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Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroszyce!
Kolejne dni działań , by pomóc naszym sąsiadom uciekającym z Ukrainy, za
nami. Od 24 lutego stale zapadają ważne decyzje związane ze wsparciem
mieszkaniowym i rzeczowym dla tych osób, a każdy dzień przynosi nowe
problemy, nowe potrzeby i kolejne oczekiwania. Jest to bardzo intensywny
czas dla naszego samorządu.
Na terenie naszej Gminy przebywa obecnie ok. 200 osób z Ukrainy,
z czego zdecydowana większość gości w Państwa domach. Jestem niezmiernie wdzięczny za okazane wsparcie, zarówno jeśli chodzi o zapewnienie dachu nad głową, jak i przekazywanie darów.
Część miejsc została zorganizowana przez Gminę w hali sportowej przy
ul. Parkowej, gdzie przyjęliśmy uchodźców skierowanych przez Wojewodę. Przygotowane miejsca noclegowe są z zapleczem sanitarnym oraz kuchennym. Obiekt został skontrolowany przez Sanepid bez uwag. Serdecznie dziękuję pracownikom Szkoły Podstawowej w Dobroszycach za pomoc
w przygotowaniu łóżek, pościeli i całej sali. Pomoc swoją udzielali kilkukrotnie Strażacy OSP w Dobroszycach za co jesteśmy wdzięczni. Dziękuję
także Pani Sołtys Dobroszyc, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” w Dobroszycach oraz członkiniom zespołu „Niezła Paka” za pomoc w przygotowywaniu posiłków dla uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy. Dziękuję za wszelką pomoc skierowaną dla Uchodźców
z Ukrainy, m.in. za zapewnienie stałej opieki, za pomoc w tłumaczeniu rozmów i dokumentów, za transport osób na dworzec, do ośrodka zdrowia,
za stałą pomoc żywieniową, pomoc w podejmowaniu pracy, załatwieniu
spraw administracyjnych i wielu innych czynnościach.
Każda z przybyłych do nas osób jest rejestrowana. Od kilku dni nadajemy numery PESEL oraz zakładamy profile zaufane. Przypominam, że
wszystkie osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego
2022 r., mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numer PESEL w związku
z konfliktem na Ukrainie. W Urzędzie Gminy Dobroszyce wykonujemy także fotografie, które są niezbędne przy nadawaniu numeru PESEL. Z tego
miejsca dziękuję bardzo pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagają
i organizują tę pomoc również po godzinach swojej pracy. Dzięki temu,
jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich potrzebujących.
Do naszych Szkół Podstawowych przyjęliśmy pierwszych ukraińskich
uczniów. Odbyło się to w ramach ustawowych możliwości zwiększenia liczby
dzieci w oddziałach. To bardzo duże wyzwanie dla oświaty, ale jestem przekonany, że wspólnymi siłami, podołamy tym wymaganiom, Proszę, przygotujmy nasze dzieci do tego, że w ich klasach mogą pojawić się koledzy
i koleżanki z Ukrainy.
Rodziny z terenu Gminy Dobroszyce, które przyjęły mieszkańców Ukrainy pod swój dach. mogą już składać wnioski o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotarła do nas pomoc materialna z Anglii. Przekazano nam artykuły dla
niemowlaków, mleko dla dzieci, leki i kosmetyki, które trafią do uchodźców
przebywających na terenie Gminy Dobroszyce. Dziękuję Pani Magdalenie
Benadda oraz Panu Damianowi Wiśniewskiemu za koordynowanie tej pomocy.
Zorganizowany został również transport pomocy rzeczowej (artykułów
spożywczych, środków higieny i innych darów) dla mieszkańców Siemianówki na Ukrainie. Dziękuję za przeprowadzenie zbiórki Pani Teresie Kołcz
oraz za transport darów na granicę Fundacji - Dobroszycka Grupa Strzelecka oraz firmie MY Car Zabudowy Pojazdów Użytkowych.
Drodzy Państwo, nie wiemy na jak długo zostaną u nas mieszkańcy
Ukrainy, ale sprawmy by poczuli się tutaj dobrze. Zachęcam do współpracy.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w dotychczasową
pomoc.

Z wyrazami szacunku
Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce
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Ponad kilometr nowej nawierzchni w Łuczynie

Od lewej: Sołtys wsi Łuczyna Franciszka Mazurek, Radna Gminy Dobroszyce Patrycja Walczak, Radny Powiatu Oleśnickiego Leszek Waluk, Starosta Oleśnicki Sławomir Kapica,
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, kierownik robót Zbigniew Jamry, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma,
Dyrektor firmy GEMBIAK-MIKSTACKI Sp. J. Wiesław Gembiak

31 marca 2022r. nastąpił oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1475D w miejscowości Łuczyna, na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 340, w kierunku miejscowości Sadków. Prace objęły
wykonanie nakładki bitumicznej i poboczy, chodnika przy przystanku PKS oraz wyniesionego przejścia dla pieszych.
Wartość inwestycji wyniosła 1 116 963,00 zł. Gmina Dobroszyce była zastępczym
inwestorem za Powiat Oleśnicki. Zadanie sfinansowano na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy Gminą Dobroszyce i Powiatem Oleśnickim w sprawie prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.
Strony porozumienia sfinansowały to zadanie po 50% wartości inwestycji na każdą ze stron.
W odbiorze wzięli udział m. in. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Starosta Oleśnicki Sławomir Kapica,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, Sołtys wsi Łuczyna Franciszka Mazurek, Radna Gminy Dobroszyce Patrycja Walczak oraz przedstawiciele firmy
GEMBIAK-MIKSTACKI Sp. J.

DROGA PRZED REMONTEM

NOWA NAWIERZCHNIA
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE

Marcowa sesja Rady Gminy Dobroszyce odbyła się wg. następującego
porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
3. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała nr XXXIX – 326/2022
w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dobroszyce w 2022 rok;
b) Uchwała nr XXXIX – 327/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki
bitumicznej na drodze powiatowej
nr 1480D i 1477D w miejscowości Dobroszyce”;
c) Uchwała nr XXXIX – 328/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na
lata 2022 – 2023;
d) Uchwała nr XXXIX – 329/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na
lata 2022-2033;
e) Uchwała nr XXXIX – 330/2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
f) Uchwała nr XXXIX – 331/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
na okres 10 lat umowy dzierżawy części
nieruchomości położonej w Dobroszycach przy ul. Trzebnickiej i odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy;
g) Uchwała nr XXXIX – 332/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego w południowej części
miejscowości Nowosiedlice.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między
sesjami o treści:

• Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania: Rozbudowa sieci
wodociągowej w Kolonii Strzelce.
Wykonawca: KONSORCJUM FIRM:
1. PPHU ESPORT IMPORT Władysław
Skiba, ul. Zielona 3, 56-300 Milicz –
Lider Konsorcjum,
2. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Piotr Skiba, ul. Zielona 3, 56-300
Milicz – Uczestnik Konsorcjum.
• Ogłoszono postępowanie w trybie
podstawowym na zadanie: Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz
z budową kanalizacji deszczowej
(ul. Nowosiedlicka, Tęczowa, Szkolna,
Wiosenna, Spokojna, Rzemieślnicza,
Okrężna).
• Ogłoszono postępowanie w trybie
zapytania cenowego na zadanie:
Wykonanie równania dróg gminnych
tłuczniem przy pomocy specjalistycznego sprzętu na terenie gminy
Dobroszyce w roku 2022.
• Ogłoszono postępowanie w trybie
zapytania cenowego na zadanie:
Wykonanie remontu dróg gminnych
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu
za pomocą Remontera oraz przy
użyciu masy bitumicznej na gorąco
na terenie gminy Dobroszyce w roku
2022.
• Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania na: Dostawy kruszywa naturalnego, do utwardzenia
nawierzchni dróg Gminy Dobroszyce
w roku 2022. Wykonawca: Handel
Hurtowy Napojami Andrzej Dominik,
ul. Lotnicza 20, Czerńczyce, 55-080
Kąty Wrocławskie.
• Dokonano wyboru Wykonawcy dla
realizacji zadania na: Odławianie
z terenu Gminy Dobroszyce bezdomnych zwierząt wraz z usługami
weterynaryjnymi. Wykonawca: DEX
Jolanta Furman, Poniatowice 39, 56400 Oleśnica.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i komunikaty.

W kwietniu Przewodniczący Rady
Gminy Dobroszyce zwołał XL Sesję na
dzień 28 kwietnia 2022r. Odbyła się
ona wg. następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
3. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu
Dróg Powiatowych w Oleśnicy.
4. Prezentacja sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dobroszyce za 2021 rok
oraz sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobroszyce na lata 2021 - 2033.
5. Dyskusja i podjęcie uchwał:
a) Uchwała nr XL – 333/2022 w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVIII-248/2018
Rady Gminy Dobroszyce z dnia
30 stycznia 2018r. w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobroszyce;
b) Uchwała nr XL – 334/2022 w sprawie
określenia zakresu pomocy udzielanej
obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa;
c) Uchwała nr XL – 335/2022 w sprawie
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych;
d) Uchwała nr XL – 336/2022 w sprawie
realizacji przedsięwzięcia pn. „Ramię
w ramię – szkoła bez barier”, realizowanego w ramach projektu „Dostępna
szkoła”;
e) Uchwała nr XL – 337/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu;
f) Uchwała nr XL – 338/2022 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2033;

g) Uchwała nr XL – 339/2022 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce
na 2022 rok;
h) Uchwała nr XL – 340/2022 w sprawie
emisji obligacji Gminy Dobroszyce oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między
sesjami, które zawierało następujące
tematy:
• Ogłoszono postępowanie w trybie
podstawowym na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszego przy DW340
od Nowosiedlic do granic gminy”.
• Ogłoszono postepowanie w trybie
zapytania cenowego na: usługi Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: „Przebudowa
dróg w Dobroszycach wraz z budową
kanalizacji deszczowej”.
• Dokonano wyboru Wykonawcy do
realizacji zadania na: Wykonanie
równania dróg gminnych tłuczniem
przy pomocy specjalistycznego
sprzętu na terenie gminy Dobroszyce w roku 2022. Wykonawca: Usługi
Transportowe GÓRTRANS s.c.
ul. Oleśnicka 40, 56-410 Dobroszyce.
• Dokonano wyboru Wykonawcy
do realizacji zadania na: Wykonanie
remontu dróg gminnych przy użyciu
emulsji asfaltowej i grysu za pomocą
Remontera oraz przy użyciu masy
bitumicznej na gorąco na terenie
gminy Dobroszyce w roku 2022.
Wykonawca: POL-DRÓG KOŚCIAN
Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa
29, 64-000 Kościan.
• Dokonano wyboru Wykonawcy do
realizacji zadania na: obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ulic: Nowosiedlickiej,
Wiosennej, Szkolnej, Słonecznej
i Tęczowej wraz z budową kanalizacji
deszczowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: Biuro Geodezyjno – Projektowe „SKALA” Zbigniew Gąsior 56-416
Dąbrowa 18.
• Podpisano umowę z Powiatem Oleśnickim na udzielenie pomocy finansowej dla zadania inwestycyjnego pn.
“Wykonanie nakładki bitumicznej na
drodze powiatowej nr 1480D i 1477D
w miejscowości Dobroszyce”.
• Udzielono zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej
w Dobroszycach. Wykonawca: Projektowanie, nadzorowanie instalacji
i sieci sanitarnych Roszak Halina,
ul. Gen. Maczka 3a/4, 56 – 400 Oleśnica.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
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INWESTYCJE GMINNE
W TRAKCIE REALIZACJI

Aktualne inwestycje w Gminie Dobroszyce, która zmienia się dla naszych mieszkańców.
Zapraszamy na przegląd prac budowlanych.
TRWA BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MĘKARZOWICACH
Wkrótce powstanie tam nowoczesny budynek wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w zakresie
nawierzchni drogowej, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oświetlenia zewnętrznego i monitoringu zewnętrznego. Jeszcze
w tym roku mieszkańcy Mękarzowic będą mogli spotkać się w nowej
świetlicy. Wartość tego zadania wynosi 801 769,79 zł.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
w miejscowości Dobroszyce to długo wyczekiwana i jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnim czasie. Prace postępują tu
z dnia na dzień. Efektem tego zadania będzie zwiększenie wydajności oczyszczalni.

BUDOWA PARKINGU PARK&RIDE W DOBROSZYCACH
postępuje w szybkim tempie. Niebawem z miejsc parkingowych skorzystać będą mogli odwiedzający nasz cmentarz oraz
wszyscy ci, którzy zdecydują się na zmianę 4 kół na 2 koła
i przesiądą się na rower. Należy podkreślić, że turystyka rowerowa w
naszej gminie zyskuje coraz więcej zwolenników. Dodatkowo w miejscu tym powstanie jedna z nielicznych w powiecie oleśnickim, stacja
ładowania pojazdów elektrycznych. Umiejscowienie jej przy drodze
wojewódzkiej, spowoduje większe zainteresowanie obiektem.

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA REMIZY OSP W DOBROSZYCACH
Do końca 2022 roku powstanie piętrowy budynek biurowo-socjalny, niepodpiwniczony, kryty płaskim dachem oraz 3-stanowiskowy, parterowy garaż na wozy strażackie. Wartość inwestycji wynosi
2 840 714,42 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1,2 mln zł. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dobroszyce.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE
Niebawem zakończone zostaną prace przy wyniesionych przejściach
dla pieszych na trasie ”do szkoły”. Rampy przejść wykonane zostały
z masy bitumicznej na istniejącej asfaltowej nawierzchni jezdni. Dodatkowo powstało oznakowanie i dedykowane oświetlenie. Ponadto
wzdłuż drogi przy ul. Parkowej wykonane zostały ciągi piesze, doprowadzające do przejścia dla pieszych. Zadanie finansowane jest z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jego celem jest przyspieszenie
powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej.
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1,3 mln zł na likwidację barier architektonicznych
W ramach projektu “Dostępna szkoła” przedsięwzięcie: “Ramię
w ramię - szkoła bez barier” Gmina Dobroszyce otrzymała
1 350 000,00 zł wsparcia, z podziałem na dwie szkoły:
• 584 100,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach
• 765 900,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu

Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Dobroszyce,
dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności, bo dostępna
szkoła to szkoła dla KAŻDEGO! Chcemy, aby w naszych placówkach oświatowych,
każde dziecko w pełni rozwijało swój potencjał, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.
W ramach projektu zaplanowano działania w 4 obszarach:
- dostępność architektoniczna,
- wymiar techniczny,
- obszar społeczny i edukacyjny,
- obszar organizacja i procedury.
Pozyskane środki wydatkowane będą mi. na remonty chodników przy szkołach, likwidację schodów, remonty pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych (m. in. szatni, łazienek), odpowiednie oznakowanie pomieszczeń
i budynków, w których znajdują się placówki oświatowe, w tym drzwi, korytarzy,
schodów, miejsc parkingowych, wejść itp., doposażenie gabinetów specjalistycznych, bibliotek i świetlic, zakup i montaż tabliczek z numeracją i opisem pomieszczeń
w tym drukiem wypukłym i alfabetem Braille’a, zakup mebli i innego niezbędnego
wyposażenia, specjalistyczne szkolenia administracji, obsługi i nauczycieli w zakresie
dostępności, organizacja zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych i wiele, wiele
innych. Projekt realizowany będzie w terminie do 31 lipca 2023 r.
„Dostępna szkoła” to zadanie realizowane w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, finansowane przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwijamy praktyczne i techniczne
umiejętności uczniów

W grudniu 2021 roku Gmina Dobroszyce otrzymała środki finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 216 600,00 zł, w podziale na:
• 156 600,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach
• 60 000,00 zł - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu

Środki sukcesywnie są wydatkowane na zakup wyposażenia służącego rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach z otrzymanych środków zakupiła: aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, zestaw konstrukcyjny do

chemii i geografii z akcesoriami, wirtualne laboratorium przedmiotowe, drukarkę
3D wraz z laptopem, laminator wraz z folią laminacyjną, sprzęt edukacyjny (klocki edukacyjne, plansze dydaktyczne), lupy, mikrofon, mikroport, mikroskopy wraz
z akcesoriami, przenośny głośnik, stację lutowniczą i inne.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu nabyła drukarkę 3D wraz
z akcesoriami, skaner, mikrokontrolery, aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, wirtualne laboratorium przedmiotowe, lutownicę oraz sprzęt edukacyjny (klocki edukacyjne).
Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów i rozwijaniu zainteresowań. W Gminie Dobroszyce stawiamy na rozwój naszych dzieci. Zależy nam na wprowadzaniu nowoczesnych standardów oświatowych.
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“Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”
REALIZACJA PROJEKTU

W naszych szkołach dużo się dzieje. Od marca realizowany jest projekt pod nazwą „Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”. Przypomnijmy, Gmina Dobroszyce pozyskała na ten cel dofinansowanie
w ramach RPO WD w kwocie 291 115,00 zł. Projekt realizowany
jest poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
rozwijające zainteresowania, zajęcia specjalistyczne i wyjazdy edukacyjne.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu cyklicznie odbywają się dodatkowe zajęcia: matematyka dla kl. I-III oraz dla kl. IV-VIII, j. angielski dla klas IV-VIII,
warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się, warsztaty rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne oraz spotkania rozwijające zainteresowania z: języka angielskiego w klasach I-III („Poznaję świat”, „School Drama Club”, uczniowie przygotowują się do przedstawienia „Alicja w Krainie Czarów”) i informatyki - uczniowie poznają
nowe technologie, rozwijają umiejętności, korzystają z nowoczesnego sprzętu.
Dodatkowo w dniach 11.04-12.04.2022r. uczniowie klas VI-VIII wzięli udział
w warsztatach.: „Stres, co to jest, jak sobie z nim radzić? oraz „Podróż do siebie
przed siebie. Od ciała do emocji”.
W Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki w kl. I- III, j. angielskiego w kl. VI-VIII,
matematyki dla ucznia z Aspargerem /autyzmem oraz z j. polskiego dla obcokrajowców.
Pomoc specjalistyczna realizowana jest w ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kl. III, EEG Biofeedback indywidualny i treningu umiejętności społecznych.
W szkole odbywają się także zajęcia rozwijające zainteresowania z: j. angielskiego
w kl. IV-VIII oraz robotyki w kl. IV.
Oprócz tego uczniowie rozwijają swoje pasje podczas zajęć w kołach: matematycznym, przyrodniczym oraz zajęć społeczno-emocjonalnych i techniczno-przyrodniczych ”Kreatywnie na co dzień”.

WYJAZDY EDUKACYJNE
20 kwietnia, klasa II ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu, wzięła udział w wycieczce do Campusu Domasławice, położonego w Dolinie Baryczy. Dzieci uczestniczyły
w warsztatach przyrodniczych, podczas których stworzyły własny, oryginalny wycinek lasu w szkle. Następnie czekała na nich niespodzianka: budowa i malowanie
postaci ze świata Minecraft. Uczniowie wzięli udział w zabawie terenowej z wykorzystaniem map.
22 kwietnia Campus Domasławice odwiedzili także starsi uczniowie z klasy
IV, VI i VII. Dzieci wykonywały kolorowe eksperymenty, podczas których wykorzystywały i obserwowały zjawiska chemiczne oraz fizyczne. Było kolorowo i wybuchowo. W drugiej części warsztatów, uczniowie wyruszyli na spacer. Zbierali rośliny do
stworzenia własnego, małego wycinka lasu, który w szklanym słoju mogli zabrać do
domu. Podczas spaceru otrzymali sporo informacji o roślinach i zwierzętach żyjących
w lesie. Mieli możliwość obejrzenia budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków
oraz spotkania z żółwiem błotnym zamieszkującym tamtejsze tereny.
W marcu uczniowie klas I-III i IV-VIII oraz w kwietniu uczniowie z klasy IIb
i klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach wybrali się do Centrum
Wiedzy o wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu. W pierwszej kolejności dzieci
wykonały doświadczenia z użyciem wody. Efektem ich pracy były własnoręcznie zrobione farby. Następnie zapoznały się z różnorodnymi technologiami
multimedialnymi, interaktywnymi instalacjami i bogatymi w informacje o wodzie ekranami dotykowymi. Dzieci zafascynowała „drukarka wodna”. Uczniowie
mieli także okazję obejrzeć projekcję filmu w sali kinowej, gdzie na 65 metrowym ekranie zapoznali się z teorią dotyczącą pochodzenia wody i jej obecności we Wszechświecie. Uczniowie podziwiali także istoty zamieszkujące morza
i oceany, od kilkumetrowych rekinów po drobnoustroje. Chętni mogli usiąść
w kapsule batyskafu Trieste i poczuć się jak odkrywcy głębin. Podziwiali również modele statków, łodzi i innych konstrukcji. Dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i ile wody dziennie potrzebne jest np. dorosłemu mężczyźnie,
a ile niemowlęciu. Zobaczyli także multimedialną instalację chmur i obieg wody
w przyrodzie.
Uczniowie ze wszystkich wyjazdów edukacyjnych wrócili zadowoleni i z niecierpliwością czekają na kolejne wycieczki, które są zaplanowywane w ramach programu
„Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”.
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“Czas Kobiet”

Tradycyjnie z okazji Święta Pań mieszkanki naszej gminy zostały zaproszone do udziału w warsztatach twórczych, które poprowadziła
w tym roku pani Agnieszka Pawlaczek.

Przy kawie, ciastku i w przemiłej atmosferze panie stworzyły dla siebie makramowe ozdoby, ogród w szkle, niecodzienną biżuterię, kule do kąpieli, a na koniec
kartki z życzeniami. Podsumowaniem “Czasu Kobiet” był koncert Janusza Cedro,
który swoim repertuarem składającym się ze znanych i lubianych przebojów, porwał
publiczność do wspólnego śpiewania. Każda z pań obdarowana została kwiatami,
które wraz z życzeniami wręczali Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Zastępca
Wójta Tomasz Urbaniak oraz Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma wraz ze
swoim zastępcą Zygmuntem Maleszką.
źródło: GCK Dobroszyce

WIELKANOCNY KIERMASZ
12 kwietnia 2022r. w szkole podstawowej w Dobroszycach odbył się
kiermasz wielkanocny przygotowany przez nauczycieli i uczniów
klas 0-8. Można było zakupić m.in. kartki świąteczne, stroiki oraz
ozdoby wielkanocne przygotowane przez uczniów.

Aktorzy z klas edukacji wczesnoszkolnej przygotowali przedstawienie o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, a o godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury
młodzież z klasy 7 zaprezentowała Misterium Paschalne, które przygotowała wraz
z księdzem Adrianem Żadło.
Zebrana kwota w wysokości 7379,55 zł zostanie przekazana na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom,
uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi za przygotowanie kiermaszu
wielkanocnego. Dziękuje za pyszne wypieki i przepiękne ozdoby świąteczne oraz
trud włożony w przygotowanie stoisk.
źródło: SP Dobroszyce
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MIGAWKI OŚWIATOWE
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu

26 marca 2022 roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu odbył
się dzień otwarty. Wydarzenie miało na celu pokazanie szkoły tym wszystkim, którzy
są jej ciekawi. Było to nie lada wyzwanie i świetna okazja, by poznać między innymi
dobrze wyposażone pracownie, oddziały przedszkolne, bibliotekę szkolną oraz salę
gimnastyczną. Dużą atrakcją okazał się interaktywny dywan, który sprawił wiele radości małym jak i dużym.
Dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach prezentując swoje umiejętności. Dużym powodzeniem cieszyła się kraina bajek, gabinet chemiczny ze slimami, mate-

Bezpieczni w ruchu drogowym

W dniach 27-28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnicy odbył się etap
powiatowy Konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowany przez
Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy. Wzięły w nim udział dwie drużyny ze Szkoły
Podstawowej w Dobrzeniu, które uzyskały awans na etapie gminnym.
Turniej składał się z 3 części: test wiedzy, jazda na rowerze po torze i pierwsza pomoc. Pierwszą, młodszą grupę tworzyli uczniowie kl. V w składzie Michalina Dreścik,
Julia Janusz, Kacper Kolasa i Mateusz Górniak. Drużyna zajęła 1. miejsce i będzie
reprezentować powiat oleśnicki w strefie wrocławskiej.
Równie dobrze zaprezentowała się drużyna uczniów z kl. VII w składzie: Sebastian
Dębski, Martyna Kopeć i Patrycja Pietras. W końcowej klasyfikacji zajęli 3. miejsce.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, a drużynie, która będzie nas reprezentować
na etapie wojewódzkim życzymy powodzenia.

matyczny, w którym matematyka okazała się nie taka trudna oraz „strefa tabletów”,
gdzie dzieci i młodzież poprzez zabawę mogły sprawdzić swoją znajomość języka
angielskiego. Wizyta gości zakończyła się pokonaniem toru przeszkód na sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, że pobyt w szkole dostarczył wielu wrażeń dzieciom jak
i rodzicom i chętnie wrócą do szkoły w Dobrzeniu we wrześniu.
źródło: SP Dobrzeń

Wycieczka do Hydropolis

8 kwietnia 2022r. dzieci z grup Pszczółki, Słoniki, Muchomorki, Jagódki i Smerfy wzięły udział w wycieczce do wrocławskiego Hydropolis. Wycieczka okazała się
prawdziwą Odyseją w poszukiwaniu wody, od dalekiego kosmosu po oceaniczne
głębiny. Każdy z uczestników, jak na podróżnika przystało, otrzymał dziennik podróży, w którym uwiecznił swoje podróżnicze wrażenia, np. rysunki przedziwnych
stworzeń z morskich głębin.
Dzieci nauczyły się rozpoznawania statków na dalekich, morskich horyzontach.
Ponadto, użyły papierków lakmusowych, żeby dowiedzieć się, czym różni się woda
górska od wody z kranu. Ekspozycja Hydropolis zachwyciła wszystkich uczestników
wycieczki.
źródło: Przedszkole w Dobroszycach
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STO LAT TO ZA MAŁO!

Piękny Jubileusz mieszkanki naszej Gminy

Od lewej: Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Kierownik GOPS w Dobroszycach
Agnieszka Szewczyk, Jubilatka - Pani Irena Kotlarska, Zastępca Wójta Gminy Dobroszyce Tomasz Urbaniak i Kierownik SPZOZ w Dobroszycach Kazimierz Płaksej

6 kwietnia 2022 roku swój jubileusz 100 lat życia obchodziła mieszkanka naszej Gminy Pani Irena Kotlarska.
Z tej okazji Wójt Gminy Dobroszyce Artura Cioska, w imieniu władz samorządowych i całej społeczności Gminy, odwiedził Jubilatkę i złożył życzenia kolejnych lat
życia w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób
najbliższych. Podkreślił, że jubileusz ten to okazja doniosła i niecodzienna. Sto lat to
okres, w którym Pani Irena zebrała mnóstwo doświadczeń i mądrości.
Wójt Gminy, w obecności Zastępcy Wójta Gminy Dobroszyce Tomasza Urbaniaka, Kierownika GOPS w Dobroszycach Agnieszki Szewczyk i Kierownika SPZOZ
w Dobroszycach Kazimierza Płakseja, wręczył Jubilatce kwiaty, upominki oraz listy
gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody
Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.
Spotkanie to było pełne radości, refleksji i pięknych historii. Wszyscy goście życzyli Pani Irenie wszelkiej pomyślności oraz kolejnych 100 lat w zdrowiu.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu.

GŁOSUJEMY!

Zespół ludowy “Sąsiadeczki”

Nasze Sąsiadeczki potrzebują głosów. Od niedzieli 3 kwietnia 2022 r.
Zespół Ludowy Sąsiadeczki bierze udział w wiosennej edycji Listy
Przebojów Ludowych Radia Wrocław.

Do wygrania jest nagranie płyty w profesjonalnym studio nagrań. By tak się stało,
potrzebna jest nasza pomoc. Zapraszamy do słuchania melodii ludowych w Radiu
Wrocław FM 102,3 w każdą niedzielę w godzinach od 7.00 do 11.00.
Głosować można telefonicznie w czasie trwania programu Lista Przebojów
Ludowych, dzwoniąc pod numer 71 339 90 60 (głosować może pięć osób w czasie jednego połączenia) oraz poprzez SMS-y o treści: RW KAPELA SĄSIADECZKI
na numer 72280. Głosowanie potrwa do 19 czerwca 2022 r.

RW KAPELA SĄSIADECZKI
koszt 2,46 zł z VAT
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Ruszyły zapisy na XVI Bieg Lupusa
o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnych form spędzania wolnego czasu do wzięcia udziału w Biegu Lupusa o Puchar
Wójta Gminy Dobroszyce, który odbędzie się już po raz szesnasty.
Start 29 maja 2022r. w Bartkowie przy boisku sportowym. Tu również będzie się
znajdować biuro zawodów. Bieg rozpocznie się o godz. 11:00. Zawodnicy będą
mieli do pokonania dystans 10 km. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.
W biegu przewidziano 6 kategorii wiekowych kobiet i 6 kategorii wiekowych
mężczyzn. Ponadto na mecie wyróżniona będzie najszybsza biegaczka i najszybszy
biegacz Gminy Dobroszyce oraz wśród pracowników Lasów Państwowych. Oprócz
statuetek, przyznanych w poszczególnych kategoriach, każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. Organizatorem wydarzenia jest Klub Biegacza
Lupus Oleśnica.
Spotkajmy się na starcie!

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
PONIEWAŻ ZIEMIA OPIEKUJE SIĘ NAMI,
ZAOPIEKUJ SIĘ ZIEMIĄ

ODWZAJEMNIAJMY MIŁOŚĆ
JAKĄ NAS OBDARZA,

UTRZYMUJĄC JĄ W CZYSTOŚCI
I SZCZĘŚCIU.

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

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

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

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

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione

ZAPISY
Elektroniczne zgłoszenia do biegu przyjmowane są do 15.05.2022r.
na stronie:
https://online.datasport.pl
PROGRAM ZAWODÓW
godz. 8:00 – 10:15 zbiórka uczestników, potwierdzanie zgłoszeń internetowych, wydawanie numerów startowych;
godz. 10:15 – 10:40 powitanie uczestników, przygotowanie do startu;
godz. 10:40 – 10:55 rozgrzewka przed startem;
godz. 11:00 – 12:30 start biegu;
godz. 13:30 – dekoracja, zakończenie imprezy.
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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
Tomasz Urbaniak

pokój 12

Monika Hołówka

pokój 13

Urszula Włodarczyk

pokój 1

Justyna Jakubik

pokój 10

SEKRETARZ
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

Karolina Tomaszewska

pokój 2

Anna Budzińska

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
STAN. DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
STAN. DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Anna Zimińska-Stankiewicz

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

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

zastepca@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67

sekretarz@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67

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

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

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. 36

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

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

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
Dobra 12, 56-410 Dobroszyce
tel. 71 315 53 63
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

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 23

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

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

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

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

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

pokój 15

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

Sylwia Kruszona

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

tel. 71 314 11 67

pokój 4

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

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

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 - 11:00
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

