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Ponad 900 tys. zł
na przebudowę ulic
w Dobroszycach

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

250 tys. zł

za “Rosnąca Odporność”
w Gminie Dobroszyce

Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości
915 260, 50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Rzemieślniczej i ul. Okrężnej w Dobroszycach.
W ramach tego zadania powstanie około 500 m jezdni z kostki betonowej wraz
ze zjazdami do posesji. Po lewej stronie ulicy Rzemieślniczej oraz po prawej stronie
ulicy Okrężnej zaprojektowany został chodnik o szerokości ok. 2,20m. Po przebudowie drogi zyskają właściwe parametry dla ciągów komunikacji publicznej.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu
w szczególności:
- Panu Jarosławowi Obremskiemu - Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Pani Agnieszce Soin - Posłance na Sejm RP,
- Panu Pawłowi Hreniakowi - Posłowi na Sejm RP,
- Pani Mirosławie Stachowiak-Różeckiej - Posłance na Sejm RP.
O etapach tej inwestycji będziemy informować!

Wójt Gminy Dobroszyce odbiera czek z rąk Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek odebrał, z rąk Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, czek na kwotę 250 000 zł.

To nagroda za wysoki wzrost poziomu zaszczepienia w okresie od 1 sierpnia
do 31 października 2021 roku. Gmina Dobroszyce zajęła 3 miejsce w powiecie
oleśnickim. Kwota 250 000 zł zostanie przekazana na przedsięwzięcia związane
z przeciwdziałaniem COVID – 19.
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Umowa podpisana
Rusza budowa remizy OSP Dobroszyce

elewacja wschodnia - frontowa
Sebastian Wdowiak, reprezentujący Firmę Ogólnobudowlaną MAS-BUD, oraz Wójt
Gminy Dobroszyce Artur Ciosek

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę z firmą
„ŁADNE WNĘTRZE” s.c. J.W. Lenda z Twardogóry na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach”
Przedmiotem umowy jest budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy
ul. Przemysłowej w Dobroszycach, wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zamówienia zaprojektowano piętrowy budynek biurowo-socjalny, niepodpiwniczony, z krytym płaskim dachem oraz 3-stanowiskowym garażem na wozy
strażackie. Termin realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2022 roku.

Wartość podpisanej umowy wynosi 2 840 714,42 zł. Zadanie współfinansowane
jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1,2 mln zł. Niebawem powstanie nowoczesna strażnica o wymiarach:
- powierzchnia zabudowy 280,47 m2
- powierzchnia użytkowa (parter 240,94 + piętro 61,59) 302,53 m2
- powierzchnia całkowita (parter 280,47 + piętro 81,11m2) 361,58 m2
- wysokość budynku 7,20 m
- szerokość budynku 11,25 m
- długość budynku 24,93 m.
Inwestycja ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroszyce.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
W obliczu tragedii jaka ma miejsce u naszych sąsiadów, powołaliśmy
grupę roboczą, która zajmie się koordynacją działań pomocowych
dla mieszkańców Ukrainy.

W Urzędzie Gminy Dobroszyce został utworzony ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY sprawy związane z pomocą mieszkaniową, rzeczową, medyczną i inną, dla osób przybywających z Ukrainy. Poprzez infolinię zgłaszać można własną gotowość do udzielenia
pomocy, przekazania środków oraz żywności. Można także zaoferować zakwaterowanie, usługi transportowe oraz zgłosić wszelkie potrzeby, problemy i wątpliwości
związane z przyjęciem uchodźców:
•
•
•
•
•
•
•
•

KONTAKT TELEFONICZNY

664 581 574 (Koordynator zespołu P. Beata Łacna)
71 314 11 67 wew. 11 (UG Dobroszyce w godz. 8.00-16.00)
71 314 11 67 wew. 13 (UG Dobroszyce w godz. 8.00-16.00)
71 314 12 89 (GCK w godz. 8.00-18.00)
514 418 775 (GCK w godz. 8.00-18.00)
71 399 12 57 (GOPS w godz. 8.00-16.00)
71 380 13 10 (GOPS w godz. 8.00-16.00)
783 425 048 (dla osób mówiących jedynie w języku ukraińskim
bądź rosyjskim)

28 lutego w godzinach popołudniowych Wójt Gminy Dobroszyce spotkał się
z kierownikami gminnych jednostek w sprawie pomocy uchodźcom w zakresie
zakwaterowania, działań materialnych, zapewnienia edukacji, służby zdrowia oraz
możliwego zatrudnienia na rynku pracy. Gmina Dobroszyce rozpoczęła przygotowania do przyjęcia uchodźców. Wiemy, że na naszym terenie znajdują się już pierwsi
emigranci. Organizowane są także spontanicznie zbiórki, które pozwoliły na zaspokojenie bieżących potrzeb. Teraz czas na koordynację działań mających zapewnić
długofalowe wsparcie w perspektywie tygodni i miesięcy.
Prosimy organizatorów zbiórek o kontakt z urzędem, abyśmy mogli wspólnie zaplanować transport zebranych darów. Prosimy również o przemyślane decyzje co do
zbieranych produktów. Aby pomoc była skuteczna, musi odpowiadać na rzeczywiste
potrzeby. Już teraz dziękujemy Państwu za chęć pomocy mieszkańcom Ukrainy.
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„Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”
Szkoły z dużym dofinansowaniem
Gmina Dobroszyce pozyskała środki unijne w ramach RPO WD na
projekt pod nazwą „Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”. Całkowita wartość projektu wynosi 347 725,00 zł z czego przyznane
dofinansowanie to kwota 291 115,00 zł. 56 610,00 zł to wkład niefinansowy Gminy tj. koszty eksploatacji pomieszczeń, w których odbędą się zajęcia.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku, poprzez dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia specjalistyczne.
Celem projektu jest wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu
w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19,w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną oraz wspieranie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i integracja uczniów.
W ramach projektu zaplanowano także wyjazdy edukacyjne do następujących
miejsc:
• Hydropolis we Wrocławiu
• Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu
• Ogród Botaniczny we Wrocławiu
• Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach
• Campus Domasławice
• Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
• Uniwersytet Wrocławski - Wydział Fizyki i Chemii
• Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali w Toruniu
• Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Złotówek
Zaplanowano również zajęcia w Rudzie Sułowskiej i w Muzeum Tradycji Rybactwa Doliny Baryczy oraz spływy kajakowe. Celem zaplanowanych wyjazdów edukacyjnych jest kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw - kreatywności i pracy zespołowej.

Kolejne środki na zakup sprzętu dla uczniów

Szanowni Mieszkańcy,
wniosek Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym został zaakceptowany. 104 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobroszyce otrzyma laptopy,
na łączną kwotę 260 000 zł.

W związku z przekroczeniem kosztów realizacji projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło dofinansowanie do kwoty 2.500 zł na jednego laptopa.
W chwili obecnej Gmina Dobroszyce oczekuje na podpisanie w najbliższych
tygodniach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po podpisaniu umowy,
kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy. Będziemy Państwa informować o dalszych krokach.
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
w Oleśnicy”. Wykonawca: Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy, ul. Wojska
Polskiego 8, 56-400 Oleśnica.
h) Ogłoszono postępowanie prowadzonego w trybie zapytania cenowego
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę lub zaświadczenia o braku
przeciwskazań do zgłoszenia budowy dla
zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu, dz. nr ew. 88, obręb
Dobrzeń, gmina Dobroszyce”.
i) Przeprowadzono „Diagnozę Problemów Społecznych” na terenie Gminy
Dobroszyce. Diagnozą objęci zostali:
uczniowie Szkół Podstawowych (klasy
4 – 8), 100 mieszkańców oraz sprzedawcy
napojów alkoholowych.
j) Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych
(klasy 4 – 7) pn.: „Podróż do siebie
i przed siebie” oraz „Stop przemocy –
sprawca czy ofiara przemocy”.

Pierwsza w roku 2022 sesja Rady
Gminy Dobroszyce miała miejsce
w dniu 27 stycznia. Posiedzenie odbyło
się wg następującego porządku:
Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności stałych
Komisji Rady Gminy Dobroszyce za 2021
rok.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała nr XXXVII – 309/2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy Dobroszyce na 2022 rok;

b) Uchwała nr XXXVII – 310/2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
c) Uchwała nr XXXVII – 311/2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Społecznej Rady Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
d) Uchwała nr XXXVII – 312/2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady
Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
e) Uchwała nr XXXVII – 313/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobroszyce na lata
2022-2033;
f) Uchwała nr XXXVII – 314/2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
g) Uchwała nr XXXVII – 315/2022
w sprawie zmiany uchwały
nr XXX-245/2021 dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Dolnośląskiego;
h) Uchwała nr XXXVII – 316/2022 zmieniająca uchwałę nr XIX-114/2016 z dnia
25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Centrum Usług
Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu;
i) Uchwała nr XXXVII – 317/2022
w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realiza-

cji zadań i wykonania uchwał między
sesjami:

a) Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania
pn.: „Przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Dobrej, dz. nr ew. 122, obręb
Dobra, gmina Dobroszyce. Wykonawca:
„ARCHITEKT Autorska Pracownia Projektowa Marek Stawiany”, ul. Januszowicka
11C/8, 53-135 Wrocław.
b) Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania pn.: „Budowa strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach”. Wykonawca: “ŁADNE WNĘTRZE”
S.C. J.W. Lenda, ul. Pl. Piastów 10-12/7,
56-416 Twardogóra.
c) Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania pn: „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i tonerów
na potrzeby Urzędu Gminy Dobroszyce”.
Wykonawca: P.W. „GRIM” Beata Ilska
ul. Dębowa 15b, 56-400 Spalice.
d) Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach, dz. nr 642, obręb
Dobroszyce. Wykonawca: Biuro Usług
Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska
31/303, 56-400 Oleśnica.
e) Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania na usługi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji
robót budowlanych dla zadania pn.:
„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dobroszycach”. Wykonawca:
Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Paderewskiego 5r, 56-400 Oleśnica.
f) Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania pn.: „Sporządzanie projektów: decyzji o warunkach zabudowy,
o zmianie decyzji o warunkach zabudowy
oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenie Gminy Dobroszyce”. Wykonawca: PLANART spółka z o.o.,
ul. B. Krzywoustego 3A, 56-400 Oleśnica
g) Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobroszyce
do Zespołu Placówek Specjalnych

k) Podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów
w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
Dopłatą zostają objęte 3 linie autobusowe. Linia nr 1: Nowosiedlice- Malerzów ,
Linia nr 2:Nowosiedlice- Dobra, Linia nr 3:
Nowosiedlice- Mękarzowice. Planowana
kwota dopłaty to 88.650,00 zł.
l) Podpisano umowę z POLBUS- PKS Sp.
z o.o. na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Dobroszyce na okres od
03.01.2022r. do 30.06.2022r. Szacunkowy
koszt zadania to 97.114,00 zł brutto,
z czego kwota 53.100,00 zł zostaje pokryta z dofinansowania Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych.
6. Interpelacje i zapytania.

Kolejną Sesję Przewodniczący Rady
Gminy Dobroszyce, Dariusz Palma
zwołał na dzień 24 lutego. Sesja odbyła
się wg ustalonego porządku. Uchwalone zostały następujące akty prawne:
a) Uchwała nr XXXVIII – 318/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
b) Uchwała nr XXXVIII – 319/2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy
Dobroszyce na 2022 rok;
c) Uchwała nr XXXVIII – 320/2022
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie Gminy Dobroszyce
na rok 2023;
d) Uchwała nr XXXVIII – 321/2022
w sprawie przyjęcia Programu wspierania
uzdolnień uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dobroszyce;
e) Uchwała nr XXXVIII – 322/2022
w sprawie określenia zasad przyznawania
nagród za osiągnięcia i wyniki w nauce
oraz w sporcie w ramach Programu
wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobroszyce;
f) Uchwała nr XXXVIII – 323/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dobroszyce;
g) Uchwała nr XXXVIII – 324/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Nowosiedlice.

Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami zawierało następujące aspekty:
1. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę lub zaświadczenia
o braku przeciwskazań do zgłoszenia
budowy dla zadania: przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu, dz. nr ew. 88,
obręb Dobrzeń, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: Andrzej Budziński Zakład Usług
Technicznych “ANBUD”, ul. Kolejowa 3/1,
57-200 Ząbkowice Śląskie.

2. Dokonano wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Świadczenie usług geodezyjnych przez uprawnionego geodetę”.
Wykonawca: Biuro Geodezyjno – Projektowe „SKALA” Zbigniew Gąsior, Dąbrowa
18, 56-416 Twardogóra.

3. Udzielono zlecenia na realizację zadania
pn.: „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowo - drogowym kategorii D z drogą wewnętrzną na
dz. nr 454/2 w miejscowości Dobroszyce,
gmina Dobroszyce”. Wykonawca: Anna
Pięta, ul. Kwiatowa 10, 56-400 Bystre.
4. Udzielono zlecenia na realizację zadania
pn.: „Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w miejscowości Malerzów,
gmina Dobroszyce w zakresie drogi
gminnej 101971D-1 na dz. nr 203/1”.
Wykonawca: Anna Pięta, ul. Kwiatowa 10,
56-400 Bystre.

5. Udzielono zlecenia na realizację zadania
pn.: „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Dobrzeń, gmina
Dobroszyce w zakresie drogi wewnętrznej
na dz. nr 421”. Wykonawca: Anna Pięta,
ul. Kwiatowa 10, 56-400 Bystre.
6. Podpisano umowę na „Świadczenie usług
kominiarskich w obiektach będących własnością Gminy Dobroszyce w 2022 roku”.
Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich
Wacław Baliński, Marek Lisowski Spółka
Cywilna, ul. 3 Maja 43, 56-400 Oleśnica.
7. Podpisano umowę na „Wykonywanie
usług rzeczoznawcy majątkowego
w 2022 roku na terenie Gminy Dobroszyce”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjno-Budowlanych „OLWERT”
Maciej Rafalski, ul. Żwirki i Wigury 8,
56-400 Oleśnica.

8. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Dobroszycach wraz z jej dociążeniem
poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach”
nr RPDS.04.02.01-02-0004/20. Aneks
zmienia termin zakończenia projektu oraz
zwiększa kwotę dofinansowania, po przeprowadzeniu przetargów o ok. 1,4 mln zł.

9. Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej budynku
świetlicy wiejskiej w Strzelcach. Wykonawca: Aleksandra Matkowska MiM Usługi
Oświatowe, Projektowanie i Ekspertyzy
Budowlane, ul. Inżynierska 6, 53-227
Wrocław.
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KAŻDY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE

Defibrylator AED już dostępny dla mieszkańców
28 stycznia, na garażu przy parkingu Urzędu Gminy Dobroszyce,
zamontowane zostało urządzenie AED, czyli defibrylator, który wykorzystywany jest podczas nagłego zatrzymania krążenia, do przywrócenia poprawnego rytmu pracy serca. Urządzenie to jest bardzo
proste w obsłudze – wydaje polecenia i przeprowadza przez wszystkie wykonywane czynności.
AED zainstalowane jest na zewnątrz budynku w taki sposób, by mogło być dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. W tym celu zostało umieszczone w podgrzewanej kapsule utrzymującej temperaturę pozwalającą na prawidłową pracę
urządzenia, które cały czas musi pozostawać w gotowości do wykonania defibrylacji.
URZĄDZENIE JEST POD STAŁYM MONITORINGIEM, CO MA ZAPOBIEC JEGO
ZNISZCZENIU.
Należy go użyć wyłącznie w przypadku zagrożenia życia. Przestrzegamy przed
niezasadnym korzystaniem.
Odbyło się także szkolenie pracowników Urzędu Gminy Dobroszyce z obsługi
defibrylatora. Zajęcia praktyczne na fantomie treningowym przeprowadziła Wodna
Służba Ratownicza, za co serdecznie dziękujemy.
Przypomnijmy, defibrylator przekazany został przez Dobroszycką Grupę Strzelecką, która łącząc pasje z celem charytatywnym wyruszyła w wyprawę pod nazwą „DGS
Wschodnia Granica Polski po AED dla Dobroszyc”. Dzięki ich wytrwałości i hojności
firmy Savi, udało się zdobyć fundusze na AED. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zajdzie
potrzeba użycia urządzenia, a jeśli już, to ocali ono czyjeś życie.
Jeszcze raz dziękujemy Dobroszyckiej Grupie Strzeleckiej za przekazanie
AED oraz Wodnej Służbie Ratowniczej i Ergo Eko Piana sp. z oo za jego montaż
i szkolenie z użycia.

Urządzenie jest pod stałym monitoringiem bezpieczeństwa
UŻYJ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA
Co to jest AED?

Komu można pomóc
używając AED?

Co można wtedy zrobić?

Dlaczego trzeba działać
szybko?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED to proste i bezpieczne urządzenie ratujące życie.

Osobie, która doznała nagłego zatrzymania krążenia, czyli straciła przytomność i anie oddycha prawidłowo.

Wezwać pomoc pod numerem alarmowym 112, rozpocząć uciskanie klatki
piersiowej poszkodowanego i jak najszybciej użyć defaibrylatora AED, jeśli
jest dostępny.

Użycie defibrylatora AED w pierwszych
3-4 minutach zatrzymania akcji serca
zwiększa szanse na przeżycie aż do
70%.
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PLANY INWESTYCYJNE na 2022 rok
Rok 2022 dla Wójta i Pracowników Urzędu Gminy Dobroszyce będzie bardzo pracowity. Szybkie tempo rozwoju Gminy, które jest wynikiem m. in. zabiegania o kolejne dotacje i środki zewnętrzne na
prace inwestycyjne, nie zwolni.

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. Jestem przekonany, że ten rok przyniesie
dla naszej gminy kolejne pozytywne zmiany - komentuje wójt Artur Ciosek.

Kontynuowane będą działania rozpoczęte w latach wcześniejszych, w tym kluczowa dla gminy modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji oraz
sieci wodociągowych.
Pomimo znacznego wzrostu wydatków bieżących na utrzymanie rozwiniętej infrastruktury, w roku 2022 nastąpi rekord wydatków inwestycyjnych, bowiem środki
przeznaczone na inwestycje są największe w historii. Stanowić będą około 40 %
wydatków – to kwota blisko 20 mln zł.
Prócz zadań inwestycyjnych priorytetem jest aktywność społeczna mieszkańców
i ich rozwój kulturalny oraz ciągła poprawa jakości życia również poprzez organizację wydarzeń społecznych.
Stan gospodarki finansowej Gminy Dobroszyce jest na bardzo dobrym poziomie. Świadczy o tym przede wszystkim wartość dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, która od 2014 do 2020 roku wzrosła dwukrotnie, z 3342,71 zł do
7625,71 zł. Dzieje się tak dzięki ciągłym staraniom o dotacje zewnętrzne, inwestowaniu środków w infrastrukturę i właściwej promocji przyciągającej nowych mieszkańców, a co ważne również nowych inwestorów.
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Złote Gody w Gminie Dobroszyce

Państwo Bogusława i Jan Sikorowie

Państwo Irena i Lech Zdobylakowie

Piękny jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego obchodziły
16 lutego 2022 roku dwie pary małżeńskie z terenu Gminy Dobroszyce. Głównymi bohaterami uroczystości byli Państwo Irena i Lech
Zdobylakowie oraz Państwo Bogusława i Jan Sikorowie. To oni 50
lat temu wypowiedzieli do siebie słowa „Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską ...” i w postanowieniu trwają do dziś, dając
wspaniały przykład młodym pokoleniom i pokazując że miłość to
wielki dar.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wręczył obu parom przekazane od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz legitymacje. Złożył szczere gratulacje oraz życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w
zdrowiu, miłości, wzajemnym szacunku, aby każdy kolejny dzień przynosił radość i
pomyślność. Wręczył także dyplomy okolicznościowe oraz upominki upamiętniające
to wydarzenie.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli członkowie rodzin, bliscy przyjaciele, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, sołtys Miodar Zdzisław Papiernik i sołtys Siekierowic Michał Szumski.
Dzisiejsza uroczystość miała podniosły charakter, a moment odnowienia przysięgi małżeńskiej był wzruszający - ożyły wspomnienia i wróciły piękne momenty. Była
to także okazja do rozmów i opowieści o wspólnie spędzonych latach.
Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu i w szczęściu.

GŁOSUJEMY!
Dobroszycki zespół ludowy “UŚMIECH” rywalizuje na antenie Radia
Wrocław. Do 27 marca trwa głosowanie na zespoły, które trafią na
Listę Przebojów Ludowych.
Głosować można telefonicznie w czasie trwania programu Lista Przebojów Ludowych, w niedzielę od godziny 7.00 do 11.00.

SMS nr 72280 o treści RW Kapela UŚMIECH. Koszt 2,46 z VAT

Zespół ludowy “Uśmiech”, zdj. źródło “Oleśnica info”
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MIGAWKI OŚWIATOWE
Nagrody dla omnibusów
Milena Malczyszyn z klasy 8b, Zofia Dyzio z klasy 5c i Antoni Jurkiewicz z klasy IVa to zwycięzcy szkolnego konkursu wiedzy Omnibus
2021 w Szkole Podstawowej w Dobroszycach.
Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: kl. III-IV, V-VI, VII-VIII.
Wyłoniono trzech zwycięzców w każdej z grup, którzy otrzymali najwyższą liczbę
punktów z testu sprawdzającego wiedzę ogólną.
14 stycznia upominki i nagrody omnibusom wręczyła Dyrektor Danuta Noga.
Każdy z laureatów otrzymał tablet i dyplom. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
W uroczystości wzięły udział wychowawczynie uczniów i przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
źródło: SP Dobroszyce

W karnawale same bale
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla przedszkolaków. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej atmosferze bawiły się dzieci 16 lutego 2022 podczas balu karnawałowego
w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje znanych bohaterów, a można było spotkać:
wróżki, księżniczki, motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów,
Spider-Mana czy Batmana.
Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich postaci i równie trudno było rozpoznać
dzieci w kostiumach. Wszyscy z wielką ochotą uczestniczyli w tańcach, zabawach
i konkursach poprowadzonych specjalnie na tę okazję przez animatora eventów
dziecięcych Panią Kasię Mędryk. Szkoda, że następny bal dopiero za rok….
źródło: SP Dobrzeń

Balet i opera
nasze serca otwiera
Dzieci z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach miały okazję obejrzeć w lutym przedstawienie baletowe pt. “Arlekin i Kolombina”.
Wspaniały występ artystów z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu zrobił
na wszystkich ogromne wrażenie. Niezwykłą baśniową opowieść, muzykę, barwne
stroje, przepiękny balet i elementy akrobatyki to wszystko można było zobaczyć
podczas tego spektaklu.
źródło: Przedszkole Gminne w Dobroszycach

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023
Szanowni Rodzice i Opiekunowie prosimy o zapoznanie się
z zasadami i harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych
i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobroszycach
oraz w Dobrzeniu.
Rekrutacja trwa od 28.02.2022 r. do 18.03.2022 r. Są nią objęte dzieci w wieku od
3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016-2019. Wnioski i zgłoszenia można pobrać w
szkołach lub na stronach internetowych:
• www.spdobrzen.edupage.org (zakładka: uczniowie i rodzice, prawo szkolne,
rekrutacja),
• https://spdobroszyce.edupage.org (zakładka: rekrutacja, egzaminy).
Dokmenty należy składać w sekretariatach szkół.
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Ferie zimowe na sportowo
W czasie ferii zimowych, w dniach: 2-3 lutego oraz 8-9 lutego 2022 r.,
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dobroszycach, zorganizowano turnieje sportowe piłki ręcznej, które odbyły się w następujących
kategoriach:

- uczniowie klas IV (chłopcy, dziewczęta)
- uczniowie klas V (chłopcy, dziewczęta)
- uczniowie klas VI (chłopcy, dziewczęta)
- uczniowie klas VII – VIII (chłopcy, dziewczęta)
Wszystkie osoby, rywalizujące w turniejach, zostały obdarowane słodyczami
i medalami sportowymi, które zakupiono ze środków finansowych pochodzących
z budżetu Gminy Dobroszyce.
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach serdecznie dziękuje
Pani Ania Dukiewicz (nauczycielce WF z SP Dobroszyce), za dużą pomoc w organizacji turniejów, a przede wszystkim za sprawną obsługę sędziowską.

Dodatek osłonowy - komu przysługuje
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za
złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu
kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym zakłada, że jedna osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek przysługuje za cały 2022 rok. Aby otrzymać dodatek osłonowy
należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku – w formie papierowej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach lub elektronicznie
(za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinﬂacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Na terenie Gminy Dobroszyce obsługę wniosków o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobroszycach.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią
określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo
stałe, zasilany węglem lub paliwami węglopochodnymi, ale tylko wtedy, kiedy źródło
ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu,
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Z wniosków złożonych w okresie:
• od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. wysokość dochodu ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2020.
• od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. wysokość dochodu ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2021.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia tego roku, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym
(Dz.U. 2022 poz.1)

Więcej informacji: https://www.gov.pl
Wniosek o dodatek osłonowy oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku znajdują sie na stronie: http://gopsdobroszyce.naszops.pl
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Przeszli na zasłużoną emeryturę

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobroszycach
Leszek Waluk

Z końcem 2021 roku pracę zakończył Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach Pan Leszek Waluk, przechodząc na emeryturę po 39 latach pracy.
W trakcie swojej drogi zawodowej Pan Leszek Waluk pracował jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu, w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy oraz
pełnił funkcję Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy. Przez 16 lat, od 2006 roku, był Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.
Na stanowisku Dyrektora naszej placówki nienagannie i z zaangażowaniem
wykonywał powierzone Mu obowiązki. Wzorowo sprawował opiekę nad uczniami, stwarzając im warunki do rozwoju fizycznego i intelektualnego. Ze szczególną

Wacława Biegańska oraz Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek

Wraz z początkiem 2022 roku, po 34 latach pracy w Urzędzie Gminy
Dobroszyce, na zasłużoną emeryturę odeszła inspektor ds. wymiaru
podatków Pani Wacława Biegańska.
W skromnej uroczystości pożegnalnej udział wzięli wszyscy Pracownicy Urzędu.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wręczył kwiaty i podziękował za wieloletnią
pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, zaangażowanie w wykonywane obowiązki i poświęcenie, życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji
planów. Podkreślił także, że Pani Wacława na swoim stanowisku pracy cieszyła się
bardzo dobrą opinią i zaufaniem współpracowników.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Wacławie za nieocenioną pracę na rzecz Gminy
i życzymy wszystkiego dobrego.

uwagą doposażał szkołę w kolejne środki dydaktyczne. Dbał o rozwój zawodowy
nauczycieli i wspomagał ich w podnoszeniu kwalifikacji. Był inicjatorem szczególnego wydarzenia – nadania szkole imienia patrona. Kultywował tradycje związane
z historią i patronką szkoły, ucząc przy tym wrażliwości na drugiego człowieka. Swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczynił się do rozwoju placówki, która
stała się obiektem marzeń wielu dyrektorów.
Pod koniec grudnia, w trakcie uroczystego pożegnania, Dyrektor otrzymał liczne podziękowania, życzenia, gratulacje i upominki. W uroczystości udział wzięli
m.in. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Palma, Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucji współpracujących ze szkołą,
przedstawiciele Rady Rodziców, współpracownicy oraz zaproszeni goście.
Padło wiele serdecznych słów. W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy
Dobroszyce Wójt podziękował Dyrektorowi za współpracę, poświęcenie, lojalność,
trud włożony w realizacje licznych zadań oświatowych i istotny udział w wychowaniu młodych pokoleń. Życzył, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później,
spełniły się właśnie teraz.
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Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

Wójt

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM

Artur Ciosek			

71 314 11 67

wojt@dobroszyce.pl
zastepca@dobroszyce.pl

ZASTĘPCA WÓJTA						
pokój 12
Tomasz Urbaniak					
SEKRETARZ

Monika Hołówka

pokój 13

Urszula Włodarczyk

pokój 1

Monika Najmrodzka

pokój 10

SKARBNIK

STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
STAN. DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Agnieszka Wawszczyk
Grażyna Litwin

pokój 5

Anna Herbuś

pokój 5

Ewa Bojanowska

pokój 5

Bogumiła Karwat

pokój 2

Ewelina Drozd

pokój 3

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
STAN. DS. WYM. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
STAN. DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Karolina Tomaszewska

STAN. DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Anna Budzińska

		

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

skarbnik@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67

pokój 4

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

tel. 71 314 11 67

sekretarz@dobroszyce.pl

sekretariat@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 10

szj@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 19

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

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

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

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

podatki2@dobroszyce.pl

pokój 2

tel. 71 314 11 67 wew. 29

egzekucja@dobroszyce.pl

pokój 3

tel. 71 314 11 67 wew. 36

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

Sylwia Kruszona

pokój 15

Jerzy Zarzycki

pokój 23

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

STAN. DS. INWESTYCJI
STAN. DS. INWESTYCJI
STAN. DS. INWESTYCJI

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.
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.

tel. 71 314 11 67 wew. 23

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

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl
pokój 26

Marta Matusz - Pietras

pokój 11

Beata Łacna

pokój 11

STAN. DS. OŚWIATY

tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje2@dobroszyce.pl

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje1@dobroszyce.pl

budownictwo@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.

tel. 71 314 11 67 wew. 15

inwestycje@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

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

STAN. DS. PROMOCJI

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl
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