NR 2 (115) MARZEC-KWIECIEŃ 2021

GAZETA BEZPŁATNA

ISSN 1508-1230

Gazeta
Dobroszycka
GMINA DOBROSZYCE

pismo
samorządu
gminnego

TRWA BUDOWA KANALIZACJI
W NOWICY II

PROJEKT GCK
OTRZYMAŁ
DOFINANSOWANIE

str. 5

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY		

str. 4

str. 6

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W DOBRZENIU
ZAPRASZA		 str. 8

2

Gazeta Dobroszycka Nr 2 (115) MARZEC-KWIECIEŃ 2021			

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

DWUMIESIĘCZNE CZASOPISMO LOKALNE SAMORZĄDU GMINNEGO DOBROSZYCE
Wydawca:
Gmina Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

Adres redakcji:
Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione

Redaktor naczelny:
Barbara Dawidowska
e-mail: gazeta@dobroszyce.pl

Druk:
Polska Press sp. z o.o.
Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce		

Nr 2 (115) MARZEC-KWIECIEŃ 2021 Gazeta Dobroszycka

3

SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE

W dniu 15 marca 2021 roku, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce zwołał
na dzień 25 marca 2021 roku, XXX posiedzenie Rady Gminy Dobroszyce.
Sesja przebiegała wg. następującego
porządku:
• Zatwierdzenie porządku obrad.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
• Sprawozdanie z działalności kulturalno – sportowej na terenie Gminy Dobroszyce.
• Dyskusja i podjęcie uchwał:
- Uchwała Nr XXX – 235/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXX – 236/2021 w sprawie
nadania nazw ulic we wsi Malerzów;
- Uchwała Nr XXX – 237/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-107/2016
Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXX – 238/2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego we wschodniej
części miejscowości Łuczyna;
- Uchwała Nr XXX – 239/2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego we wschodniej
części miejscowości Siekierowice;
- Uchwała Nr XXX – 240/2021 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego we wschodniej
części miejscowości Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXX – 241/2021 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w południowo-zachodniej
części
miejscowości Dobroszyce;
- Uchwała Nr XXX – 242/2021 w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobroszyce.
•
•
•
•

Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między
sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski i komunikaty.
Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami.

“Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
25 marca 2021 r.”
1. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji usługi pn: Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych oraz wybranych nieruchomości niezamieszkałych, z podziałem
na zadania. Wykonawca zadania I: WPO
ALBA S.A. ul. Szczecińska 5, 54-517
Wrocław. Zadanie II zostało unieważnione,
ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
2. Przyznano dofinansowanie do budowy
ciągu pieszego przy DW340 od Nowosiedlic
w kierunku Oleśnicy, do granic gminy.
3. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy dla
ciągu pieszego przy DW340 od Nowosiedlic
do granic gminy”. Wykonawca: RoadKoast
Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór
Inwestycji Drogowych, ul. Wietrzna 12e/1,
53-024 Wrocław. Podpisano umowę z wybranym Wykonawcą na kwotę 49.000,00 zł.
4. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „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”. Wykonawca: RoadKoast Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych,
ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław. Podpisano umowy z wybranym Wykonawcą
na kwoty: zadanie nr 1 – 36.000,00 zł, zadanie nr 2 – 27.000,00 zł.
5. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania: „Świadczenie usług geodezyjnych przez uprawnionego geodetę”.
Wykonawca: Biuro Geodezyjno – Projektowe „SKALA” Zbigniew Gąsior, 56-416
Dąbrowa 18.
6. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Dobroszycach, gmina Dobroszyce”. Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie
unieważniono, z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę

przeznaczoną przez Zamawiającego na
przedmiotowe zamówienie.
7. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie podstawowym na: „Świadczenie
usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla realizacji robót budowlanych pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dobroszyce wraz z jej
dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach
i Nowosiedlicach” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie zapytania ofertowego na: Dostawy
kruszywa naturalnego, do utwardzenia nawierzchni dróg Gminy Dobroszyce w roku
2021.
9. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie zapytania cenowego na: Wykonanie
równania dróg gminnych tłuczniem przy
pomocy specjalistycznego sprzętu na terenie gminy Dobroszyce w roku 2021.
10. Podpisano umowę z firmą CONCORDIA POLSKA T.U. S.A, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań na ubezpieczenie
NNW dla strażaków OSP trzech jednostek
OSP Dobroszyce, OSP Sadków, OSP Łuczyna łącznie 30 ochotników. Roczna składka
wyniosła 1.410,00 zł.
11. Podpisano umowę z firmą BALCIA
INSURANCE SE, Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa, na ubezpieczenie Urzędu
Gminy oraz ubezpieczenie mienia. Roczna
składka wyniosła 7.322,00 zł.
12. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak BZ-RM.6310.20.2012MB
(166) z dnia 12.01.2021 polecającą Wójtowi Gminy Dobroszyce realizację zadania
pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
oraz zmieniającą jej zakres przedmiotowy decyzją Wojewody Dolnośląskiego
znak
BZ.RM.6310.25.2021MB
(166) z dnia 14.01.2021 r. - podpisano
umowę na świadczenie usług związanych
z transportem osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV- 2 w tym osób niepełno-

sprawnych oraz utworzono punkt informacyjny dot. szczepień i organizacji transportukoszty związane z transportem i organizacją
punktu informacyjnego są refundowane
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
13. Dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa energii
elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy Zakupowej
na
okres
od
01.07.2021r.
do 30.06.2023 r.” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
- dla I części – oświetlenie uliczne: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków;
- dla II części – pozostałe obiekty: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków.
14. Złożono wniosek o dofinansowanie
w ramach konkursu: Odnowa Dolnośląskiej
Wsi dla projektu pn: „Poprawa wizerunku
miejsca publicznego poprzez remont placu
zabaw przy ul. Kolejowej w Dobroszycach”.
15. Złożono wniosek o dofinansowanie
w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2021 rok dla trzech zadań
związanych z budową oświetlenia ulicznego
w Dobroszycach:
a) w części ul. Topolowej, Czereśniowej
i Truskawkowej oraz w ul. Malinowej,
b) w części ul. Szkolnej i Parkowej,
c) w części ul. Nowosiedlickiej, ul. Tęczowej,
ul. Słonecznej i ul. Prostej.
16. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
w Dobroszycach i Nowosiedlicach z Biurem
Usług Inwestycyjnych PLUMBER Dariusz
Piasecki, z siedzibą ul. Lwowska 31/303,
56-400 Oleśnica, na kwotę 12.915,00 zł.
17. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie zapytania cenowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania:
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy GCK
w Dobroszycach o dodatkowe funkcje”.
18. Ogłoszono postępowanie, prowadzone
w trybie zapytania cenowego na „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę projektowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach”.
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Narodowy Spis Powszechny 2021

JAK SIĘ SPISAĆ?
W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. podstawową metodą
realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie
https://spis.gov.pl.
Internetowo można się spisać również w Urzędzie Gminy Dobroszyce na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przy zachowaniu reżimu
sanitarnego.
Spisać można się również za pomocą infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

SPISZ SIĘ BEZPIECZNIE, UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!
W czasie pandemii pomysłowość oszustów jest szczególna, co ma również bezpośrednie przełożenie na kradzieże danych i majątku poprzez spis powszechny.
Oszustwa na spis powszechny – metoda na rachmistrza w Internecie
W pierwszej fazie spisu powszechnego seniorzy są szczególnie narażeni na oszustwa
poprzez fałszywe strony internetowe „umożliwiające” udział w spisie. Należy uważać
na wszystkie komunikaty przychodzące z niesprawdzonych źródeł, a wśród nich
m.in. na: e-maile, SMS-y, media społecznościowe czy komunikatory. Do systemu
należy logować się wyłącznie poprzez autoryzowaną stronę www.spis.gov.pl.
Oszustwa na spis powszechny – metoda na rachmistrza przez telefon
W drugim etapie spisu powszechnego do osób niezapisanych będzie dzwonił
bezpośrednio rachmistrz z GUSu. Każdy uczestnik spisu ma prawo zweryfikować
tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i numer
legitymacji. Można je sprawdzić na stronie spisu w zakładce “Sprawdź rachmistrza”
lub dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22 279 99 99. Należy to zrobić przed
udzieleniem jakichkolwiek informacji.
Oszustwa na spis powszechny – metoda na rachmistrza w domu
Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli to nieunikniona będzie również bezpośrednia wizyta rachmistrza w domach osób, które do tej pory nie wzięły udziału
w spisie powszechnym. Należy uważać na wszystkie podejrzane prośby osoby
podszywającej się za rachmistrza. Rachmistrzowie nie mogą robić zdjęć naszym
dowodom osobistym w celu weryfikacji, prosić o opłatę za udział w spisie czy proponować do zalogowania się na ich urządzeniu do systemu spisowego poprzez
bank.

Z kart historii
Znajdująca się przy skrzyżowaniu dróg
wojewódzkiej nr 340 oraz drogi powiatowej
nr 1475D w Łuczynie figura Madonny jest
upamiętnieniem tryptyku, który stanowił
niegdyś ołtarz kościoła w Łuczynie.
Powstanie ołtarza datuje się na rok około
1370. Jego twórcą był rzeźbiarz ze śląskiego
kręgu Madonn na Lwie. Maryja z Dzieciątkiem na lwie znajduje się w centralnej części
ołtarza, obok niej znajdują się święci Mikołaj
oraz Katarzyna Aleksandryjska. Na skrzydle lewym, w górnej strefie, są apostołowie
Piotr i Paweł, natomiast w strefie dolnej
apostołowie Bartłomiej i Jakub Starszy.
W tylnej części skrzydła lewego widnieje
malowidło z ok. 1500 roku przedstawiające

Figura Madonny z Dzieciątkiem na lwie w Łuczynie
Matkę Boską Bolesną. Skrzydło prawe to,
w strefie górnej, święci Jan Chrzciciel oraz Jan
Ewangelista, dolna część to postacie świętych Szczepana i Wawrzyńca. Z tyłu prawego skrzydła tryptyku znajduje się również
malowidło. Przedstawia ono Chrystusa jako
Męża Boleści, datowane na rok ok. 1500.
Ołtarz widniał w kościele w Łuczynie
do roku 1919, następnie został przeniesiony
do zbiorów Schlesisches Museum der bildenden Künste we Wrocławiu, a od 1946
do dziś znajduje się w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Kopię Madonny z Dzieciątkiem na lwie
w postaci rzeźby z piaskowca wykonał
oleśnicki artysta Zbigniew Podurgiel w roku
2014.

Tryptyk z Maryją z dzieciątkiem na lwie, zdj. https://commons.wikimedia.org
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Projekt GCK w Dobroszycach otrzymał doﬁnansowanie

Zespół „Sąsiadeczki”, fot. źródło facebook

Projekt Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach otrzymał 44 tys. zł dofinansowania z programu dotacyjnego
Narodowego Centrum Kultury “EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zostaną m.in. zakupione stroje ludowe dla zespołu Sąsiadeczki
z Dobrzenia.
Projekt pt. „Zakup strojów dla zespołu
ludowego Sąsiadeczki” zakłada przeprowadzenie warsztatów
etnograficznych i wizyt studyjnych, które prowadzić będą do zakupu stroju ludowego
dla członkiń i członków zespołu. Spotkania z etnografem będą miały na celu
wybór stroju najbardziej dopasowanego do profilu zespołu, związanego
z miejscem prowadzenia działalności,
miejscem pochodzenia jego członkiń
i członków oraz prezentowanym repertuarem. Dodatkowo odbędą się rękodzielnicze warsztaty haftu, które pozwolą na indywidualizację elementów
stroju kobiecego.
EtnoPolska to program Narodowego
Centrum Kultury, uruchomiony w 2018
roku. Program służy rozwijaniu działań
z zakresu edukacji regionalnej oraz
popularyzacji materialnego i niema-

Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach w marcu zorganizowało
konkurs plastyczny pn. „Wielkanocny Koszyczek”. Jury powołane przez organizatora
dokonało oceny prac przyznając tym samym nagrody dla poszczególnych kategorii
wiekowych.

Laureaci :
• Natalia i Paweł Śnieżek
• Szymon i Michał Budzińscy
• Grupa Krasnale z Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Pszczółki z Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Biedronki z Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Muchomorki z Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Motylki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Jagódka z Przedszkola
Gminnego w Dobroszycach
• Grupa Słoniki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
• Klasa Oa ze Szkoły Podstawowej
im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach

terialnego dziedzictwa kulturowego.
Jego celem jest tworzenie warunków
dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze
i wspieranie unikatowych zjawisk folkloru wiejskiego i miejskiego.
Do tegorocznej edycji programu
wpłynęło 1846 wniosków. Wyłoniono
308 beneficjentów.
Zespół Ludowy ,,Sąsiadeczki” powstał
w 2004 roku z potrzeby serca i chęci
wspólnego śpiewania oraz zachowania
w pamięci zwyczajów i tradycji ludowych.
Od początku działania po chwilę obecną
zespół jest grupą trzypokoleniową.
Jednym z celów jego działalności jest
wpajanie i przekazywanie młodszemu
pokoleniu piękna ludowych tradycji nie
tylko poprzez wspólny śpiew, lecz także
poprzez udział w uroczystościach szkolnych na terenie gminy Dobroszyce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasa 1c ze Szkoły Podstawowej
w Dobroszycach
Marysia Halikowska
Basia Rusiecka
Kamila Walczak
Kornelia Walczak
Klaudia Walczak
Zosia Kubicz
Aleksandra Jurasz
Pola Rybczyńska
Marysia Soluk
Ula Halikowska
Gabrysia Wiśniewska
Liwia Mierzwa
Antoni Sznajder
Adam Struś
Aleksandra Ciszewska
Zuzanna Świrkowska
Ada Świrkowska
GRATULUJEMY!!!
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Trwa budowa kanalizacji
w Nowicy II
Obecnie Gmina Dobroszyce jest na etapie realizacji istotnej inwestycji dla mieszkańców Nowicy II. W ramach zadania budowane są
blisko dwa kilometry sieci kanalizacyjnej.
Jest to kolejny odcinek sieci biegnącej przez miejscowość już zabudowaną.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
z Oleśnicy - aktualnie prowadzi roboty wzdłuż drogi powiatowej. Trwają również
prace nad wykonaniem dwóch przepompowni.
Dofinansowanie, pozyskane z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to
przedsięwzięcie, wyniosło 1,3 miliona złotych. Koszt całej inwestycji to 1,4 mln złotych. Wykonanie sieci kanalizacyjnej pozwoli rozwiązać problem zagospodarowania
ścieków sanitarnych w tej części gminy.
W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami w ruchu drogowym prosimy
Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

Lidl rozpoczął budowę
magazynów
Rozpoczęła się budowa najnowocześniejszego Centrum Dystrybucyjnego sieci handlowej Lidl przy ul. Zakładowej w Dobroszycach.
Plac budowy został ogrodzony, a wewnątrz trwają już prace budowlane. Powierzchnia użytkowa magazynów wyniesie ok. 67 tys. mkw. Zatrudnienie znajdzie tu ponad 200 osób. Sieć Lidl ma obecnie w Polsce już 11 centrów dystrybucyjnych. Najnowsze,
które powstaje w naszej gminie, będzie 12. tego typu obiektem w Polsce. Docelowo
z magazynu obsługiwane będą głównie placówki handlowe tej sieci zlokalizowane
na Dolnym Śląsku.
Lidl jest również liderem w zakresie inwestycji proekologicznych. W obiektach budowanych w Dobroszycach, w trosce o środowisko naturalne, zostanie zastosowana
m.in. instalacja fotowoltaiczna i system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Dodatkową oszczędność energii zapewni oświetlenie LED oraz systemy ograniczające
zużycie energii elektrycznej.
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ROK 2021 PEŁEN INWESTYCJI w Gminie Dobroszyce

Gmina Dobroszyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy
na realizację projektu pn. „Poprawa wizerunku miejsca publicznego
poprzez remont placu zabaw przy ul. Kolejowej w Dobroszycach”.
W marcu 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi”. Gmina Dobroszyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Poprawa wizerunku miejsca publicznego poprzez remont placu zabaw przy
ul. Kolejowej w Dobroszycach”.
Projekt obejmuje remont istniejącego placu zabaw, który z biegiem czasu uległ
częściowej degradacji. Będą mogły zostać wykonane następujące prace remontowe:
1) Wymiana nawierzchni placu z piasku na żwirek o małej granulacji oraz piasku
w piaskownicy;
2) Wymiana istniejących urządzeń zabawowych: huśtawki wahadłowej dwuosobowej
oraz wagowej;
3) Wykonanie prac konserwacyjnych istniejących zestawów zabawowych, tj. uzupełnienie śrub, ubytków, renowacja elementów drewnianych i metalowych oraz zabezpieczenie przed korozją;
4) Wymiana uszkodzonego pochwytu furtki;
5) Umycie detergentem urządzeń.
Wartość kosztorysowa powyższych robót wynosi blisko 58.206 zł. Gmina Dobroszyce wnioskowała o przyznanie pomocy w kwocie 50% wartości operacji. Do końca
maja br. trwa weryfikacja wniosków, a podpisanie umów z beneficjentami nastąpi
w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r.
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Oddział Przedszkolny w Dobrzeniu zaprasza
Oddział Przedszkolny w Dobrzeniu, który mieści się w Szkole Podstawowej, zaprasza dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. Opieka zapewniona jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
Pomieszczenia - kolorowe i przestronne - wyposażone są w meble, sprzęty oraz
zabawki i pomoce dydaktyczne umożliwiające stosowanie nowoczesnych metod
pracy. Zadbane łazienki stwarzają duży komfort dla naszych najmłodszych. Aby
zapewnić wysokie bezpieczeństwo i właściwe warunki do zabawy i nauki, sale znajdują się na parterze, w specjalnie wydzielonej części budynku, z osobnym wejściem. Ponadto dzieci mogą korzystać z sali gimnastycznej oraz przyszkolnych placów
zabaw, wielofunkcyjnego boiska szkolnego z bezpieczną nawierzchnią i tablicy
interaktywnej. Placówka zapewnia też wyżywienie.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA
Chętnych rodziców prosimy o zapisywanie dzieci na rok szkolny 2021/2022
•
•

Druk zapisu znajduje się na stronie internetowej szkoły pod adresem:
https://spdobrzen.edupage.org
Scan druku zapisu prosimy przesyłać na adres: spdobrzen@op.pl

Przedszkole Gminne w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”
Przedszkole Gminne w Dobroszycach zakwalfikowało się do
IV edycji Programu „Bezpieczny Dolnoślązak’’. Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Celem programu jest wsparcie szkół i przedszkoli w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości dzieci na temat bezpiecznych zachowań
oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
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MIGAWKI OŚWIATOWE
Rodzinny konkurs wielkanocny
W Szkole Podstawowej w Dobrzeniu w marcu został zorganizowany
„Rodzinny konkurs wielkanocny” na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Konkurs był
przeznaczony dla wszystkich uczniów, również tych uczęszczających do oddziału
przedszkolnego. Z uwagi na ograniczenia spowodowane Covid-19 złożono 21 prac.
Jury wyróżniło:
w kategorii palma wielkanocna I miejsce - Lilianna Brud (grupa 3-4 latki)
w kategorii pisanka I miejsce - Milena Sygielin z kl. VIIa
w kategorii stroik wielkanocny I miejsce - Lena Cipińska kl. I
źródło: SP Dobrzeń

Pierwsza pomoc
15 marca klasa 1c Szkoły Podstawowej w Dobroszycach przeszła kurs pierwszej
pomocy. Profesjonalne szkolenie wylicytowała dla swoich uczniów wychowawczyni
p. Anna Mikuła podczas finału WOŚP. Pierwszaki zyskały nowe, bardzo potrzebne
umiejętności.
Szkolenie dla 1c przeprowadził Pan Michał Kowalczyk - instruktor ratownictwa
medycznego. Przez dwie godziny przekazywał wiedzę dotyczącą udzielania pomocy
poszkodowanym w bardzo ciekawy i profesjonalny sposób. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa, nauczyły się prawidłowo wzywać pomoc, dowiedziały się, jak
powinna być wyposażona apteczka oraz dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi.
Następnie podczas części praktycznej, przećwiczone zostały różne sytuacje,
w których należy udzielić pierwszej pomocy. Uczniowie nabierali doświadczenia
w przyklejaniu plastra, bandażowaniu, wiązaniu chusty, reagowaniu przy zakrztuszeniach czy ratowaniu osób z zatrzymaniem krążenia.
Po skończonym kursie każdy uczestnik otrzymał certyfikat Małego Ratownika,
a pan instruktor kosz pełen niespodzianek.
źródło: SP Dobroszyce

Nauka języka migowego
Od lutego w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach w grupie Motylki realizowana
jest innowacja pedagogiczna jaką jest nauka języka migowego pt. „Moje ręce migają”. Dzieci uczą się alfabetu palcowego oraz znaków w systemie PJM – Polskiego
Języka Migowego.
Język migowy jest alternatywnym sposobem komunikacji. Jest to system znaków
umownych, wykonywanych przy użyciu gestów i mimiki, służących osobom niesłyszącym oraz słabosłyszącym do porozumiewania się między sobą.
Dzieci nie tylko uczą się nowego sposobu przekazywania informacji, ale jest to także
świetna zabawa, stymulacja rozwoju intelektualnego, sprawności manualnej, ćwiczenia mimiki, rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci, koncentracji, a co najważniejsze nauka empatii.
źródło: Przedszkole Gminne w Dobroszycach

Zabawy sensoryczne
Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców dla
rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich
skomplikowanych zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku
i produkty spożywcze.
W Żłobku „Koniczynka” marzec i kwiecień upłynął bardzo kreatywnie. Wśrod wielu
zajęć coraz więcej jest właśnie zabaw sensorycznych, podczas których dzieci nie tylko świetnie się bawią, ale także uczą się właściwe reagować na sytuacje zewnętrzne.
Na ostatnich zajęciach została wykorzystana żywność, która znajduje się w każdym
domu.
źródło: Żłobek Koniczynka
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Otwórz się na pomoc W SIECI

Uzależnienie od komputera i internetu to coraz częściej spotykany problem wśród
młodych ludzi. Część z nich korzysta z nich w zdrowy sposób, ale jest grupa dzieci,
która bez sieci nie potrafi już żyć. Nadmierne korzystanie z internetu staje się dziś
niezwykle poważnym problemem społecznym.
Przedstawiamy projekt „Otwórz się na pomoc”, którego partnerem jest Gmina
Dobroszyce. Jest to interaktywny film, w którym widzowie kierują losami 12-letniego Dominika uzależnionego od gier komputerowych. Decyzje widza wpłyną
na przebieg fabuły – jedne zbliżą Dominika do rodziny, inne spowodują pogłębienie
cyfrowego uzależnienia.
Każda z historii zawiera komentarz doświadczonej psycholog dziecięcej i terapeutki Mai Pisarek.

Projekt zawiera też prawdziwe historie o:
- problemach zdrowia psychicznego rodzin w izolacji spowodowanej epidemią,
- hejcie i przemocy w sieci,
- nastoletniej depresji,
- uzależnieniu od alkoholu u nastolatka.

Pokieruj życiem Dominika.
Pamiętaj, że decydujesz o jego przyszłości.
https://olesnica.naszemiasto.pl/dobroszyce-otworz-sie-na-pomoc/re
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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

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

Wójt

Artur Ciosek

71 314 11 67

ZASTĘPCA WÓJTA

wojt@dobroszyce.pl
zastepca@dobroszyce.pl

Tomasz Urbaniak

pokój 12

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

SEKRETARZ
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
Anna Zimińska - Stankiewicz

STAN. DS. OCHRONY ŚROD. I GOSP. ODPADAMI
Barbara Dawidowska

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. 71 314 11 67 wew. 12

sekretarz@dobroszyce.pl
skarbnik@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 27

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

szj@dobroszyce.pl

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

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

podatki1@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 28

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

pokój 3

tel. 71 314 11 67 wew. 28

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl
pokój 15

tel. 71 314 11 67 wew. 15

srodowisko@dobroszyce.pl

Marta Milczarczyk-Wabińska

pokój 23

Magdalena Albekier

pokój 23

Agata Urbańska

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 15

Magdalena Grab

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

pokój 26

tel. 71 314 11 67 wew. 26

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

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

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

inwestycje2@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 23

planowanie@dobroszyce.pl

Cmentarz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
56-410 Dobroszyce, Dobra 12
tel. 71 315 53 63

tel. 71 314 11 67 wew. 21

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14
www.gckdobroszyce.pl; biuro@gckdobroszyce.pl
tel. 71 314 12 89

budownictwo@dobroszyce.pl

STAN. DS. BUDOWNICTWA
STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.
Anna Wojciechowska

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

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

nieruchomosci@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

Marta Matusz - Pietras

pokój 11

Beata Łacna

pokój 11

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.
STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

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

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. OŚWIATY

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

odpady@dobroszyce.pl

pokój 23

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

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

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

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

ksiegowosc@dobroszyce.pl

pokój 15

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. 19

Anna Palma

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. 13

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

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

gzk@dobroszyce.pl

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

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Terenowe nr 2 w Dobroszycach
siedziba: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce
spotkania: czwartek 9:00 - 12:00
tel. 797 232 482

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

992
998

112 TELEFON RATUNKOWY
POGOTOWIE GAZOWE
STRAŻ POŻARNA

997
999

POLICJA
POGOTOWIE RATUNKOWE

