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7 kolejnych dróg w Gminie Dobroszyce
zostanie wyremontowanych

16 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Dobroszyce podpisana została umowa na zadanie „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz
z budową kanalizacji deszczowej”. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną ulice: Tęczowa, Słoneczna, Wiosenna, Szkolna, Rzemieślnicza, Okrężna oraz odcinek ul. Nowosiedlickiej wraz z budową
kanalizacji deszczowej.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek,
Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Damian Mrozek, Skarbnik Gminy Dobroszyce Urszula Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Radny Gminy Dobroszyce Andrzej
Hold, Radny Gminy Dobroszyce Andrzej Kasina, pełnomocnik firmy STRABAG Piotr
Mikołajczak, kierownik budowy Marek Krzewiński, inspektor ds. inwestycji Marta
Milczarczyk – Wabińska oraz inżynier budowy Natalia Targosz.

Wartość podpisanej umowy wynosi 13 867 985,68 zł

To rekordowa kwota na realizację inwestycji w ramach jednej umowy. Na zadanie
Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,5 ml zł z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 915 260, 50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Dobroszyce.

Inwestycja składa się z 3 etapów:
I etap – przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Okrężnej wraz z budową kanalizacji
deszczowej i kanału technologicznego;
II etap – przebudowa ulicy Nowosiedlickiej (od istniejącej nawierzchni przy
skrzyżowaniu z ul. Spokojną/ Wiosenną do skrzyżowania z ul. Tęczową/Jasną,
włącznie) wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu,
budową kanału technologicznego w ul. Nowosiedlickiej i Tęczowej oraz przełożeniem istniejącego światłowodu w ul. Tęczowej (na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Nowosiedlicką) i Nowosiedlickiej do kanału
technologicznego;
III etap – przebudowa ulic: Szkolnej, Tęczowej, Słonecznej, Wiosennej wraz
z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok 3,12 km,
nawierzchni asfaltowych jezdni o pow. 4918 mkw, nawierzchni jezdni z kostki
betonowej o pow. 8550 mkw, nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej o pow. 6015 mkw.
Prace ruszą niebawem. Wkrótce na dobroszyckich drogach mieszkańcy zobaczą
ciężki sprzęt budowlany, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość na każdym
etapie robót.
Termin zakończenia zadania: czerwiec 2023r .
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Prawie 9,5 mln z Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych trafi do Gminy Dobroszyce!

Od lewej: Artur Ciosek Wójt Gminy Dobroszyce, Paweł Hreniak Poseł na Sejm RP, Monika Hołówka Sekretarz Gminy Dobroszyce, Dariusz Palma Przewodniczący Rady
Gminy oraz Zygmunt Maleszka zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

30 maja 2022 roku ogłoszono wyniki naboru do Programu Inwestycji
Strategicznych, z którego nasza gmina otrzyma prawie 9,5 mln złotych. Kolejne niezwykle ważne inwestycje zostaną zrealizowane. Tym
razem Gmina Dobroszyce pozyskała ogromne środki na dwa projekty:
• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej budowa skateparku - 1 mln 800 tys. zł. Głównym celem realizacji tego zadania
jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego oraz strefy rekreacyjnej dla
dzieci z naszej Gminy.
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dobroszycach i Nowosiedlicach - 7 mln 600 tys. zł.
Obie inwestycje są bardzo ważne dla Mieszkańców Gminy Dobroszyce. W tym
miejscu dziękujemy Panu Jarosławowi Obremskiemu - Wojewodzie Dolnośląskiemu,
Pani Mirosławie Stachowiak-Różeckiej Posłance na Sejm RP oraz Panu Pawłowi Hreniakowi Posłowi na Sejm RP za pomoc w rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.

Projekt Skateparku
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
h) Uchwała nr XLII – 353/2022 w sprawie oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobroszycach za rok 2021;

• „Projekt przebudowy drogi w kolonii Strzelce,
dz. nr ew. 292, 297/6, obręb Strzelce”;

j) Uchwała nr XLII – 355/2022 zmieniająca
uchwałę nr XL – 334/2022 z dnia 28 kwietnia
2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy
udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

c) Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji
zadania na: usługi Inspektora Nadzoru przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszego przy DW340 od Nowosiedlic do granic gminy”. Wykonawca: CHROBOK
ROAD ENGINEERING Jarosław Chrobok, ul.
Bukowa 15, 55-093 Kiełczów.

i) Uchwała nr XLII – 354/2022 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania
z innymi gminami  w zakresie jego wdrożenia;

k) Uchwała nr XLII – 356/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku;
26 maja 2022 roku odbyła się XLI sesja
Rady Gminy Dobroszyce według następującego porządku:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a) Uchwała nr XLI – 341/2022 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;

b) Uchwała nr XLI – 342/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju
Gminy Dobroszyce na lata 2023 – 2030” oraz
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym
tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
c) Uchwała nr XLI – 343/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dobroszycach za 2021 rok;

d) Uchwała nr XLI – 344/2022 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2033;
e) Uchwała nr XLI – 345/2022 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce 2022 rok.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami:

a) Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wykonanie drogi dojazdowej do park&ride w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”.

b) Ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa komputerów
przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

c) Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania
ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w gminie Dobroszyce, z podziałem na zadania:
• „Projekt przebudowy drogi w Kolonii Strzelce, dz. nr ew. 333/10, obręb Strzelce”;
• „Projekt przebudowy drogi w Kolonii Strzelce, dz. nr ew. 292, 297/6, obręb Strzelce”;
• „Program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę drogi w ul. Truskawkowej i Malinowej w Dobroszycach”;
• „Projekt przebudowy odc. ul. Jaworowej
w Dobroszycach”;
• „Projekt przebudowy drogi na dz. nr ew. 214
w Malerzowie”;
• „Projekt przebudowy ul. Zacisze w Dobroszycach”;
• „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w obrębie Miodary”.

d) Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zadania oraz podpisano umowy na: usługi  
Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót
budowlanych „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej”
w podziale na zadania: 1. Przebudowa ulic
Rzemieślniczej i Okrężnej w Dobroszycach,
2. Przebudowa ulic: Nowosiedlickiej, Szkolnej,
Tęczowej, Wiosennej i Słonecznej w Dobroszy-

cach. Wykonawca: CHROBOK ROAD ENGINEERING Jarosław Chrobok, ul. Bukowa 15, 55093 Kiełczów.

e) Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zadania oraz podpisano umowę na: „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz z budową
kanalizacji deszczowej”. Wykonawca: STRABAG
Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka,
ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

f) Podpisano umowę na obsługę geodezyjną
i kartograficzną dla zadania inwestycyjnego
pn: „Przebudowa ulic: Nowosiedlickiej, Wiosennej, Szkolnej, Słonecznej i Tęczowej wraz
z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce”. Wykonawca: Zbigniew Gąsior prowadzący działalność
gospodarczą pn: Biuro Geodezyjno – Projektowe „SKALA”.
g) Podpisano umowę na opracowanie „Analizy Efektywności Kosztowej” niezbędnej do
złożenia wniosku o dofinansowanie PROW
w ramach naboru „Gospodarka Wodno – Ściekowa”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”.
5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski i komunikaty.
Czerwcowe obrady Rady Gminy Dobroszyce odbyły się w ostatnim dniu miesiąca.
Była to już XLII sesja. Jej porządek odbył się
według poniższego schematu:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Dyskusja i podjęcie następujących uchwał:

a) Uchwała nr XLII – 346/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w obrębach Nowica i Strzelce;
b) Uchwała nr XLII – 347/2022 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Dobroszyce;

c) Uchwała nr XLII – 348/2022 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dobroszyce
lub jednostkom organizacyjnym Gminy Dobroszyce, których kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 100 zł;
d) Uchwała nr XLII – 349/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobroszyce na lata 2022 – 2030;

e) Uchwala nr XLII – 350/2022 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
f) Uchwała nr XLII – 351/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Dobroszyce na rok szkolny 2022/2023;
g) Uchwała nr XLII – 352/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX-245/2021 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

l) Uchwała nr XLII – 357/2022 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dobroszyce od
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dobroszycach cmentarza parafialnego
oraz nadania mu statusu cmentarza komunalnego;

ł) Uchwała nr XLII – 358/2022 w sprawie zasad
udzielenia i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Dobroszyce.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego
oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2021 rok. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

a) Podjęcie uchwały nr XLII – 359/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Dobroszyce za 2021 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy.

a) Podjęcie uchwały nr XLII – 360/2022
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Wójta Gminy Dobroszyce.

6. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
7. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
a) Podjęcie uchwały nr XLII – 361/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dobroszyce
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami,
w którym zostały ujęte następujące aspekty:
a) Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji
zadania pn.: Wykonanie drogi dojazdowej do
park&ride w miejscowości Dobroszyce, gmina
Dobroszyce. Wykonawca: KONSORCJUM FIRM:
1. BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp.
komandytowo – akcyjna, Sokołowice 109, 56400 Oleśnica – Lider Konsorcjum, 2. BIOBUD
Piotr Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400
Oleśnica - Partner Konsorcjum.
b) Dokonanie wyboru Wykonawcy oraz podpisano umowy na: Wykonanie dokumentacji
projektowych na przebudowę dróg w gminie
Dobroszyce, z podziałem na zadania:

• „Projekt przebudowy drogi w kolonii Strzelce,
dz. nr ew. 333/10, obręb Strzelce”;

• „Projekt przebudowy odc. ul. Jaworowej
w Dobroszycach”;
• „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w obrębie Miodary”.
Wykonawca: Biuro Usług Drogowych – Pro
jektowanie, nadzory Mirosława Kostórkie
    wicz, ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela.

d) Dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zadania na: usługi Inspektora Nadzoru dla
robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa
drogi dojazdowej do park&ride   w Dobroszycach”. Wykonawca: CHROBOK ROAD ENGINEERING Jarosław Chrobok, ul. Bukowa 15, 55093 Kiełczów.

e) Ogłoszono postepowanie prowadzone
w trybie podstawowym na zadanie: Dostawa
sprzętu komputerowego w ramach projektu
„Cyfrowa Gmina”.
f) Ogłoszono postepowanie prowadzone
w trybie zapytania ofertowego na podstawie
Regulaminu na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z wybranych zabudowań na terenie
gminy Dobroszyce w 2022 r.
g) Uzyskano dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozwoju
ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie” na kwotę 187.567 tys. zł.

h) Uzyskano dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pn:
„Przebudowa trybuny na stadionie sportowym
w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu” na kwotę 61.411 tys. zł.
i) Uzyskano dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych pn: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach: budowa Skateparku”
na kwotę 1.800.000 tys. zł.
j) Uzyskano dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych pn:  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp
w Dobroszycach i Nowosiedlicach” na kwotę
7.600.000 tys. zł.
k) Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu pn: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce w 2022r.” na kwotę
11.956 tys. zł.

l) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przestawienie słupów kolidujących z projektowana drogą w ul. Wojska
Polskiego. Wykonawca: Pracowania Projektowa
MyWay Maja Kostórkiewicz, ul. Zakopiańska
109, 54-031 Wrocław.
ł) Podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi gminnej 101968D w relacji Siekierowice – Dobrzeń. Wykonawca: Pracowania Projektowa MyWay Maja Kostórkiewicz,
ul. Zakopiańska 109, 54-031 Wrocław.  

m) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 340 w Nowosiedlicach.
Wykonawca: Pracowania Projektowa MyWay Maja Kostórkiewicz, ul. Zakopiańska 109,
54-031 Wrocław.
9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i komunikaty.
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Wójt z absolutorium
i wotum zaufania
Inwestycje zrealizowane w 2021 roku
Nawierzchnia
asfaltowa
na ul. Strzeleckiej
w Dobroszycach

Zakończenie budowy
punktu Park&Ride
w Dobroszycach

Zamontowanie
monitoringu wizyjnego
w Dobroszycach

Artur Ciosek - Wójt Gminy Dobroszyce oraz Dariusz Palma - Przewodniczący Rady Gminy
Dobroszyce

Podczas XLII Sesji Rady Gminy Dobroszyce, która odbyła się
30 czerwca 2022 r., Rada Gminy Dobroszyce udzieliła Wójtowi Gminy - Arturowi Cioskowi - wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
Głosowania poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2021 rok oraz
sprawozdań finansowych. W raporcie zostały szczegółowo omówione działania zrealizowane, a także te rozpoczęte w poprzednim roku m.in. w zakresie inwestycji,
oświaty, kultury i sportu oraz polityki społecznej i przestrzennej. Przewodniczący
Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma przedstawił pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stałych Komisji Rady.

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego na ul. Prostej
Tęczowej, Słonecznej
oraz Nowosiedlickiej
w Dobroszycach

Po uzyskaniu wotum zaufania i absolutorium Wójt  podziękował  m in. zastępcy
wójta Tomaszowi Urbaniakowi, sekretarz Monice Hołówce, skarbnik Urszuli Włodarczyk za pomoc w kierowaniu jednostką, radnym za wspólne podejmowanie decyzji
na rzecz mieszkańców Gminy  oraz  pracownikom Urzędu Gminy za codzienne starania.
Należy wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowicy oraz
między Dobroszycami
a Nowosiedlicami

Inwestycje rozpoczęte w 2021 roku
Rozpoczęcie budowy
świetlicy wiejskiej
w Mękarzowicach

Podpisanie umowy na modernizację i rozbudowę oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dobroszyce.
Podpisanie porozumienia z Powiatem Oleśnickim w sprawie przebudowy drogi w Łuczynie.
Kontynuacja programu pn: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.
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Wmurowanie kamienia węgielnego
pod oczyszczalnię ścieków

21 czerwca 2022 roku, w południe, na terenie inwestycji przy
ulicy Truskawkowej w Dobroszycach, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod
oczyszczalnię ścieków w Dobroszycach.
W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Prezes Gminnej Gospodarki Komunalnej Dariusz Jagiełło, Prezes Newater Sp. z o.o.
sp.k Robert Malik, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Radny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Skarbnik Gminy Dobroszyce Urszula Włodarczyk, Proboszcz
Parafii Dobroszyce Mieczysław Pajdo oraz przedstawiciele wykonawcy, zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, zespołu zarządzającego projektem, zespołu do
nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia i inni zaproszeni goście.
Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego, nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. W specjalnej tubie, tzw. kapsule czasu, dla pozostawienia świadectwa dla potomnych, umieszczono dodatkowo
aktualny numer Gazety Dobroszyckiej oraz monety. Zaproszeni goście mogli zobaczyć częściowo wykonane prace, które zmienią technologicznie proces związany
z oczyszczaniem ścieków oraz pozwolą na dociążenie wynikające z rozwoju Gminy.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków to obecnie najważniejsza inwestycja w naszej Gminie, której celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci
dostosowania układu technologicznego do przyjęcia większej ilości ścieków i osiągnięcia lepszych parametrów jakościowych.
“Dziś, przy tak dynamicznym rozwoju, pochylamy się nad koniecznością modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Serca naszej gminy, niezbędnego do
jej prawidłowego funkcjonowania. Dziś mija 30 lat od momentu oddania do użytku tego obiektu. Konieczność modernizacji wynika z wielu czynników. Ta technologia i wielkość jest niewystarczająca na obecne potrzeby związane z rozwojem
gminy”- mówił Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek.
Przypomnijmy, wartość tej inwestycji to kwota około 11 mln zł, z czego
7,2 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjngo Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Prace przy modernizacji oczyszczalni odbywają się zgodnie z harmonogramem,
a inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.
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Umowa z wykonawcą
na budowę ciągu pieszego podpisana

Artur Ciosek Wójt Gminy Dobroszyce oraz Tomasz Roch pełnomocnik firmy BIOBUD INWESTYCJE

Niedługo rozpocznie się budowa ciągu pieszego przy DW nr 340
od Nowosiedlic do granic gminy. 31 maja 2022 roku Wójt Gminy
Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od
Nowosiedlic do granicy z gminą Oleśnica”.
Prace realizować będzie konsorcjum firm:
• Lider: BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Sokołowicach,
• Partner: Piotr Schabikowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: “BIOBUD”
Piotr Schabikowski z siedzibą w Sokołowicach.

W ramach zadania powstanie chodnik o nawierzchni bitumicznej, od Nowosiedlic do granicy gmin Dobroszyce i Oleśnica, o długości 831m i szerokości 2,0 m oraz
zjazdy o powierzchni 237.57m2. Ponadto wykonane będzie odwodnienie.
Projekt realizowany jest wraz z DSDiK we Wrocławiu, na podstawie podpisanego
porozumienia. Zadanie będzie sfinansowane przez Gminę Dobroszyce oraz DSDiK,
zgodnie z przyznaną promesą, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Udzielono wsparcia w kwocie 499 122,90 zł. Wartość tej inwestycji wyniesie łącznie ponad 1,2 mln zł.
Powstały ciąg pieszy znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się drogą wojewódzką. Prace zakończą się jesienią 2022 roku.
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“Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”
REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu „Ku przyszłości – poznaję, wiem, działam” trwa
w najlepsze. Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, społeczne oraz uczestniczą w wyjazdach i warsztatach edukacyjnych.
SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROSZYCACH
W ramach projektu, w maju, uczniowie z klas 1a, 1b, 1d oraz 2a Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do
Muzeum Przyrodniczego oraz Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat życia zwierząt oraz wzrostu roślin. Dzieci podziwiały zgromadzone w muzeum eksponaty, wysłuchały wielu informacji na temat
życia wybranych owadów, ptaków, ssaków i gadów. Zobaczyli także naturalnej wielkości szkielet płetwala błękitnego czy wymarłego już jelenia olbrzymiego. Po wizycie
w muzeum uczniowie wybrali się do Ogrodu Botanicznego, gdzie podziwiali różne
gatunki roślin, w tym piękne wiosenne kwiaty oraz kwitnące już krzewy. Wycieczka
dostarczyła uczniom wielu wrażeń oraz wiadomości z zakresu przyrody.
Uczniowie z klasy 2c uczestniczyli w zajęciach pn. „Najciekawsze zakątki Doliny
Baryczy”. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat życia zwierząt i roślin,
odwiedzając wieżę obserwacyjną w Grabownicy oraz Stawy Milickie. Udały się także
na przejażdżkę Krośnicką Kolejką Wąskotorową oraz na zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Z kolei 1 czerwca 2022 r. uczniowie z klasy 1c wzięli
udział w wycieczce edukacyjnej do Rudy Sułowskiej, gdzie poznawali Rezerwat, historię Stawów Milickich oraz obserwowali ptaki.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZENIU
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu również brali
udział w wielu zajęciach w ramach projektu “Ku przyszłości - poznaję, wiem, działam”. Klasa 3 pojechała na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach na warsztaty edukacyjne „Tajemnice kropli wody” oraz „Tajemnice grudki ziemi”. W czasie warsztatów, uczniowie badali tajemnice i właściwości wody oraz gleby,
wykonując wiele ciekawych eksperymentów. Dowiedzieli się również dużo o Dolinie
Baryczy, przyrodzie i ciekawostkach regionu.
9 oraz 20 czerwca 2022 r. uczniowie klas: 7a, 8a i 8b  wybrali się do Sułowa, gdzie
rzeką Młynkówką dopłynęli do Rudy Sułowskiej. Podczas spływu kajakowego dzieci
podglądały przyrodę i świat z zupełnie nowej perspektywy.
Przed samym zakończeniem zajęć dydaktycznych, 22 i 23 czerwca 2022 r. uczniowie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Torunia. Pierwszego dnia zobaczyli
najważniejsze zabytki miasta oraz poznali proces powstawania ciasta piernikowego
w  Starotoruńskiej Piernikarni. Każdy miał możliwość wykonania ozdobnego piernika, słuchając jednocześnie legendy o pierniczkach Katarzynkach. Drugi dzień pobytu
w Toruniu dzieci rozpoczęły od wizyty w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”,
gdzie przeprowadzały samodzielnie doświadczenia, badały zjawiska. Następnie
uczestniczyły w warsztatach pn. „Walka o przetrwanie”, gdzie wykonali preparaty,
oglądając pod mikroskopem rośliny. Wyjazd do Torunia zakończył się wizytą w  Centrum Chemii w Małej Skali, gdzie wykonane zostało, własnoręcznie przez uczestników wycieczki, glicerynowe, kolorowe i pachnące mydło.
Przed naszymi uczniami jeszcze sporo ciekawych zajęć, wyjazdów i warsztatów
edukacyjnych, o których będziemy informować.
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Zakończenie roku szkolnego

Za nami kolejne zakończenie roku szkolnego. W piątek 24 czerwca
w placówkach oświatowych Gminy Dobroszyce, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu oraz Szkole Podstawowej im.
Ireny Sendlerowej w Dobroszycach, wręczano świadectwa, dyplomy
i liczne gratulacje. W uroczystościach udział wzięli m. in. Wójt Gminy
Dobroszyce Artur Ciosek oraz przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma.
Wspólne odśpiewanie hymnu szkoły i zmiana asysty pocztu sztandarowego to
pierwsze punkty obu uroczystości. Kolejno Dyrektorzy szkół oraz wychowawcy wręczyli wzorowym uczniom świadectwa z biało-czerwonym paskiem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Następnie wszyscy udali się do swoich klas.
Serdecznie gratuluję Wam - Uczniom, Waszym Rodzicom i Nauczycielom, doskonałych wyników w nauce. Wszyscy zasłużyliście na letni wypoczynek. Nadeszły długo oczekiwane wakacje. Życzę Wam samych słonecznych dni
oraz radosnego i bezpiecznego wypoczynku – mówił Wójt Gminy Dobroszyce.
Wszystkim uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, życzymy udanych
i bezpiecznych wakacji! Złapcie jak najwięcej słońca, zapomnijcie o nastawianiu budzika na szóstą rano, a zamiast sumowania trudnych zadań, liczcie muszle na plaży.

Żegnaj przedszkole!

Nowa Pani Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Dobroszycach
W dniu 9 maja 2022 r. odbył się
konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły
została Pani Agnieszka Dorobiała.

W czwartek, 23 czerwca, odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Gminnego Przedszkola w Dobroszycach. Tego dnia dzieci
wraz z rodzicami zgromadzili się w sali Gminnego Centrum Kultury
w Dobroszycach.
Uroczystość rozpoczęła się od Poloneza. Następnie każda z grup zaprezentowała
przygotowany program artystyczny. Po części artystycznej Pani dyrektor pożegnała
dzieci oraz wręczyła wspólnie z wychowawcami nagrody i dyplomy, nie zabrakło
również podziękowań dla rodziców, którzy aktywnie współpracowali z przedszkolem. Zwieńczeniem akademii było rzucanie biretami. Życzymy wszystkim udanych
wakacji i powodzenia na dalszym etapie edukacji.

Serdecznie
gratulujemy!
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Koło Gospodyń Wiejskich
“Czerwone korale”
otrzymało grant

Koło Gospodyń Wiejskich “Czerwone korale” w Dobroszycach podpisało umowę z Lokalna Grupa Działania “Dobra Widawa” na realizację projektu pt.: „Kulinarne dziedzictwo mieszkańców Gminy Dobroszyce – odkrywamy, poznajemy, smakujemy” i otrzymało grant
w wysokości 19 555,00 zł.
Wartość całkowita grantu: 19 768,94 zł
Wartość dofinansowania: 19 555,00 zł
Głównym celem projektu jest ocalenie od zapomnienia przepisów i tradycyjnych
smaków najstarszego pokolenia mieszkańców Gminy Dobroszyce. Aby je poznać,
należy przede wszystkim uświadomić sobie, skąd pochodzą nasi mieszkańcy i jakie
kulinarne tradycje przywieźli ze sobą dawno temu, kiedy zaczynała tworzyć się nasza
lokalna społeczność. Zatem pierwszy etap projektu będzie miał charakter badawczy
– dowiemy się skąd pochodzą nasi dziadowie i jakie tradycje kulinarne przywieźli ze
sobą do Dobroszyc. Następny etap to zgromadzenie i spisanie przepisów na tradycyjne potrawy goszczące niegdyś na stołach. Wiedzą tą KGW podzieli się z młodym
pokoleniem i pozwoli skosztować tych smaków mieszkańcom Gminy Dobroszyce, by
przywrócić pamięć o nich i ocalić od zapomnienia.
Zakres niniejszego projektu zakłada zakup nowego wyposażenia kulinarnego dla
KGW, celem kultywowania i zachowania lokalnego dziedzictwa, tradycji i obrzędów.
W ramach projektu zrealizowane zostaną również dwie duże imprezy: „Smaki dzieciństwa naszych babć i dziadków” – rodzinne warsztaty kulinarne dla najmłodszego
pokolenia mieszkańców Gminy Dobroszyce i ich rodziców oraz festyn „Smaki Gminy
Dobroszyce”.

Zwycięstwo “Sąsiadeczek”

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

Dofinansowanie dla
“Stowarzyszenia
Sympatyków Malerzowa”

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MALERZOWA podpisało umowę z Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa, na realizację projektu
pt. “Muzyczna tożsamość i dziedzictwo mieszkańców Malerzowa”.
Wysokość dofinansowania: 19 992,05 zł
Wartość całkowita grantu: 20 293,05 zł
W ramach tego grantu, możliwe będzie przeprowadzenie warsztatów muzycznych, wokalnych i teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów, zakup sprzętu
i instrumentów muzycznych dla zespołu BACK TO THE 50s oraz wsparcie organizacyjne MALERZÓW BLUES FESTIVAL. Projekt ten przyczyni się do aktywizacji
mieszkańców gminy Dobroszyce i wszystkich zainteresowanych osób z okolicznych
miejscowości. Poprzez aktywizację mieszkańcy poznają również tradycję, obrzędy
kresowe oraz myśliwskie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

NAJLEPSZY WĘDKARZ
złowił 11 kg ryb

W dniu 12.06.2022r. na stawie w Dobrzeniu odbyły się zawody
wędkarskie Koła Wędkarskiego Dąb Dobroszyce.
Zespół ludowy “Sąsiadeczki”

Zespół ludowy Sąsiadeczki wygrał Listę Przebojów Ludowych Radio Wrocław.
Tym samym niebawem nagra płytę w profesjonalnym studio.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy! Jednocześnie
dziękujemy osobom, które wsparły zespół w głosowaniu.

Zawody polegały na złowieniu jak największej ilości ryb. Zwyciężył Pan
Leszek Kubryń z imponującym wynikiem jedenastu kilogramów złowionych ryb
w przeciągu 4 godzin. Najlepszemu wędkarzowi puchar ufundowany przez koło
wędkarskie wręczył Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek.
Kolejne zawody odbędą się 23.07.2022r. tym razem o puchar samego Prezesa
Koła Wędkarskiego Dąb Dobroszyce Pana Wiesława Podczaszyńskiego. Serdecznie zapraszamy. Zapisy odbędą się o godzinie 13:00, a same zawody rozpoczną
się o godzinie 14:00
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Złote Gody Państwa Spychalskich

W czwartek, 23 czerwca 2022 roku, w sali narad Urzędu Gminy Dobroszyce odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatami byli Pani Halina i Pan Jerzy Spychalscy.
50–ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata i dokonania podsumowań. To symbol
wierności i miłości rodzinnej oraz wzór do naśladowania dla młodych pokoleń.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wręczył parze, przekazane od Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złożył szczere
gratulacje oraz życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości oraz wzajemnym szacunku, aby każdy kolejny dzień przynosił radość oraz pomyślność. Wręczył także dyplom okolicznościowy oraz upominki upamiętniające to wydarzenie.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli członkowie rodziny, bliscy przyjaciele oraz Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.

II RAJD po AED
Ponownie połączyła ich wspólna pasja i wspólny cel - chęć zrobienia czegoś wyjątkowego dla Mieszkańców Gminy Dobroszyce.
Fundacja „Dobroszycka Grupa Strzelecka” 25 czerwca 2022 r. wyruszyła w II RAJD
DGS po AED. Tym razem zostanie ono zamontowane na nowej remizie OSP w Dobroszycach. Auta 4x4 przemierzą zachodnią granicę Polski. Pierwsza edycja rajdu
zakończyła się sukcesem i zakupem pierwszego publicznego AED dla Dobroszyc.

Zrzutka, gdzie już można wpłacać pieniądze na kolejne AED:
70 1020 5297 0000 1102 0260 2043
https://zrzutka.pl/pevgnu
Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu.

Lekcja samorządności
Samorządność z definicji to działanie w poczuciu odpowiedzialności za swoje
otoczenie i lokalną społeczność. Mogli się o tym przekonać uczniowie ósmych klas
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach, wraz z nauczycielem
Panem Piotrem Burakiem, którzy 14 i 15 czerwca 2022 roku wzięli udział w spotkaniu
z Wójtem Gminy Dobroszyce Arturem Cioskiem.
Ósmoklasiści wysłuchali wykładu i obejrzeli prezentację o tym jak działa jednostka taka jak gmina, o kompetencjach organów władzy, o tym za co odpowiedzialna jest rada gminy i wójt, czy też jakie sprawy można załatwić w urzędzie. Kolejno
uczniowie mogli zadawać pytania. Na koniec wszyscy uczestnicy lekcji otrzymali certyfikaty i upominki.
Mamy nadzieję, że tego typu lekcje przyniosą oczekiwane rezultaty, a uczniowie
w przyszłości będą w pełni świadomymi wyborcami i uczestnikami życia publicznego.
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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: Agnieszka Dorobiała
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

Karolina Lipska

pokój 4

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

SEKRETARZ
SKARBNIK

STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
STAN. DS. KANCELARYJNYCH
STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
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

kancelaria@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

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

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

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

tel. 71 314 11 67 wew. 31

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

tel. 71 314 11 67

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

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

