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Rozpoczynamy rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Dobroszycach
15 listopada 2021 roku podpisana została umowa na zadanie „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”.

Sebastian Wdowiak reprezentujący Firmę Ogólnobudowlaną MAS-BUD oraz Wójt Gminy
Dobroszyce Artur Ciosek

Wartość zadania: ponad 12 mln zł
Środki zewnętrzne: ok. 9,8 mln zł

Umowę zawarto pomiędzy Gminną Gospodarką Komunalną Dobroszyce
sp. z o.o. a konsorcjum firm: Newater Sp. z o.o. Sp. K. i Sebastian Wdowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD
mgr inż. Sebastian Wdowiak.
Przy podpisaniu umowy obecni byli Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Zastępca Wójta Gminy Dobroszyce Tomasz Urbaniak, Prezes GGK Dobroszyce Dariusz
Jagiełło, Pan Robert Malik jako wykonawca, pracownicy urzędu odpowiedzialni
za przetarg oraz przedstawiciele wykonawcy.
Na w/w zadanie, dzięki staraniom Wójta i pracowników urzędu, Gmina Dobroszyce pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW w wys. 2,6 mln zł oraz dotację w wysokości
7,2 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 12 mln zł, z czego na rozbudowę
sieci wodno-kanalizacyjnej umowa opiewa na kwotę 1,05 mln zł, zaś wartość zamówienia na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków to ok. 11 mln zł.
Kwota 12 mln zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” zostanie sfinansowana dotacją
i pożyczką na kwotę 9,8 mln zł, a pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Dobroszyce i Gminnej Gospodarki Komunalnej. Inwestycja potrwa ok. 16 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Projekt modernizacji i przebudowy oczyszczalni obejmuje m.in. przebudowę komory sita, montaż sita kanałowego, remont zbiornika pompowni głównej,
remont zbiornika zlewnego ścieków dowożonych, wymianę pomp ścieków w zbiorniku pompowni głównej, budowę: piaskownika wirowego, reaktora biologicznego
ze zbiornikiem retencyjnym, osadników wtórnych; przebudowę układu pomieszczeń
w budynku czy też dostarczenie i posadowienie kontenera technicznego. Efektem
tej inwestycji będzie zwiększenie wydajności oczyszczalni. Na bieżąco będziemy
informować o postępach prac.

“Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem
poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Dobroszycach i Nowosiedlicach”
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Droga w Łuczynie zostanie przebudowana
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę z firmą Gembiak-Mikstacki spółka jawna z siedzibą w Krotoszynie, na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowowści Łuczyna
poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”.
Wartość podpisanej umowy wynosi 1 116 963,00 zł. Zadanie sfinansowanie
zostanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim
i Gminą Dobroszyce w sprawie prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Dobroszyce.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1475D
w miejscowości Łuczyna (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 340 w kierunku miejscowości Sadków) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz poboczy, wraz
z chodnikiem przy przystanku PKS oraz wyniesionego przejścia dla pieszych.
Planowane prace w sposób znaczący poprawią komunikację na przedmiotowym
odcinku drogi. Wykonanie wskazanego remontu wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa w Łuczynie.
Jak tylko pogoda pozwoli, prace ruszą niebawem. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość na każdym etapie robót.

Nowa nawierzchnia na ul. Strzeleckiej w Dobroszycach
Na początku grudnia oddaliśmy do użytku ulicę Strzelecką w Dobroszycach. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy nawierzchnię
asfaltową, krawężniki, kanalizację deszczową, zjazdy do posesji oraz
podejścia do wejść na posesję. Jezdnia zyskała zupełnie nowy wygląd oraz stała się bezpieczna dla jej użytkowników.
Na przebudowę ul. Strzeleckiej gmina otrzymała 126 tys. zł. w formie dotacji
celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na zadanie rekultywacyjne pod
nazwą „Dobroszyce droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Jego cała wartość to
kwota około 900 tys. zł. Za inwestycję odpowiadała firma Gembiak - Mikstacki spółka jawna z Krotoszyna. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie podczas wykonywanych prac.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w gminie Dobroszyce
Nowoczesny sprzęt trafi do szkół podstawowych
Gmina Dobroszyce uzyskała dofinansowanie w wysokości
216 600, 00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych
wśród uczniów.

Wsparcie otrzymała:
- Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach - 156 600 zł
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu - 60 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz
umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy czy też radzenia sobie w życiu
codziennym.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, której misją jest stworzenie
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Sprzęt trafi do szkół najpóźniej w sierpniu 2022 r.
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
•

•

•

W dniu 3 grudnia 2021 r. odbyła się
XXXV Sesja Rady Gminy Dobroszyce wg następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2022 –
2033 oraz projektu budżetu Gminy Dobroszyce
na 2022 rok.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała nr XXXV – 289/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dobroszyce;
b) Uchwała nr XXXV – 290/2021 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2021-2033;
c) Uchwała nr XXXV – 291/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2021 rok;
d) Uchwała nr XXXV – 292/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;
e) Uchwała nr XXXV – 293/2021 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022;
f) Uchwała nr XXXV – 294/2021 – w sprawie
zmiany uchwały nr VI-60/2019 z dnia 21 marca
2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Dobroszyce.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i komunikaty.
Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań
i wykonania uchwał między sesjami dotyczyło następującej tematyki:
• Dokonania zakupu wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) dla Urzędu
Gminy Dobroszyce II. Wykonawca: PPH OST
Witold Ostrowski, ul. A. Ostrowskiego 13b,
53-238 Wrocław.
• Udzielenia zlecenia na realizację zadania: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych)
dróg gminnych i obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Dobroszyce w roku
2021. Wykonawca: PPHU”MAX-DROGI CENTRUM”, ul. Czołowa 7, 90-001 Łódź.
• Ogłoszenia
postępowania
prowadzonego

•

•

•

w trybie podstawowym na: Przebudowa drogi
nr 1475D w m. Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.
Ogłoszenia
postępowania
prowadzonego
w trybie zapytania cenowego na: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę lub braku przeciwskazań do zgłoszenia budowy dla zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie, dz. nr
ew. 220, obręb Łuczyna, gmina Dobroszyce.
Wybrano ofertę i podpisano umowę z Panem
Markiem Stawianym prowadzącym działalność
gospodarczą pn: „Marek Stawiany „ARCHITEKT”
Autorska Pracownia Projektowa”, ul. Januszowicka 11c lok. 8, 53-135 Wrocław.
Ogłoszenia
postępowania
prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na: Przewozy
autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroszyce na 2021r.
– dodatkowe linie.
Podpisania umowy na obsługę geodezyjną
i kartograficzną dla zadania inwestycyjnego
pn: „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach”. Wykonawca: Biuro Geodezyjno – Projektowe SKALA Zbigniew Gąsior,
Dąbrowa 18, 56-416 Twardogóra.
Podpisania umowy na roboty budowlane
pn: „Budowa oświetlenia drogowego w ulicach:
Topolowa, Ogrodowa, Czereśniowa, Truskawkowa, Malinowa w Dobroszycach” oraz „Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Szkolna, Parkowa w Dobroszycach”. Wykonawca:
PBS POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. T. Kościuszki 1/3, 50-037 Wrocław.
Udzielenia zamówienia na nadzór inwestorski
zadań pn: „Budowa oświetlenia drogowego
w ulicach: Topolowa, Ogrodowa, Czereśniowa,
Truskawkowa, Malinowa w Dobroszycach” oraz
„Budowa oświetlenia drogowego w ulicach:
Szkolna, Parkowa w Dobroszycach” Firmie Handlowo-Usługowej „IKAZ” Kazimierz Cymbalisty,
ul. Kolejowa 3, 56-400 Oleśnica.
Gmina Dobroszyce, w partnerstwie z Gminną
Gospodarką Komunalną Dobroszyce Sp. z o.o.,
uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 dla zadania
pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina

•

•
•
•

•

•

Dobroszyce”. Gminna Gospodarka Komunalna
Dobroszyce Sp. z o.o. podpisała umowę na roboty budowlane dla ww. zadania z konsorcjum
firmy: NEWATER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Oboźna 47, Wrocław i MAS-BUD mgr inż.
Sebastian Wdowiak, ul. Mickiewicza 6c, Ścinawa.
Uzyskania promesy dofinansowania w ramach
programu rządowego Polski Ład w wysokości
9,5 mln złotych dla projektu pn „Przebudowa
dróg w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji
deszczowej” dla ulic w Dobroszycach: Tęczowa,
Szkolna, Słoneczna, Wiosenna, Okrężna, Rzemieślnicza, odcinek ul. Nowosiedlickiej.
Złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach
Grantów PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020 o uzyskanie grantu Cyfrowa Gmina.
Podpisania umowy z POLBUS-PKS Sp. z o.o.
na świadczenie usług związanych z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności
publicznej: Linia I: Nowosiedlice - Dobroszyce Centrum - Strzelce - Strzelce I - Strzelce II
(kościół) - Sadków I - Sadków II (sklep) - Łuczyna I - Łuczyna II - Sadków II (sklep) - Sadków I Strzelce II - kościół - Strzelce I - Dobroszyce
centrum - Nowosiedlice. Linia II: NowosiedliceDobroszyce centrum - Dobroszyce ul. Wrocław ska - Dobra (autobus dojedżdża do miejscowości Borowa i jest skomunikowany z autobusem 504). Gmina otrzymała dofinansowanie
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
na ww. przewozy w kwocie 3 zł do 1 km. Szacunkowy koszt zadania to 8 595,00 zł brutto, z czego kwota 4 278,00 zł brutto zostanie pokryta z dofinansowania. Linie zostały uruchomione od dnia 22.11.2021r. do
31.12.2021r. w dni nauki szkolnej.
Przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobroszycach na zakup ubrań
specjalnych- 12 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 20 000,00 zł - w tym 8 000,00 zł pozyskane z dotacji WFOŚiGW we Wrocławiu.
Przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobroszycach na zakup ubrań
specjalnych - 450,00 zł. Całkowity koszt zadania
ro 6 450,00 zł - w tym 6 000,00 zł pozyskane zostało w ramach Programu Krajowego Systemu
Ratowniczego opracowanego przez KGPSP.

Znaki informacyjne na terenie gminy
We wrześniu Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę na zadanie pn. „Dostawa i montaż znaków informacyjnych dla
Dobroszyc, Dobrzenia, Mękarzowic, Nowicy, Nowosiedlic, Sadkowa, Strzelec oraz znaków drogowych” z przedsiębiorcami - Pawłem
Bąkiem oraz Jackiem Gryczem - wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo
-Usługowe „ZNAK” S.C. z siedzibą w Śremie.

Wartość wykonanej usługi to kwota 32 781,96 złotych brutto. Prace zostały
zakończone. Przedmiotem zamówienia było wykonanie, dostawa i montaż:
1. Tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w miejscowościach Dobroszyce, Nowica,
Nowosiedlice i Strzelce;
2. Tabliczek informacyjnych z numerami porządkowymi oraz lokalizacją obiektów
użyteczności publicznej (boisko, kościół) w miejscowościach: Dobroszyce, Dobrzeń, Mękarzowice, Nowica, Nowosiedlice, Sadków i Strzelce;
3. 11 znaków drogowych wraz ze słupkami i montażem.
Wymienione i nowe tablice mają służyć mieszkańcom i osobom przyjezdnym.
Mamy nadzieję, że przyczynią się także do poprawy estetyki naszej gminy.
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Gmina dobra do życia

10 miejsce Gminy Dobroszyce!

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?
Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki swojego rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Spośród 2477 gmin z całej Polski, Gmina
Dobroszyce zajęła wysokie 10 miejsce w kategorii gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Ranking badający jakość życia w gminach oparto na 48 wskaźnikach. Były to m.
in. wydatki inwestycyjne gminy, jej budżet, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy - w tym poziom
bezrobocia i przeciętne wynagrodzenie, warunki mieszkaniowe, zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja szkolna (poziom podstawowy), przedszkola, żłobki, bezpieczeństwo drogowe, bezpieczeństwo społeczne, działalność kulturalna. Do stworzenia
rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki takie jak usłonecznienie, klimatyczny bilans wodny czy też walory estetyczne krajobrazu.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
10 miejsce w ogólnopolskiej czołówce to bardzo dobra wiadomość, która potwierdza atrakcyjność naszej Gminy oraz świadczy o wysokim stopniu zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. To także zaszczyt, który motywuje do dalszej pracy.
Nie bez przyczyny, na przełomie ostatnich kilku lat, w Gminie Dobroszyce można zaobserwować tendencję wzrostową liczby ludności. Nasza Gmina posiada wiele atutów takich jak infrastruktura oraz uzbrojenie gruntów. Prócz budowy sieci
kanalizacyjnej czy wodociągowej Gmina inicjuje powstawanie takich obiektów jak
place zabaw, skatepark, świetlice wiejskie. Samorząd skutecznie pozyskuje środki
unijne i zewnętrze dotacje, dzięki czemu może realizować inwestycje według wysokich standardów. W Gminie stale rośnie liczba miejsc pracy, a oświata prezentuje wysoki poziom. Wszystkie te cechy wpływają na potwierdzenie naszego hasła:
Gmina Dobroszyce - Dobre Życie
Pełne zestawienie Rankingu „Gmina dobra do życia” dostępne jest na stronie:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki
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ROK 2021 w Gminie Dobroszyce
Dobiega końca rok 2021, który był czasem intensywnych walk
o każdą zaplanowaną inwestycję oraz o uzyskanie funduszy na kolejne działania. Gmina Dobroszyce postawiła na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji, sieci wodociągowych, oświetlenia i kolejne remonty dróg. Wykonaliśmy także wiele projektów pod
nowe inwestycje oraz złożyliśmy wnioski o dofinansowania, na które
otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi. To był rok, w którym prócz
działań inwestycyjnych, po roku pandemicznej rzeczywistości i życia
w zamknięciu, skupiliśmy się na rozwoju społecznym i kulturalnym
mieszkańców naszej Gminy.
Nowoczesny system kanalizacji sanitarnej

Po długim i trudnym procedowaniu, rozpoczęliśmy realizację jednej z najważniejszych inwestycji - modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji między
Dobroszycami a Nowosiedlicami. Na to zadanie Gmina otrzymała rekordowe dofinansowanie z UE oraz pożyczkę z WFOŚ, łącznie 9,8 mln zł, dodatkowo uzyskaliśmy
1,4 mln zł z UE na kanalizację w Nowicy. Nasza sieć kanalizacyjna powiększyła się
o kilka kilometrów - w miejscowości Nowica oraz między Dobroszycami a Nowosiedlicami.

Rozbudowa oświetlenia drogowego oraz inwestycje drogowe

Każdego roku w budżecie Gminy zabezpieczone zostają środki finansowe na
rozbudowę oświetlenia drogowego. W ostatnim roku zrealizowaliśmy inwestycje
związane z oświetleniem ul. Prostej, Tęczowej, Słonecznej oraz ul. Nowosiedlickiej
w Dobroszycach. Dobiegają końca prace nad budową oświetlenia na ul. Szkolnej,
Parkowej, Topolowej, Truskawkowej, Malinowej oraz ul. Czereśniowej w Dobroszycach. Zakończyliśmy realizację przebudowy ul. Strzeleckiej w Dobroszycach oraz
jesteśmy w trakcie przebudowy drogi powiatowej w Łuczynie.

Budowa świetlicy wiejskiej

Szanowni Państwo, odważne decyzje i działania oraz skuteczne
pozyskiwanie środków zewnętrznych sprawiły, że dynamiczny okres
rozwoju naszej Gminy trwa. Dzisiejsza Gmina Dobroszyce to efekt
naszej wspólnej, wieloletniej pracy. Dobra współpraca, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, szacunek i wzajemne
zrozumienie to podstawa budowania wspólnego dobra w przestrzeni
samorządowej. Rok 2021 kończymy z satysfakcją, że był to czas realizacji naszych planów. Mam nadzieję, że zadania które wykonaliśmy,
będą służyły wszystkim mieszkańcom Gminy - mówi Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce.

Rozpoczęliśmy budowę świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach. Wkrótce powstanie
tam nowe miejsce integracji i spotkań, w którym będzie można wypoczywać i organizować różnego typu wydarzenia. Koszt tej inwestycji to ponad 800 tys. zł.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zamontowaliśmy monitoring wizyjny w Dobroszycach. Inwestycja ta motywowana była troską o porządek publiczny. Chcemy, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Ponadto przyczyni
się to do usprawnienia działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. To
także dodatkowa ochrona mienia gminy.

Utworzenie Park & Ride

Imprezy dla całych rodzin

Budowa świetlicy w Mękarzowicach

Monitoring wizyjny

Budowa kanalizacji

Przebudowa ul. Strzeleckiej
w Dobroszycach

Nowe znaki informacyjne

Park&Ride

Oświetlenie na ul. Nowosiedlickiej

Latem zakończyliśmy I etap prac przy budowie parkingu Park & Ride. Parking
jest już oświetlony i monitorowany. Na jego terenie stanęła wiata oraz elementy
małej architektury. Parking powstał z myślą o turystyce rowerowej.

Ekologia

Rok 2021 był czasem proekologicznych działań – kontynuowaliśmy program
„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”. Dzięki zwiększeniu dofinansowania z 2,5 mln na około 3 mln, już ponad sto gospodarstw wymieniło piece na ekologiczne. Otrzymaliśmy także dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2021r.” W wyniku realizacji zadania
w 2021r. usunęliśmy około 39 ton wyrobów zawierających azbest. Warto zaznaczyć, że Gmina Dobroszyce od 2015 do 2020 r. odebrała i unieszkodliwiła około
144 ton tych niebezpiecznych materiałów.

Sukcesy edukacyjne

Gmina Dobroszyce otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w jubileuszowej X edycji konkursu. Jest to znak, iż gminne placówki oświatowe osiągają
wysoki poziom.

Rozwój społeczny

W tym roku w Gminie Dobroszyce priorytetem była aktywność społeczna mieszkańców i ich rozwoju kulturalny. Zależy nam na ciągłej poprawie jakości życia, również poprzez organizację wydarzeń społecznych. Dzięki zaangażowaniu wielu osób
i instytucji, zrealizowaliśmy ciekawe inicjatywy społeczne, m.in. wakacyjne zajęcia
w świetlicach wiejskich i półkolonie w GCK w Dobroszycach, Bajkowe Zakończenie
Wakacji, Rodzinny Rajd Rowerowy, Piknik Militarny, Biesiada z Folklorem, Narodowe
Czytanie, Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy czy też różne imprezy sportowe.

Wysokie miejsca w rankingach

W rankingu „Najmodniejsze Gminy na Dolnym Śląsku” przygotowanym przez
Gazetę Wrocławską uplasowano nas na 13 miejscu spośród 169 gmin w województwie dolnośląskim, w których osiedlano się najchętniej. Konsekwentnie stwarzane
warunki do osiedlenia przyczyniły się do stale rosnącej liczby nowych mieszkańców.
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„Niech się dzisiaj każdy dowie, że miód da nam zdrowie”
SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM

W grudniu przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
miały możliwość poznania tajników związanych z życiem pszczół
oraz produkcją miodu. Swą wiedzą podzielił się z nimi niezwykły
gość Pan Rafał Klimkiewicz z Pasieki Gutek w Dobroszycach.

Dzieci zdobyły wiele cennych informacji i ciekawostek z życia pszczół. Miały
przyjemność zobaczyć mini strój pszczelarza – rozmiar specjalny dla dzieci - oraz
obejrzeć przybory, których używa w swojej codziennej pracy, m.in. dymkę zwaną
podkurzaczem, ramkę i dłuto. Spotkanie zakończyło się degustacją miodu, którego dzieci z wielką przyjemnością smakowały, poznając jego odżywcze właściwości
i walory smakowe. Na koniec spotkania wszyscy własnoręcznie zrobili świece.
Dziękujemy Panu Rafałowi za ciekawe spotkanie oraz przekazanie cennych
informacji.

źródło: Przedszkole Gminne w Dobroszycach

Dodatkowe połączenia autobusowe

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroszyce!
Od 22 listopada 2021r. uruchomione zostały dodatkowe połączenia autobusowe,
które współfinansowane są z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a ich
obsługą zajmuje się spółka POLBUS-PKS.

Nowe połączenia obejmują trasy:

Nowosiedlice - Dobroszyce Centrum - Dobroszyce ul. Wrocławska - Dobra
(skrzyżowanie) - Stępin (kościół) - Stępin - Borowa (skrzyżowanie)
Godziny kursów autobusowych zostały dopasowane do godzin odjazdów autobusów linii 504 do Wrocławia, z miejscowości Borowa.
W drodze powrotnej również możecie Państwo przesiąść się w Borowej z autobusu linii 504 na kursy do Stępina, Dobrej, Dobroszyc i Nowosiedlic.
Ważną informacją jest to, iż pasażerowie będą mogli na podstawie biletu miesięcznego wybrać również opcję podróży z Dobroszyc do Wrocławia zarówno
z przesiadką w Borowej, jak i w Oleśnicy.
Nowosiedlice - Dobroszyce Centrum - Strzelce I - Strzelce II (kościół) Sadków I - Sadków II (sklep) - Łuczyna I - Łuczyna II - Mękarzowice
Autobus kursuje w dni nauki szkolnej - od poniedziałku do piątku.
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BohaterON - włącz historię!
Dzieci ze starszych grup Przedszkola Gminnego w Dobroszycach
oraz uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu wzięli udział w akcji “BohaterON” upamiętniającej
uczestników Powstania Warszawskiego. Celem akcji jest promowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej, a także upamiętnianie bohaterów narodowych.

Przedszkolaki wykonały kartki, które trafiły do Powstańców, oglądały również
spektakl Teatru Lalek pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” i realizowały zajęcia ze
scenariusza udostępnionego przez organizatora akcji. Natomiast uczniowe ze szkoły
w Dobrzeniu obejrzeli film pt. ,,Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy. Następnie,
w oparciu o materiały przesłane przez organizatorów, w klasach 8a i 8b przeprowadzone zostały lekcje historii w całości poświęcone 63. dniom bohaterskiej walki
o stolicę. Uczniowie w skupieniu wysłuchali odtworzonego wykładu, z zaangażowaniem wykonali zadania grupowe, poznali biogramy żyjących Powstańców oraz ich
relacje z tamtych dni.
Poruszona podczas zajęć tematyka skłoniła wszystkich do refleksji nad tym, jak
patriotyzm wyglądał dawniej i jak przejawia się dziś. Na zakończenie ósmoklasiści
wykonali kartki, laurki i pocztówki oraz napisali listy do wybranego Powstańca. Prace
dzieci i młodzieży prezentujemy w galerii.
źródło: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu, Przedszkole Gminne w Dobroszycach

Prace dzieci z przedszkola w Dobroszycach

Prace uczniów ze szkoły podstawowej w Dobrzeniu
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VI DOBROSZYCKI
Jarmark Bożonarodzeniowy
wprowadził nas w świąteczny klimat

Za nami kolejny, VI Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy, który
odbył się w dniach 11-12 grudnia w pięknej zimowej aurze. Mamy
nadzieję, że udało nam się wprowadzić wszystkich w świąteczny
nastrój. Był to weekend miłych spotkań oraz integracji naszej małej
społeczności.
Podczas dwudniowego świętowania na dobroszyckim Rynku można było kupić
wspaniałe wyroby rękodzielnicze (bombki, wianki, stroiki, rękodzieło szydełkowe,
czapki, kapelusze i wiele innych). To był czas uczty kulinarnej. Czekały na nas wyroby
wędliniarskie, „pajda ze smalcem”, wyroby z dziczyzny, chleby, miody i produkty
pszczele, kuchnia ukraińska, oscypki, sery, konfitury, pierogi, naleśniki, grzane wino,
ciasto, gofry, rurki z kremem etc. Była to także uczta kulturalna, bowiem na scenie
ww magiczny klimat wprowadzali nas: Ola Turoń, zespoły Uśmiech i Leszczynki,
dzieciaki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach oraz grupy taneczne GCK Dobroszyce. Na dzieci czekały animacje z Anną Kukawską czy też darmowy snowtubing. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego wydarzenia oraz za liczny
udział.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Dyrektor GCK w Dobroszycach Monika Zdobylak

Widzimy się za rok!

Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny skorzystaliście Państwo
z zaproszenia i tak licznie uczestniczyliście w naszym Jarmarku. Przy
tej okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.
Serdecznie podziękowania dla Pani Dyrektor GCK Moniki Zdobylak oraz Pracowników GCK w Dobroszycach, za wspaniałą organizację
i dbałość o każdy szczegół.
Składam podziękowania wszystkim wystawcom za piękne, kolorowe stoiska z upominkami, wigilijnymi ozdobami i potrawami. Za klimat i wspaniałe występy dziękuję wokalistom, muzykom i tancerzom.
Dziękuję Wszystkim za udział i niepowtarzalną atmosferę, pełną
autentycznego zainteresowania ofertą naszego Jarmarku.
Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek
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Zagrali o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce

4 grudnia 2021 r. ,w hali sportowej w Dobroszycach, został rozegrany VIII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce. W turnieju udział wzięło 6 drużyn: „Piłkarska
Środa”, „Red Boys” Nowosiedlice, LZS „Piast” Dobrzeń, „FC Dobroszyce”, „Czarni ” Łuczyna oraz „Samorząd” Dobroszyce.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce – „Samorząd” Dobroszyce
II miejsce – „Piłkarska Środa”
III miejsce – „Czarni” Łuczyna
IV miejsce – „Red Boys” Nowosiedlice
V miejsce – „FC Dobroszyce”
VI miejsce – LZS „Piast” Dobrzeń
Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Jarosław Klimkowski - „Piłkarska
Środa” - zdobył 7 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem okazał się Krystian
Zalewski - „Samorząd” Dobroszyce.
Turniej został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach.
Puchary i dyplomy wręczał Wójt Gminy Dobroszyce – Artur Ciosek.
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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
Wójt

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

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM

Artur Ciosek

71 314 11 67

ZASTĘPCA WÓJTA

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

Anna Budzińska

pokój 3

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
STAN. DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
STAN. DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
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

sekretarz@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67
tel. 71 314 11 67

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

szj@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 19

tel. 71 314 11 67 wew. 31

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

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29
tel. 71 314 11 67 wew. 28

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

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

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

odpady@dobroszyce.pl

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

Marta Belka

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

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

tel. 71 314 11 67 wew. 15

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

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

planowanie@dobroszyce.pl

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

tel. 71 314 11 67 wew. 21

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

pokój 26
pokój 11

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 10:00 – 18:00

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. OŚWIATY

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

podatki1@dobroszyce.pl

pokój 23

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

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

budzet@dobroszyce.pl

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

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

ksiegowosc1@dobroszyce.pl

pokój 15

STAN. DS. INWESTYCJI

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

skarbnik@dobroszyce.pl

Sylwia Kruszona

STAN. DS. INWESTYCJI

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

wojt@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 26

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Dobrzeniu
Poniedziałek 15:15 – 16:15
Wtorek 9:00 –14:00
Czwartek 15:15 – 16:15

gzk@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 11

oswiata@dobroszyce.pl

Katarzyna Koreń

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

Patrycja Boguś

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

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 - 11:00
tel. 797 232 482

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl

STAN. DS. PROMOCJI

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

