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Blisko 2 mln zł na inwestycje w Łuczynie

Dofinansowanie inwestycji dla terenów,
na obszarze których funkcjonowały PGR-y

Od lewej: Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak oraz Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek

14 lipca 2022 roku przedstawiono wyniki trzeciego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowania na zadania:
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie: 980 000 tys. zł
• Modernizacja świetlicy w Łuczynie: 980 000 tys. zł
Konkurs, w ramach którego Gmina aplikowała o środki, dotyczył działań
na obszarach gdzie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W wykazie miejscowości, na które można było aplikować o takie środki, była miejscowość Łuczyna. W ramach wniosków Gmina mogła pozyskać maksymalnie
2 mln zł, tyle ile zostało przyznane. Do wniosku zostały zgłoszone zadania, na które
Gmina posiadała dokumentację projektową przygotowaną na wnioski sołectwa.

Blisko 2 mln zł dla Gminy Dobroszyce

Cieszę się, że kolejny wniosek przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy, został wysoko oceniony, dzięki czemu otrzymujemy dofinansowanie na dwa
zadania, i niebawem z otrzymanych środków wybudujemy wielofunkcyjne boisko
i zmodernizujemy świetlicę wiejską w Łuczynie. Dziękuję Panu Pawłowi Hreniakowi za tą dobrą informację oraz za wsparcie – powiedział Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek.
Podziękowania kierujemy również na ręce Wojewody Dolnośląskiego Pana
Jarosława Obremskiego oraz Pani Poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.
O etapach inwestycji będziemy informować.

Zawieszenie wiechy w Centrum Dystrybucyjnym
Lidl w Dobroszycach

W lipcu w Centrum Dystrybucyjnym firmy Lidl odbyła się uroczystość
zawieszenia wiechy, w której udział wzięli m.in. reprezentanci sieci Lidl i Wykonawcy tej inwestycji, przedstawiciele naszego
samorządu, w tym Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma oraz zaproszeni
goście współpracujący i zaangażowani w proces inwestycyjny
budowy centrum.
Zawieszenie wiechy to wydarzenie symboliczne, oznaczające osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. Uruchomienie centrum logistycznego nastąpi niebawem.
W trakcie uroczystości, po licznych przemówieniach i poświęceniu budynku,
przybyli goście mieli okazję zwiedzić ten imponujący obiekt, w tym pomieszczenia

magazynowe. Spotkanie zakończył poczęstunek dla zgromadzonych gości.
To duże wyróżnienie, że tak rozwinięta sieć z branży handlowej, spośród 2 500
gmin w Polsce, wybiera właśnie naszą gminę. Decyzja marki to wielka szansa dla
gminy Dobroszyce. Dzięki tej inwestycji do budżetu Gminy wpłyną dodatkowe dochody z podatku. To 300 nowych, stabilnych miejsc pracy, a także wzrost atrakcyjności lokalizacji dla innych przedsiębiorców, np. dla firm świadczących usługi spedycyjne, sprzątające czy też gastronomiczne.
Centrum Dystrybucji w Dobroszycach szybko wpisało się w krajobraz naszego otoczenia. Niedawno w okolicy inwestycji posiano, jedną z największych
w Polsce, łąkę kwietną, która nie tylko będzie cieszyć oko, ale przede wszystkim
będzie stanowić cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów. Działania
nastawione na pozyskanie pracowników trwają. Sieć Lidl wciąż szuka pracowników do Centrum Dystrybucji w Dobroszycach. Zapraszamy do odwiedzania strony:
https://kariera.lidl.pl/
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Plac przy GCK w Dobroszycach zmieni się
w nowoczesny plac zabaw - umowa podpisana
Mali budowniczowie

Czas
na kawę

Łączka
dla smyków

Muzykanci

Mali odkrywcy

Strefa
relaksu

Górka
z atrakcjami
Leśny staw

Strefa
relaksu

Mali akrobaci
Strefa wejściowa
Projekt placu zabaw

29 lipca 2022r. podpisana została umowa na realizację zadania pn.:
„Budowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
techniczną”.
Wykonawcą ww. zadania będzie konsorcjum firm: BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski sp. komandytowo – akcyjna, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica – Lider Konsorcjum oraz BIOBUD Piotr Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica - Partner
Konsorcjum.
Wartość zadania wynosi 2 100 000,00 zł. Prace ruszają już niebawem, a ich zakończenie planowane jest do połowy grudnia br. Głównym celem tej inwestycji jest
stworzenie największej jak do tej pory, w pełni profesjonalnej i nowoczesnej strefy
rekreacyjnej dla dzieci z naszej Gminy.
Przypomnijmy, koncepcja zagospodarowania nowego placu zabaw przy Centrum
Kultury w Dobroszycach zakłada stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci z różnych grup wiekowych. Podzielono ją na kilka stref:
• Łączka dla smyków (dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lata) - warsztat samochodowy, bujaczki, wielofunkcyjny zestaw ze zjeżdżalnią oraz tunel podziemny;
• Muzykanci (strefa z urządzeniami muzycznymi) - strefa muzyczna z urządzeniami
instrumentalnymi: ksylofonem, dzwonami rurowymi, gongiem tybetańskim i rurami deszczowymi;
• Mali budowniczowie - duża piaskownica wyposażona w atrakcyjne urządzenia do
zabawy piaskiem;
• Leśny staw (multifunkcyjny plac zabaw);
• Górka z atrakcjami;
• Mali odkrywcy (strefa z urządzeniami naukowymi);
• Mali akrobaci;
• Strefa relaksu.
Najmłodsi zyskają miejsce, w którym będą mogli bezpiecznie się bawić. Całość
dopełnią posadzone rośliny ozdobne i drzewa. Nie zabraknie też elementów małej
architektury – wygodnych ławek oraz koszy na śmieci.

Od lewej: Przedstawiciel wykonawcy Pan Tomasz Roch oraz Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek

850 tys. zł
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE

28 lipca odbyła się XLIII 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 XLIII – 363/2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;
b) Uchwała nr XLIII – 364/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce
na lata 2022 – 2033.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między
sesjami, w którym zostały przedstawione następujące zagadnienia:
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania
pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z wybranych zabudowań na terenie gminy Dobroszyce
w 2022r. Wykonawca: F.H.U. Elżbieta
Perz, ul. Odolanowska 105, 63-400
Ostrów Wielkopolski.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i pod-

pisano umowę na realizację zadania
pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wykonawca: Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301,
40-022 Katowice.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dwóch
mostków, znajdujących się w miejscowości Dobra, gmina Dobroszyce.
Wykonawca: Zakład Budowlano –
Montażowy, Krzysztof Lentka, ul. Broniewskiego 30, 56-500 Syców.
• Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.: Budowa placu zabaw przy
Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą
techniczną.
• Podpisano umowy na podstawie paragrafu 4 Regulaminu na zadania:
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości
Łuczyna, gmina Dobroszyce, w  zakresie oznakowania dróg wewnętrz-

nych na dz. nr 429 do wyjazdu
na drogę powiatową nr 1475D-1;
- wykonanie projektu stałej zmiany
organizacji ruchu w miejscowości Dobrzeń, gmina Dobroszyce, w zakresie
montażu lustra drogowego w pasie
drogi gminnej nr 102041D-1 na dz. nr
424/4 oraz w pasie drogi powiatowej
nr 1472D naprzeciwko wyjazdu z drogi wewnętrznej na dz. nr 415,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu   w miejscowości Bartków, gmina Dobroszyce, w zakresie
montażu znaków B-36 w pasie drogi
wewnętrznej na dz. nr 69, obręb Bartków, gmina Dobroszyce;
- wykonanie projektu zmiany stałej
organizacji ruchu w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce, w zakresie ustawienia tabliczki T-16 w pasie drogi wewnętrznej na dz. nr 845/2,
wyjazd w kierunku drogi powiatowej
nr 1480D-1 (Rynek);
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Sadków,
gmina Dobroszyce, w zakresie oznakowania dróg wewnętrznych na dz.
nr 207, 216, 226 do wyjazdu na drogę
powiatową nr 1475D-1;
- wykonanie projektu zmiany stałej
organizacji ruchu   w miejscowości
Nowica, gmina Dobroszyce, w zakresie zmiany miejsca przystanku autobusowego znajdującego się przy
drodze gminnej 102049D-1, dz. nr 86.
Wykonawca: Anna Pięta, , ul. Kwiatowa 10, 56-400 Bystre.
• Udzielono zlecenia na dostawę dwóch
bramek piłkarskich do świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach. Wykonawca:
Albrand Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
• Udzielono zlecenia na dostawę wraz
z montażem dwóch ławek stalowych

z oparciem (Holendry, plac zabaw)
oraz kosza na śmieci stalowego  
(Bartków, plac zabaw). Wykonawca:
Freekids spółka cywilna, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia.
• Udzielono zlecenia na przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu
i pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych. Wykonawca: MAXDROGI BIELSKO BIAŁA
D. Rakoczy, K. Skotnicka – Rakoczy,
ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko – Biała.  
• Podpisano umowę na wykonanie
obowiązkowych kontroli pomiarów
elektrycznych ochronnych w budynku
Urzędu Gminy Dobroszyce. Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa
IKAZ Kazimierz Cymbalisty, ul. Kolejowa 3, 56-400 Oleśnica.
• Podpisano umowę na przebudowę
świetlicy wiejskiej w Dobrej. Wykonawca: Zakład Budowlano – Montażowy, Krzysztof Lentka, ul. Broniewskiego 30, 56-500 Syców.
• Podpisano umowę na przebudowę
budynku Szkoły Podstawowej w Dobroszycach, celem dostosowania do
standardów Modelu Dostępnej Szkoły. Wykonawca:   OLPROJEKT Paweł
Oleniecki, ul. Wiśniowa 19, 56-400
Oleśnica.
• Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w
Dobrzeniu, celem dostosowania do
standardów Modelu Dostępnej Szkoły. Wykonawca:   OLPROJEKT Paweł
Oleniecki, ul. Wiśniowa 19, 56-400
Oleśnica.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i komunikaty.

Nowe laptopy dla ponad setki dzieci
z Gminy Dobroszyce
29 lipca Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek przekazał sprzęt komputerowy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest walka z wykluczeniem cyfrowym.  
Właśnie dlatego Gmina Dobroszyce wzięła udział w tym projekcie grantowym, który
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w efekcie czego udało się pozyskać przeszło 200 tys. zł, przeznaczone na zakup laptopów wraz z  bezprzewodowymi myszkami, słuchawkami oraz torbami. Trafiły one do 104 dzieci z terenu Gminy Dobroszyce.
Co ważne, sprzęt komputerowy przekazywany był na własność. Odbiór sprzętu
poprzedzony został zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym lub uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny wraz z podpisaniem protokołu przekazania
– przyjęcia sprzętu komputerowego.
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Trwa przebudowa dróg w Dobroszycach
W ślad za zawartą w maju br. umową na przebudowę dróg w Dobroszycach, obejmującą ulice: Rzemieślniczą, Okrężną, Szkolną,
Tęczową, Słoneczną, Wiosenną i Spokojną, trwają prace budowlane.
W chwili obecnej wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej
i Okrężnej oraz większą jej część w ul. Wiosennej. Na ulicy Okrężnej i Rzemieślniczej
wykonano również kanał technologiczny oraz rozpoczęto korytowanie i podbudowę pod nawierzchnię dróg. Kolejne etapy prac budowlanych przed nami. Termin
zakończenia realizacji całej inwestycji to czerwiec 2023r.
Wartość zadania opiewa na kwotę 13 867 985,68 zł. Gmina Dobroszyce otrzymała na to zadanie 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.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Mękarzowicach

Wójt Artur Ciosek składa na ręce Pani Sołtys Mękarzowic Wioletty Adamczyk
Akt Przekazania świetlicy wszystkim Mieszkańcom Mękarzowic

Gmina Dobroszyce wzbogaciła się o kolejną, nowoczesną, świetlicę
wiejską w Mękarzowicach. 1 lipca 2022 r. Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek uroczyście przekazał Mieszkańcom Mękarzowic nowy
budynek świetlicy wiejskiej.
Inicjatorem powstania tej inwestycji był radny z okręgu sołectwa Mękarzowice
i Siekierowice Marek Lechański. W otwarciu udział wzięli: Wójt Gminy Artur Ciosek,
Skarbnik Urszula Włodarczyk, Sekretarz Monika Hołówka, Radni Gminy Dobroszyce, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Wykonawca oraz inni zaproszeni
goście.
Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji.
Szczególne podziękowania otrzymali: wykonawca Wiesław Lenda, projektant Marek
Stawiany, radca prawny Bernardeta Szkudlarek, inspektor branży konstrukcyjno-bu-

dowlanej Andrzej Michalak, inspektor ds. inwestycji Magdalena Albekier, inspektor
ds. inwestycji Marta Milczarczyk-Wabińska.
Podczas przemówień, prócz podziękowań, nie zabrakło licznych gratulacji z okazji udanej realizacji projektu wybudowania nowoczesnej świetlicy. Kolejno przystąpiono do najważniejszego punktu programu, czyli symbolicznego otwarcia świetlicy,
poprzez przecięcie wstęgi. Poproszono o to m. in. Wójta Gminy, Przewodniczącego
Rady Gminy Dobroszyce Dariusza Palmę, sołtysa Mękarzowic Wiolettę Adamczyk,
Radnego Marka Lechańskiego, Dyrektor GCK Monikę Zdobylak. Następnie obiekt
poświęcił ks. Marian Rybczyński.
To miejsce powstało z potrzeb sygnalizowanych nam przez mieszkańców
– mówił wójt Artur Ciosek. Świetlica wiejska stanowi ważny element codziennego życia lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania integrujące
mieszkańców, narady Rady Sołeckiej, zabawy dla dzieci czy też imprezy okolicznościowe. Świetlica jest więc w pewnym sensie sercem miejscowości. Mamy
nadzieję, że nowo powstały obiekt spełniać będzie te jakże ważne funkcje
rekreacyjno – kulturalne.
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Dożynki - czas świętowania
i dziękczynienia za zebrane plony
“
Pierwszy dzień świętowania Gminnego Święta Plonów rozpoczął się od Mszy Św.
Dziękczynnej w kościele parafialnym w Dobroszycach, podczas której poświęcone
zostały przyniesione wieńce dożynkowe. Po jej zakończeniu barwny korowód ze
śpiewem na ustach przeszedł ulicami Dobroszyc do muszli koncertowej, gdzie
rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Starostowie dożynek Roman Bułatowicz i Gabriela Zimińska z podziękowaniem złożyli na ręce Wójta Gminy Dobroszyce Artura Cioska oraz przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Palmy chleby dożynkowe,
upieczone z tegorocznych zbiorów. W wydarzeniu wzięli udział również Starosta
Oleśnicki Sławomir Kapica oraz Radni Powiatowi. Podczas uroczystości Wójt Gminy
Dobroszyce oraz członek komisji konkursowej Irena Sebastjańska wręczyli nagrody
w konkursie na najpiękniejszą posesję w gminie Dobroszyce. Dzień ten uświetniły
występy zespołów ludowych: „Leszczynki”, „Niezła Paka”, „Sąsiadeczki”, Uśmiech”,
„Różyczki”, „Smyki”. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Boys.
Drugi dzień Dni Dobroszyc rozpoczął się od występów zespołów tanecznych,
działających przy Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach. Dzieci i młodzież
zachwyciły całą publiczność. Następnie na scenie odbył się program animacyjny „Psi
Patrol”. Pierwszą gwiazdą niedzielnego wieczoru był Tomek „Kowal” Kowalski. Artysta oczarował widownię swoim wyjątkowym głosem. Kolejno odbył się koncert
gwiazdy wieczoru - zespołu Kombii, który rozgrzał publiczność i dostarczył nam
wszystkim wielu niesamowitych emocji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych obchodów Dni Dobroszyc. W szczególności pracownikom Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko pod kierownictwem Pani Dyrektor Moniki Zdobylak. Dziękujemy za piękne dekoracje i Waszą obecność. Wyrazy
uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich sponsorów, którzy
udzielili nam nieocenionego wsparcia. To dzięki wspólnemu zaangażowaniu nasze święto nabrało wyjątkowego charakteru, miało wspaniałą oprawę
i niepowtarzalny klimat. Jesteśmy zgodni co do tego, że to było wyjątkowe
wydarzenie.

“

Na taki weekend jak 20 - 21 sierpnia czekaliśmy dwa lata i jak zawsze
przygotowywaliśmy się do niego z wielką radością. Dni Dobroszyc
2022 to impreza, do której przygotowania trwały wiele tygodni, ale
satysfakcja z ich realizacji oraz wspomnienia pozostaną na długo
w naszych sercach.

Niesiemy wieniec z kłosów spleciony dla gospodarzy w podzięce,
potem rolnika jest on zroszony, nasze uwiły go ręce.
Niesiemy wieniec z kłosów spleciony, w symbole Polski bogaty.
To polskie zboże, nasz chleb kochany, to polskie zdobią go kwiaty.
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Najpiękniejsze posesje

Pani Agata Banasik odbiera nagrodę od Wójta Gminy Dobroszyce

Podczas Dożynek Gminnych rozdane zostały nagrody za „NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE DOBROSZYCE”. Sam konkurs został
ogłoszony już w kwietniu, a mieszkańcy mogli zgłaszać swoją chęć
uczestnictwa do 5 maja.
Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
1. Najpiękniejsze gospodarstwo rolne
2. Najpiękniejsza posesja - zagroda nierolnicza
Komisja w składzie:
1. Marek Lechański - przewodniczący komisji
2. Andrzej Biłas - członek komisji
3. Irena Sebastjańska - członek komisji
4. Barbara Dawidowska - członek komisji
5. Patrycja Boguś - sekretarz komisji
dokonała dwukrotnej lustracji zgłoszonych posesji: pierwszej w ostatniej dekadzie
maja, drugiej w pierwszej dekadzie sierpnia. Oceniający szczególną uwagę zwracali
na: stan oraz estetykę budynków (elewacja, ukwiecenie), na estetykę siedliska (ład
i porządek, wydzielone miejsca dla zwierząt i sprzętu rolniczego, zieleń, aranżacja,
kwiaty), na obiekty sanitarne (czy nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, szambo, pojemniki na odpady, kompostownik, zbiornik na gnojówkę,
składowanie obornika), czy są odpowiednio zlokalizowane oraz zabezpieczone, na

Państwo Grażyna i Józef Czyżewscy odbierają nagrodę od Wójta Gminy Dobroszyce

ogólny wygląd posesji (zharmonizowanie z krajobrazem, pomysłowość).
Po przeprowadzonych oględzinach posesji, ocenie oraz punktacji, komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
Najpiękniejsza posesja - zagroda nierolnicza:
1. Agata Banasik, Dobroszyce
2. Aurelia Mularczyk, Sadków
2. Mieczysław Cygan, Dobroszyce
3. Ewa i Arkadiusz Krasowscy, Nowosiedlice
3. Iwona i Rafał Krasowscy, Nowosiedlice
Najpiękniejsze gospodarstwo rolne:
1. Grażyna i Józef Czyżewscy, Strzelce
2. Mirosław Kocik, Łuczyna
3. Urszula Maleszka, Sadków
Wygrani otrzymali nagrody pieniężne w wysokości:
I Miejsce - 1 500,00 zł
II Miejsce - 700,00 zł
III Miejsce - 400,00 zł
OGROMNE GRATULACJE!!!
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NAUCZYCIELE
Z AWANSEM ZAWODOWYM

Kolejne dwie nauczycielki z dobroszyckich szkół otrzymały awans
zawodowy. 30 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Dobroszyce odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego oraz
złożenie ślubowania przez nauczycieli mianowanych.
Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego w 2022:
• Pani Edyta Przybył (Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach),
• Pani Izabela Krajewska (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu).
W trakcie uroczystości, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, odczytała
słowa ślubowania, które złożyły nauczycielki.
Cieszę się, że kadra nauczycielska naszych placówek oświaty nieustannie się
rozwija i dąży do poszerzania swoich kompetencji i wiedzy, co przyczynia się do
podnoszenia poziomu nauczania w dobroszyckich szkołach - mówił Wójt Gminy
Dobroszyce Artur Ciosek.
Gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów oraz ciągłego rozwoju.

		

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

NAJLEPSI ABSOLWENCI
Z GMINY DOBROSZYCE

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek wręczył nagrody pieniężne
i pamiątkowe dyplomy tegorocznym, najlepszym absolwentom
szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. W uroczystości
udział wzięli nagrodzeni absolwenci razem z rodzicami, wychowawcami oraz dyrektorami szkół.
Laureatów wyłoniono w oparciu o regulamin przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, po uwzględnieniu średnich wszystkich
ocen wynoszących powyżej 5,0, wyników egzaminu ośmioklasisty oraz osiągnięć
w konkursach i zawodach.
Podczas uroczystości wręczenia nagród, Wójt pogratulował uczniom wysokich
osiągnięć, a rodzicom podziękował za trud włożony w wychowanie.
Nagrodzeni Absolwenci:
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach:
• Bartoś Iwo - klasa 8a
• Malczyszyn Milena - klasa 8b
• Bojanowska Hanna - klasa 8c
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu:
• Bzdęga Kacper - klasa 8a
• Luzak Kamil - klasa 8b
Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

Gmina Dobroszyce
“Samorządowym Liderem Edukacji”
27 czerwca 2022 r. w Wejherowie odbyła się uroczysta gala wręczenia Wyróżnień i Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”.
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek,
który odebrał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. W lipcu certyfikat został wręczony dyrektorom dobroszyckich szkół podstawowych.
Decyzja potwierdzająca nadanie certyfikatu naszej Gminie, podjęta została na
podstawie opinii, przedstawionej przez niezależnych od siebie recenzentów, którzy dokonali oceny na podstawie m.in.: danych przekazanych w raporcie, danych
instytucji zewnętrznych, w tym instytucji i organizacji monitorujących jakość i efektywność kształcenia, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych
w Biuletynie Informacji Publicznych JST oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów.
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymują gminy wyróżniające się na
rynku terytorialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej, progresywnej, innowacyjnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych
i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki. Program “Samorządowy Lider Edukacji” to
jeden z najbardziej wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce. Daje możliwość uzyskania cennej informacji na temat działań samorządu w zakresie edukacji
i nauki.
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AKTYWNE WAKACJE W SOŁECTWACH
To był z pewnością bardzo aktywny czas w sołectwach Gminy
Dobroszyce, w których w okresie wakacyjnym zostało zorganizowanych wiele kreatywnych
zajęć dla dzieci. Przez 6 tygodni, od 18 lipca do 26 sierpnia,
gościliśmy w: Siekierowicach,
Sadkowie, Strzelcach, Dobrzeniu, Nowosiedlicach, Bartkowie, Łuczynie, Dobrej, Miodarach, Malerzowie, Nowicy,
Mękarzowicach i Białym Błocie.
Słońca było ponad miarę, a wszystkim towarzyszył uśmiech i dobra
energia. W świetlicach odbywały się
zabawy animacyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne i sportowe.
Najmłodsi chętnie wykonywali zadania
z chustą animacyjną oraz liczne ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu.
Spod ręki uczetników zajęć wyszły
m. in. gniotki mączne, ramki na zdjęcia,
był też teatr lalek. Frekwencja każdego
dnia była zaskakująco wysoka.
Zamiast przed telewizorem czy
komputerem dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych i plastycznych. Nie było mowy o nudzie.
Animatorzy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem podopiecznych, mieli dla

nich bogaty wachlarz atrakcji. Uczestnicy wzięli udział w rożnych konkursach,
były też pogadanki na temat możliwości
zastąpienia gier komputerowych, a także czas spędzony przy ognisku.
Dzięki różnorodności zajęć, namłodsi mogli rozwijać swoją wyobraźnię
i sprawność manualną, a wspólne zabawy i praca w grupie pozwoliły im się zintegrować oraz podzielić wiedzą i zdolnościami.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólne spędzony czas. Wyrazy
uznania i podziękowania kierujemy do
Sołtysów oraz osób zaangażowanych.
Dziękujemy za pomoc w organizacji zajęć, w szczególności za wspaniałe przekąski i Waszą codzienną obecność.
Do zobaczenia za rok!

“Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023”

9

10

Gazeta Dobroszycka Nr 4 (123) LIPIEC-SIERPIEŃ 2022

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę remizy OSP w Dobroszycach

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobroszycach odbyło się na terenie inwestycji 30 sierpnia 2022 r.
W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek,
Przewodniczący Podkomisji Sejmowej ds. OSP Paweł Hreniak, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Skarbnik Gminy
Dobroszyce Urszula Włodarczyk, Prezes Gminnej Gospodarki Komunalnej Dariusz
Jagiełło, Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy Andrzej Fischer, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach Mariusz Mokrzycki,  współwłaściciel
firmy „ŁADNE WNĘTRZE” Wiesław Lenda, przedstawiciele zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, zespołu zarządzającego projektem, zespołu do nadzoru nad
realizacją udzielonego zamówienia i inni zaproszeni goście.
Po odczytaniu i podpisaniu aktu, nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego.
W specjalnej tubie, dla pozostawienia świadectwa, umieszczono dodatkowo aktualny numer Gazety Dobroszyckiej oraz monety.
Wartość tej inwestycji to kwota około 3 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochodzi
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zamówienia powstanie piętrowy budynek biurowo-socjalny wraz z 3-stanowiskowy garażem na
wozy strażackie. Strażacy zdobędą zaplecze do zajęć szkoleniowych i dostateczną
ilości pomieszczeń magazynowych na środki gaśnicze oraz sprzęt i wyposażenie.
Przypomnijmy, przetarg na to zadanie został ogłoszony w listopadzie 2021 roku,
umowa została podpisana na początku 2022 roku, a zakończenie prac planowane
jest na koniec 2022 roku. Nowa remiza znacząco poprawi warunki pełnienia służby
przez druhów i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej
gminy.

Dodatek węglowy
Dla kogo, od kiedy?

Wyremontowane mostki
oddane do użytku
Zakończył się remont dwóch mostków w miejscowości Dobra. Po tym jak uległy
one zniszczeniu, dokonano gruntownego ich remontu, obejmującego zastąpienie
zniszczonych elementów nowymi. Teraz już bezpiecznie możemy korzystać z nowej
infrastruktury, która przebiega przez urokliwe tereny miejscowości Dobra i Dobrzeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://gopsdobroszyce.naszops.pl
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Wycieczka do Warszawy i nad Bałtyk

Dobroszyckie Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów, realizując program działalności na rok 2022, zorganizowało 3-dniową wycieczkę
do Warszawy.
W dniu 21.06.2022 wyruszyliśmy z Dobroszyc na zwiedzanie naszej Stolicy.
Program wycieczki był szeroki. Między innymi zwiedziliśmy; Teatr Wielki, Katedrę św. Jana Chrzciciela, Stare Miasto, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Pałac
Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie i Pałac
w Wilanowie. Pogoda i humory uczestnikom dopisały, co widać na załączonych
zdjęciach. Zarząd Koła zorganizował również, 13-dniowe wczasy wypoczynkowe
nad morzem w miesiącu sierpniu. Uczestnicy wczasów, w ramach zapłaty, mieli
zagwarantowany autokarowy wyjazd i powrót z i do Dobroszyc.
Zapraszamy wszystkich chętnych emerytów, rencistów i inwalidów do naszego
Koła (biuro czynne w GCK w Dobroszycach w czwartki w godzinach 9:00-11:00).
Zarząd Koła

29. Salwatoriańskie Forum Młodych
w Dobroszycach za nami
Na początku lipca, w Dobroszycach, odbywało się 29. SALWATORIAŃSKIE FORUM MŁODYCH. Młodzież z całej Polski aktywnie i z
hasłem “Zdecydowanie TAK” wspólnie spędzała wakacje, rozwijała
swoje pasje i talenty oraz pogłębiała więzi z rówieśnikami.
Uczestnicy Salwatoriańskiego Forum Młodych mieli do wyboru bardzo bogatą
ofertę warsztatową m. in. skimboard, pisanie ikon, fotografia, mozaika, ceramika,
wystąpienia publiczne, rysunek i wypalanie w drewnie, warsztat rowerowy, wiele warsztatów sportowych, nauka gry na ukulele czy gitarze. Oprócz codziennych
warsztatów i modlitw organizatorzy zadbali także o inspirujące spotkania: m.in.
z Marcinem Jakimowiczem, Ewą Kucharską, czy Krzyśkiem Sowińskim. W dobroszyckiej muszli koncertowej odbyły się także trzy wyjątkowe koncerty: Kuby Badacha,
zespołu OWCA oraz Grubsona, w których udział wzięli także mieszkańcy Dobroszyc.
Cieszy nas fakt, że te cykliczne spotkania przyciągają do naszej Gminy dziesiątki młodych osób. Serdecznie dziękujemy Organizatorom i wszystkim uczestnikom
Forum, bo dzięki Wam udało się stworzyć niezapomniany klimat tegorocznego
29. FORUM MŁODYCH. Do zobaczenia za rok!
Zdjęcie źródło: Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej
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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

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

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
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

zastepca@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67

sekretarz@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67

skarbnik@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67

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

kancelaria@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

Anna Wojciechowska

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

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje2@dobroszyce.pl
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

inwestycje1@dobroszyce.pl

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

tel. 71 314 11 67 wew. 15

inwestycje@dobroszyce.pl

budownictwo@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.

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

Nowa Lokalna
Strategia Rozwoju
LGD Dobra Widawa

wojt@dobroszyce.pl

ZASTĘPCA WÓJTA						
pokój 12
Tomasz Urbaniak					
SEKRETARZ
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Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej
Strategii Rozwoju obszaru LGD na lata 2023-2027. Obszar działania Stowarzyszenia
to 10 gmin: Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów, Długołęka, Czernica, Syców, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Dziadowa Kłoda i Wilków. To właśnie głos mieszkańców tych
gmin jest najważniejszy w opracowaniu strategii działania LGD na kolejne lata.
Chcemy zaangażować jak największą liczbę naszych mieszkańców, zebrać
ich pomysły na rozwój obszaru, poznać potrzeby i problemy. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu strategii za poświęcony czas
i ich zaangażowanie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety
dostępnej na naszej stronie internetowej www.dobrawidawa.pl – mówi Agnieszka
Kasina, Prezes Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa.
Tworzenie nowej strategii to proces wieloetapowy. Odbyły się już spotkania
warsztatowe w każdej z gmin, w których aktywnie uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji i instytucji. Odbyły się także wywiady fokusowe w pięciu tematycznych grupach: Urzędy Gmin Partnerskich, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, powiatowe oddziały ARIMR, KOWR
i KRUS; lokalni producenci i usługodawcy; seniorzy; młodzież do 25 roku życia; rolnicy i ich domownicy. Nasze punkty konsultacyjne były obecne na lokalnych imprezach plenerowych, prowadzimy dyżury w urzędach gmin, na bieżąco odbywają się
konsultacje w biurze LGD w Oleśnicy, a także online.
Aktualnie trwają prace w tematycznych zespołach roboczych: Aktywna społeczność, Przedsiębiorczość, Turystyka. Zespoły te analizują zebrane materiały i opracowują konkretne części dokumentu, który następnie zostanie poddany konsultacjom
społecznym. Serdecznie zachęcamy do współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
naszego obszaru.
Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”

