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Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroszyce,
Oddaję w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer „Gazety Dobroszyckiej”.
Za jej pośrednictwem przedstawiamy Państwu zarówno efekty pracy Samorządu
jak i plany inwestycyjne oraz zamierzenia, a także ciekawe inicjatywy naszych
mieszkańcow. Prezentujemy w niej również wydarzenia dotyczące kultury,
edukacji i sportu. Znajdą w niej Państwo rzetelne informacje, dotyczące wielu
sfer życia naszej gminy. W kolejnych wydaniach chcemy też przybliżać historię
naszej dobroszyckiej ziemii, jej walory turystyczne i przyrodnicze.
W obecnym numerze gazety znajdziecie Państwo między innymi plany budżetowe na rok 2021 w Gminie Dobroszyce, wyróżnienia jakie otrzymaly jednostki oświatowe i nasza Gmina za swoją działalność w zakresie edukacji, ofertę
Gminnego Przedszkola oraz relacje z zakończonych inwestycji jak i tych, które
trwają.
Zapraszam do lektury
Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE

W dniu 28 stycznia 2021r. odbyła się
kolejna, już XXVIII, w czasie trwania
kadencji Wójta Gminy Dobroszyce Artura
Cioska, sesja Rady Gminy.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy
Dobroszyce Dariusz Palma. Rada zgodnie
zatwierdziła porządek prowadzenia obrad
oraz przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie przedstawione zostało sprawozdanie
z działalności stałych Komisji Rady Gminy
Dobroszyce za 2020 rok.
Dalej poddano głosowaniu 13 uchwał:
- Uchwała Nr XXVIII – 215/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
- Uchwała Nr XXVIII – 216/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
- Uchwała Nr XXVIII – 217/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
- Uchwała Nr XXVIII – 218/2021 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Gminy Dobroszyce na 2021
rok;
- Uchwała Nr XXVIII – 219/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-81/2015 Rady
Gminy Dobroszyce z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi
Miodary;
- Uchwała Nr XXVIII – 220/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Miodary;
- Uchwała Nr XXVIII – 221/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-192/2020 z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXVIII – 222/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-196/2020 z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Uchwała Nr XXVIII – 223/2021 w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Dobroszyce oraz
warunków udzielania bonifikat od ceny lokali
mieszkalnych;
- Uchwała Nr XXVIII – 224/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym
dzierżawcą;
-Uchwała Nr XXVIII – 225/2021 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2021 – 2033;
- Uchwała Nr XXVIII – 226/2021 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;

- Uchwała Nr XXVIII – 227/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Oleśnickiemu.
Następnym
punktem
obrad
było
sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami.
Wśród tych zadań znalazły się:
•
Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania:
“Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Dobroszyce” - Wykonawca: Franciszek Hrehorowicz, ul. Sucharskiego 6k/3, 56-400
Oleśnica.
•

Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania:
„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
i tonerów na potrzeby Urzędu Gminy Dobroszyce ” - Wykonawca: P.W. „GRIM” Beata Ilska, ul. Dębowa 15b, 56-400 Spalice.

•

Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w miejscowości Nowica” - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii
Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.,
ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica.

•

Ogłoszenie postępowania prowadzongo w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji
zadania: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Przedszkola Gminnego ww Dobroszycach, gmina Dobroszyce
w roku 2021”.

•

Wybór Wykonawcy dla realizacji zadania:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Dobroszyce do Zespołu Placówek
Specjalnych w Oleśnicy” - Wykonawca:
Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 8, 56-400 Oleśnica.

•

Wybór robót budowlanych, realizowanych
wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych
w Oleśnicy pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D od skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry”.

•

Odbiór robót budowlanych dot. „Przebudowa
ulicy Brzozowej i Klonowej w Dobroszycach”
– Wykonawca: Gembiak – Mikstacki Sp. J.,
ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

•

Odbiór   robót budowlanych dot. „Przebudowa ulicy Sportowej w Dobroszycach”
Wykonawca: Gembiak – Mikstacki Sp. J.,
ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

•

Odbiór   robót budowlanych dot. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Dobrej”
– Wykonawca: Gembiak – Mikstacki Sp. J.,
ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.

•

Odbiór usługi dot. „Wykonania wraz z dostawą i montażem mebli do pomieszczeń
Urzędu Gminy w Dobroszycach” – Wykonawca: “ATP” Tomasz Dziwer, ul. W. Broniewskiego 25, 55-120 Oborniki Śląskie.

•

•

Odbiór usługi dot. „Wykonania dokumentacji projektowej klimatyzacji Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach” – Wykonawca: PROWENT SERWIS Danuta Michałkiewicz, ul. R. Dmowskiego 15, 50-203
Wrocław.
Odbiór robót budowlanych dot. „Budowy
przyłącza wodociągowego na dz. nr 408/4
w miejscowości Dobroszyce”. Wykonawca:
Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 35, 56-410
Dobroszyce.

•

Sporządzenie i wysłanie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego dla:
- „Renowacji elewacji świetlicy wiejskiej
w Łuczynie”,
- „Budowy świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach”,
- „Budowy budynku zaplecza dla sportowców
na terenie stadionu sportowego w Dobroszycach”.
Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce,
Dariusz Palma, zwołał w dniu 25.02.2021r.
XXIX Sesję Rady Gminy Dobroszyce.
Posiedzenie odbyło się w auli Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach, przy ul. Parkowej 5. Rada zaczęła
obrady od zatwierdzenia porządku prowadzenia
obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji. Następnie omówiony został stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Dobroszyce.
Dyskusji poddano 7 uchwał:
- Uchwała Nr XXIX – 228/2021 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXIX – 229/2021 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w południowo-wschodniej części miejscowości
Miodary;
- Uchwała Nr XXIX – 230/2021 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w północno-zachodniej części miejscowości
Nowosiedlice;
- Uchwała Nr XXIX – 231/2021 w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy
Dobroszyce na rok 2022;
- Uchwała Nr XXIX – 232/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dobroszyce w 2021 roku;
- Uchwała Nr XXIX – 233/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wzawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą;
- Uchwała Nr XXIX – 234/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok.

W sprawozdaniu natomiast Wójt Gminy
Dobroszyce przekazał następującą realizację
zadań i wykonanie uchwał:
•

Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: “Odławianie z terenu Gminy
Dobroszyce bezdomnych zwierząt wraz
z usługami weterynaryjnymi” - Wykonawca: DEX Jolanta Furman, Poniatowice 39,
56-400 Oleśnica.

•

Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na „Świadczenie usług geodezyjnych przez uprawnionego geodetę”.

•

Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia budowy dla ciągu pieszego przy
DW340 od Nowosiedlic do granic gminy”.

•

Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia budowy dla dwóch zadań:
Zadanie 1: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Dobroszycach, przebudowa ulicy Okrężnej oraz budowa odcinka
ciągu pieszego przy ulicy Strzeleckiej”;
Zadanie 2: „Przebudowa ulicy Grzybowej
oraz przebudowa ulicy Owocowej”.

•

Sporządzono i wysłano wniosek o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla realizacji
zadania związanego z budową chodnika
w Miodarach.

•

Sporządzono i wysłano wniosek o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla realizacji
zadania związanego z remontem świetlicy
w Dobrzeniu.

•

Sporządzono i wysłano wniosek o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla realizacji zadania polegającego na przebudowie
drogi gminnej wewnętrznej, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 411 oraz przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej,
oznaczonej numerem 415.
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KO L E J N E D RO G I W Y R E M O N TO WA N E
Z RZĄDOWYM WSPARCIEM

5 lutego 2021 r. w Dobroszycach zostały oficjalnie otwarte drogi
wyremontowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: Lipowa, Brzozowa, Klonowa i Sportowa.
Otwarcia dokonał m.in. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Poseł na Sejm
RP Paweł Hreniak, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek,
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Zastępca Wójta Tomasz Urbaniak, Prezes GGK
w Dobroszycach Dariusz Jagiełło, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz
Palma oraz Radny Gminy Dobroszyce Andrzej Kasina.
W ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowej w Dobroszycach - wykonana
została nowa nawierzchnia, chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa.
Całkowita wartość zadania to ponad 1 mln zł z czego 75% stanowiło dofinansowanie.
Otwarcie ulic: Lipowej, Brzozowej, Klonowej i Sportowej w Dobroszycach

Druga z inwestycji, która została wykonana, to przebudowa ulic: Sportowej, Klonowej i Brzozowej w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej. W wyniku
przeprowadzonych prac powstała droga o szerokości 4,5 m z nawierzchnią pokrytą
kostką brukową, chodnik po jednej stronie jezdni, kanalizacja deszczowa oraz zostały posadzone drzewa. Całkowity koszt inwestycji to 1,4 mln zł, a blisko 1 mln zł
wyniosło dofinansowanie. Długość wykonanych odcinków dróg to ponad 1,3 km.
Gmina Dobroszyce aktywnie aplikuje w programie Funduszu Dróg Samorządowych.
Ta aktywność wpływa na poprawienie jakości dróg oraz podniesienie poziomu
bezpieczeństwa.

BLISKO 2 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA

Wyremontowana ul. Lipowa w Dobroszycach

Wyremontowana ul. Sportowa w Dobroszycach

Odnowiona podłoga w świetlicy w Dobrzeniu
W świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu, z inicjatywy sołtysa, wyremontowano podłogę.
Parkiet został wycyklinowany
i zyskał nowy wygląd.
Usunięto zniszczone warstwy, deski,
które tego wymagały, osadzono stabilnie
a ubytki uzupełniono. Wygładzono i wypolerowano powierzchnię, a następnie
całość pokryto lakierem.
Dzięki temu odświeżoną podłogę zyskała sala, zaplecze kuchenne oraz korytarz. Parkiet po remoncie wygląda jak
nowy.
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ODBIÓR DROGI W KOLONII STRZELCE
8 stycznia 2021 r. w Kolonii Strzelce nastąpił oficjalny odbiór
przebudowanej drogi powiatowej nr 1480D od zjazdu z drogi
wojewódzkiej za Dobroszycami w kierunku Twardogóry.
2-kilometrowy odcinek wyremontowano za kwotę około 2 mln zł. Gmina Dobroszyce wsparła to przedsięwzięcie kwotą 400 tys. zł. W ramach prac inwestycyjnych
wykonano m.in. podbudowę z mieszanki MCE, nową nawierzchnię, pobocza oraz
zjazdy.
W odbiorze wzięli udział: Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Starosta Sławomir Kapica, Wicestarosta Stanisław Stępień, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Krzysztof Górecki, Radny Powiatowy Alojzy Kulig, Radna Gminy Dobroszyce Justyna
Kochańska-Tuła oraz przedstawiciel wykonawcy firmy STRABAG.

2-KILOMETROWY ODCINEK

Budowa PARK & RIDE

Trwają prace przy budowie parkingu w Dobroszycach Park & Ride.
Nowy parking znajdować się będzie przy cmentarzu. Do działki została już doprowadzona sieć wodociągowa, widoczne są rownież mury budynku, w którym
mieścić się będą toalety. Parkingu będzie oświetlony oraz monitorowany. Na terenie stanie również wiata rekreacyjna oraz elementy małej architektury: ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne. Wykonana zostanie
również droga dojazdowa oraz chodnik wzdłuż cmentarza.
Parking powstaje z myślą o turystach i mieszkańcach - będzie idealnym miejscem do pozostawienia samochodu i kontynuowania wycieczki po gminie Dobroszyce rowerem.

DOFINANSOWANIE
460 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
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SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI
Gmina Dobroszyce otrzymała certyfikat „Samorządowy
Lider Edukacji” w jubileuszowej
X edycji konkursu.
25 lutego Wójt Artur Ciosek wręczył
to wyróżnienie Dyrektorom gminnych
placówek oświatowych z naszej gminy,
Pani Dyrektor Przedszkola Gminnego,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Dobrzeniu oraz Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendlerowej w Dobroszycach.

Wójt Artur Ciosek i Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Dobroszycach Marta Kasina

W Programie „Samorządowy Lider
Edukacji” Komisja Ekspertów, złożona
z naukowców pracujących w wybranych
polskich uczelniach, dokonuje oceny
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą.
Naukowcy zasiadający w Kapitule
Konkursu uznali, iż jednym z powodów
przyznania wyróżnienia Gminie Dobroszyce jest fakt, iż rozwój oświaty jest
niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi
obszar szczególnego zainteresowania
Samorządu.
Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej cenionych
i wartościowych projektów certyfikacjnych w Polsce. Daje możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na
temat działań samorządu w zakresie
edukacji i nauki.

Wójt Artur Ciosek i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
Leszek Waluk

Wójt Artur Ciosek oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu
Bernarda Sieczka oraz Wicedyrektor Joanna
Dobrzaniecka

Placówki oświatowe na terenie gminy posiadają nowoczesną bazę lokalową, w ciągu ostatnich lat zostały rozbudowane i zmodernizowane. W każdej z nich, poza
salami lekcyjnymi, znajduje się sala gimnastyczna oraz w pełni wyposażone pracownie komputerowe. Przy szkołach istnieją również boiska przeznaczone do zajęć sportowych. Natomiast nowoczesne, przestronne i przyjazne dzieciom Przedszkole Gminne w Dobroszycach, otwarte w 2018 roku, jest wizytówką Gminy i służy wychowaniu
oraz kształceniu najmłodszych.
Stale rozwijana jest także infrastruktura oświatowa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Placówki uczestniczą w projektach unijnych. Dzięki dotacjom zewnętrznym zakupiono tablice interaktywne, monitory dotykowe oraz pomoce dydaktyczne podnoszące jakość nauczania. W przedszkolu znajduje się bardzo
dobrze wyposażona sala do integracji sensorycznej oraz multimedialne ekrany dotykowe pozwalające na prowadzenie z dziećmi zajęć z wykorzystaniem technologii IT.
W 2020 r. Gmina Dobroszyce skorzystała z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, zakupiła a następnie przekazała szkołom 57 laptopów z przeznaczeniem
do nauki zdalnej. W placówkach realizowanych jest wiele dodatkowych zajęć dydaktycznych. Wysoki poziom nauczania odzwierciedlają bardzo dobre wyniki zdawalności
egzaminów oraz osiągnięcia uczniów w konkursach, na olimpiadach i zawodach sportowych.

Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej

25 lutego, podczas XXIX Sesji Rady Gminy Dobroszyce, Wójt Gminy
Artur Ciosek oraz Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma przekazali sprzęt ratowniczy dla jednostki PSP w Oleśnicy, którą reprezentował
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Łukasz Słoma w ramach
wsparcia działań bojowych na rzecz mieszkańców gminy i powiatu oleśnickiego. Przedstawiciel PSP podsumował też ubiegłoroczne działania straży. Wójt
życzył Druhom wielu efektywnych lat dalszej służby na rzecz powiatu oleśnickiego.
Jednostka otrzymała: Aparat Aeris typ II noszak kompletny - 3 szt., butlę kompozytową 6,8 l/300 bar FENZY 4,6kg- 3 szt. oraz sygnalizator bezruchu SuperPass II- 3 szt.
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PLANY NA NOWY ROK
W 2020 roku, mimo, że trudnym
ze względu na pandemię, udało się
zrealizować wiele zaplanowanych
inwestycji. W 2021 roku Gmina
Dobroszyce planuje kontynuować
podjęte w zeszłym roku działania.
W związku z otrzymanymi dofinansowaniami rozpocznie również realizację kilku nowych projektów
m.in. modernizację oczyszczalni
ścieków i budowę kanalizacji oraz
sieci wodociągowych. Kolejny raz
priorytetem będzie także budowa
oświetlenia, remonty dróg i poprawa
bezpieczeństwa.
Modernizacja oczyszczalni ścieków
i budowa kanalizacji

W 2021 roku jednym z największych zadań inwestycyjnych, które czekają Gminę
to modernizacja oczyszczalni ścieków
i rozbudowa kanalizacji między Dobroszycami a Nowosiedlicami. Przypomninamy,
że na to zadanie Gmina otrzymała bardzo
wysokie dofinansowanie w wysokości
7,2 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Kolejnym priorytetem jest rozbudowa kanalizacji w miejscowości Nowica II, gdzie
powstanie drugi odcinek sieci kanalizacyjnej
biegnącej przez miejscowość już zabudowaną.
Koszt inwestycji to 1,4 mln zł, z czego
1,35 mln zł stanowi dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa remizy strażackiej

Gmina otrzymała również dofinansowanie na budowę remizy strażackiej
w Dobroszycach. Wsparcie jakie otrzymała na ten cel z Funduszu Inwestycji Samorządowych to 1,2 mln zł. Projekt
i niezbędna dokumentacja są już gotowe. Strażnica powstanie przy dobroszyckiej obwodnicy, dzięki czemu poprawi
się czas dojazdu do każdej miejscowości
w gminie. Obiekt pomieści aż trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze. W budynku znajdować się będzie m.in. szatnia,
pomieszczenia sanitarne i gospodarcze,
pralnia, magazyny, sala na szkolenia
i aneks kuchenny.

Kraina Zabaw dla dzieci i Skatepark
dla młodzieży

Planowane jest również zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury
w Dobroszycach oraz przy szkole, gdzie
powstanie Kraina Zabawy - nowoczesny
plac zabaw dla dzieci oraz skatepark. Będzie
to idealne miejsce dla rodzin na spędzanie
wolnego czasu z dziećmi oraz dla młodzieży-głównie dla amatorów rolek, deskorolek, czy pasjonatów dwóch kółek (skatepark). Seniorzy również znajdą tu miejsce
dla siebie, ponieważ w planach jest uruchomienie kawiarenki w Domu Kultury.

Park&Ride

Ruszyły prace przy budowie parkingu
Park&Ride w Dobroszycach z infrastrukturą niezbędną do obsługi rowerzystów i turystów. Na parkingu każdy będzie mógł zos-

tawić samochód, a następnie przemieszczać
się po gminie rowerem. Dofinansowanie w
wysokości 460 tys. zł na ten projekt pochodzi
z Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Remonty świetlic, budowa nowej

W 2021 roku zaplanowano również
inwestycje związane z pracami remontowymi w świetlicach wiejskich, m.in. remont
elewacji w Łuczynie, przebudowę świetlicy w Dobrej oraz montaż alternatywnych
źródeł energii w Dobrej i Dobrzeniu.
Gmina przymierza się również do budowy świetlicy przy boisku w Mękarzowicach. Będzie to kolejne miejsce spotkań,
integracji mieszkańców oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży.

Nowy Rok to nowe plany i wyzwania. Sytuacja spowodowana pandemią jeszcze bardziej moblizuje nas
do działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na
realizację zadań, które chcemy, by
w głównej mierze podnosiły jakość
i komfort życia naszych mieszkańców i wpływały na rozwój gminy,
a także na jej pozytywny wizerunek.

Inwestycje drogowe

Na nowy rok zaplanowano kilka inwestycji drogowych m.in. przebudowę,
wspólnie z Powiatem Oleśnickim, drogi
powiatowej w Łuczynie, budowę chodnika na odcinku Nowosiedlice – Dąbrowa
Oleśnicka oraz dalszą rozbudowę oświetlenia w miejscowościach: Sadków, Miodary,
Bartków oraz w Dobroszycach na ulicach:
Malinowej, Czereśniwej, Topolowej i Parkowej.
Gmina Dobroszyce przystąpiła również
do rozmów w celu przejęcia terenów przy
budynku PKP w Dobroszycach, by utworzyć
tam parking i poprawić stan infrastruktury.

Wymiana pieców na ekologiczne
w gminie Dobroszyce
Trwa wymiana pieców w naszej gmi-

Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

nie. Dzięki wysokiemu, bo 2,5 milionowemu dofinansowaniu ponad sto gospodarstw wymieni piece na ekologiczne.
Umowy z Grantobiorcami zostały już podpisane i trwa składanie wniosków o płatność.

Projekt skateparku w Dobroszycach

Taras przy planowanej kawiarence w Centrum Kultury

Projekt placu zabaw przy Domu Kultury w Dobroszycach

Projekt remizy strażackiej w Dobroszycach
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WYRÓŻNIENIE DLA ŻŁOBKA KONICZYNKA
Żłobek Koniczynka został wyróżniony
w Ogólnopolskim Konkursie na Żłobek
Roku 2020 organizowanym przez
I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Żłobków i Klubów Dziecięcych.
Ideą Stowarzyszenia, które powstało w 2018 roku, jest służba podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz
podwyższanie jakości opieki nad dziećmi w publicznych i niepublicznych placówkach, a także rozwój systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest również wsparcie kadry w codziennym funkcjonowaniu, propagowanie dobrych praktyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci, a także wspieranie osób i instytucji przyczyniających się
do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi.
Nowoczesny i bardzo funkcjonalny żłobek Koniczynka w Dobroszycach zapewnia
kompleksową opiekę dla najmłodszych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3. Posiada własną kuchnię, plac zabaw oraz przestronny parking.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”
Osoby które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze mają je przyznane
do 31.05.2021 roku lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą:
- w formie elektronicznej od dnia 1 lutego 2021 roku, poprzez: bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, lub PUE ZUS
- w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku.
Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Osoby mieszkające na terenie gminy Dobroszyce wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce		

Nr 1 (114) STYCZEŃ-LUTY 2021 Gazeta Dobroszycka

9

PRZEDSZKOLE GMINNE W DOBROSZYCACH
wspiera rozwój dzieci z niepełnosprawnościami
Przedszkole to drugi dom, to miejsce, gdzie dziecko poprzez różne
formy zabawy rozwija umiejętności, bawi się i uczy. Przedszkole
Gminne w Dobroszycach stwarza również niepowtarzalny klimat dla
rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszelkiego rodzaju
trudnościami.
Do zajęć wykorzystywany jest: gabinet logopedyczny, sala “Doświadczania Świata,” która wyposażona jest m.in. w: podświetlany basen z kulkami, domek do relaksacji ze światłowodami, sprzęt do ćwiczeń koordynacji i orientacji w przestrzeni,
deskorolka, ścieżki sensoryczne, materiały do aromaterpii, projektor świetlny, liczne
pomoce dydaktyczne.
Dodatkowo sala gimnastyczna wyposażona jest w minisiłownię, sprzęt gimnastyczny oraz „magiczny dywan”- interaktywną pomoc dydaktyczną dedykowaną
do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci przeżywają
wspaniałe przygody. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów
rękami lub nogami.

OFERTA ZAJĘĆ I METODY PRACY

http://www.przedszkoledobroszyce.pl
Rewalidacja
Zajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność. Z założenia mają na
celu usprawnianie zaburzonych funkcji
rozwojowych i intelektualnych poprzez
zastosowanie różnorodnych metod
i form.
Trening Umiejętności Społecznych
Osoby uczestniczące w TUS przechodzą swoistego rodzaju trening, który
wspiera umiejętności potrzebne na
co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas TUS dzieci
zdobywają umiejętności komunikacji,
począwszy od nauki przedstawiania się
i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne
słuchanie, po umiejętność samokontroli
i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczy TUS, to
też bardzo istotna w naszym życiu umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, np. z lękiem
i stresem. To również okazywanie zainteresowania uczuciami innych. TUS uczy

też jaką postawę przyjąć w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych
ze strony innych. Jak poradzić sobie
z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym
hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, cierpliwość, rozwiązywanie problemów, także
w grupie, umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość.

Pomoże ona również dzieciom, które
mają trudności w nauce, w szkole, problemy z rówieśnikami czy rodzicami.
Z takiej formy terapii może więc skorzystać wiele dzieci.
Alpakoterapia

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia mające
na celu eliminowanie zaburzeń mowy
i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe,
rozwijające pamięć, analizę i syntezę
wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki
narządów artykulacyjnych, czyli języka,
warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Alpakoterapia jest jedną z dziedzin
zooterapii, czyli terapii z udziałem zwierząt. Alpaki to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu, delikatne i zupełnie
pozbawione agresji. Szybko zaprzyjaźniają się zarówno z człowiekiem, jak
i innymi zwierzętami. Kluczową rolę
odgrywa dotyk ze zwierzętami, mają
bardzo przyjemne w dotyku, miękkie
owłosienie oraz niezwykle pogodne
usposobienie, dzięki czemu przebywanie z nimi sprzyja rozluźnieniu, uspokojeniu oraz wyciszeniu. Kontakt z tymi
zwierzętami powoduje zmniejszenie
lęków czy stresów.

Dogoterapia

Tomatis

Jest to metoda, w której motywatorem jest pies, odpowiednio do tego
celu wyszkolony i prowadzony przez
terapeutę. Dogoterapia przeznaczona
jest przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Metoda ta to system ćwiczenia umiejętności słuchania stworzony i rozwinięty przez francuskiego lekarza Alfreda
Tomatisa. Trening słuchowy polega na
słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie
zwane „elektronicznym uchem”. Jest to

Logopedia

idealny model ludzkiego ucha, który
pozwala „wyćwiczyć” ucho dziecka
w taki sposób, aby mogło prawidłowo
pracować. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę
mózgową, odpowiedzialną za procesy
myślenia. Stymulacja ucha odbywa się
poprzez dźwięki o określonej, wysokiej
częstotliwości.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające
na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny
i komunikację małego dziecka, od chwili
wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
a także pomoc i wsparcie udzielane
rodzicom i rodzinie w nabywaniu
przez nich umiejętności postępowania
z dzieckiem.
Priorytetowymi metodami pracy są
metody oparte na naturalnej potrzebie
ruchu: m.in. Pedagogika Zabawy, Kinezjologia Edukacyjna, Edukacja Przez
Ruch, Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, Logorytmika, Arteterapia.
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WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
zagrała w gminie Dobroszyce

16584,69 złotych – tyle zebrano w niedzielę, 31 stycznia,
podczas 29. Finału WOŚP na terenie gminy Dobroszyce.
W Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach działał sztab
WOŚP, a w terenie datki do puszek zbierało 18 wolontariuszy. W związku z pandemią
i wieloma ograniczeniami ta edycja wielkiej kwesty była inna niż dotychczasowe.
Akcję można było wesprzeć również poprzez wpłaty do eSkarbonki, a także
dzięki licytowaniu przedmiotów wystawionych do sprzedaży na aukcjach Allegro.
W niedzielny Finał włączyli się również uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu oraz dzieci i wychowawczynie z Przedszkola Gminnego
w Dobroszycach.
29. Finał WOŚP odbył się pod hasłem „Finał z głową”. Zebrane w tym roku
środki zostaną przekazane na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
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DOBROSZYCKIE
INSTYTUCJE

Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
Dyrektor: Leszek Waluk
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 5
https://spdobroszyce.edupage.org
spdobroszyce@interia.pl
tel. 71 314 11 25

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM
Wójt

Artur Ciosek			

71 314 11 67

SEKRETARZ

zastepca@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 12

sekretarz@dobroszyce.pl

Monika Hołówka

pokój 13

Urszula Włodarczyk

pokój 1

Monika Najmrodzka

pokój 10

Agnieszka Wawszczyk

pokój 4

Grażyna Litwin

pokój 5

Anna Herbuś

pokój 5

Ewa Bojanowska

pokój 5

Wacława Biegańska

pokój 2

Ewelina Drozd

pokój 3

Karolina Tomaszewska

pokój 2

Anna Zimińska - Stankiewicz

pokój 3

SKARBNIK

STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
STAN. DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
STAN. DS. WYM. PODATKÓW
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
MŁODSZY INSP. DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
STAN. DS. GOSPODARKI ODPADAMI
STAN. DS. OCHRONY ŚROD. I GOSP. ODPADAMI
Barbara Dawidowska

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 314 11 67 wew. 13

skarbnik@dobroszyce.pl
sekretariat@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew.--

szj@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 19

ksiegowosc1@dobroszyce.pl
ksiegowosc@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 31

budzet@dobroszyce.pl

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

podatki1@dobroszyce.pl
podatki2@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 29

odpady@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 28

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl
pokój 15

tel. 71 314 11 67 wew. 15

pokój 23

Magdalena Albekier

pokój 23

Agata Urbańska

pokój 21

Magdalena Grab

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

Anna Wojciechowska

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

pokój 26

tel. 71 314 11 67 wew. 26

STAN. DS. ZAMÓWIEŃ PUBL. I INFR. DROGOWEJ
Ewelina Przybycień

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

inwestycje@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje1@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje2@dobroszyce.pl
planowanie@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 21

Marta Matusz - Pietras

pokój 11

Beata Łacna

pokój 11

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

Cmentarz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
56-410 Dobroszyce, Dobra 12
tel. 71 315 53 63
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14
www.gckdobroszyce.pl
biuro@gckdobroszyce.pl
tel. 71 314 12 89

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.

Cmentarz komunalny
56-410 Dobroszyce, Siekierowice, Łuczyna
tel. 71 314 12 90

tel. 71 314 11 67 wew. 23

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. OŚWIATY

tel. 71 314 11 67 wew. 15

budownictwo@dobroszyce.pl

STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.

Gminna Gospodarka Komunalna
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnica 35
tel. 71 314 12 90
www.ggkdobroszyce.pl
bok@ggkdobroszyce.pl
czynne: pon.- pt. 8.00 - 16.00

srodowisko@dobroszyce.pl

Marta Milczarczyk-Wabińska

STAN. DS. BUDOWNICTWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 21
https://gopsdobroszyce.naszops.pl
ops@post.pl
kontakt@gopsdobroszyce.naszops.pl
tel. 71 399 12 57, 71 380 13 10

tel. 71 314 11 67 wew. 28

pokój 23

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

Urząd Pocztowy Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Trzebnicka 1
tel. 71 314 02 71

tel. 71 314 11 67 wew. 31

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

Policja Posterunek w Dobroszycach
56-410 Dobroszyce, Parkowa 14
tel. 47 87 26 801 fax 47 87 26 325

tel. 71 314 11 67 wew. 31

pokój 15

STAN. DS. INWESTYCJI

Gminne Przedszkole w Dobroszycach
Dyrektor: Marta Kasina
56-410 Dobroszyce, ul. 3 Maja 20
www.przedszkoledobroszyce.pl
przed.gmin@op.pl
tel. 71 757 08 20

tel. 71 314 11 67 wew. 27

Anna Palma

STAN. DS. INWESTYCJI

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu
Dyrektor: Bernarda Sieczka
56-410 Dobroszyce, Dobrzeń 9 A
https://spdobrzen.edupage.org
spdobrzen@op.pl
tel. 71 315 53 68

wojt@dobroszyce.pl

ZASTĘPCA WÓJTA						
pokój 12
Tomasz Urbaniak					

dowody@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 11

ewidencja@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 11

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach
Poniedziałek - Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 9.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 13.00

gzk@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 11

oswiata@dobroszyce.pl

Katarzyna Koreń

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

Katarzyna Łuszczek

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl

STAN. DS. PROMOCJI

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Dobrzeniu
Poniedziałek 8.25 – 9.25 oraz 14.25 – 17.25
Środa 15.15 –17.15
Czwartek 7.55 – 8.55

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce sp. z o.o.
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35
zaprasza:
poniedzialek - piatek: 8:00 - 16:00
tel. 71 314 12 90, e-mail: bok@ggkdobroszyce.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35

PSZ

K

poniedziałek i czwartek		
wtorek, środa, piątek		
sobota				

10:00-18:00
8:00-12:00
10:00-14:00

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

992
998

112 TELEFON RATUNKOWY
POGOTOWIE GAZOWE
STRAŻ POŻARNA

997
999

POLICJA
POGOTOWIE RATUNKOWE

