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TRZY KOLEJNE DROGI ODDANE DO UŻYTKU

W inwestycyjnym kalendarzu Gminy Dobroszyce na 2022 r. właśnie
„odhaczamy” kolejną pozycję – zakończył się remont trzech dróg
powiatowych: ul. 11-listopada, Trzebnickiej i Oleśnickiej.
28 października nastąpił oficjalny odbiór przebudowanych ulic - w sumie 1331
metrów nowej nawierzchni. To wspólne przedsięwzięcie powiatu oleśnickiego i gminy Dobroszyce. Całkowity koszt inwestycji to kwota prawie 1 mln złotych, przy czym
gmina Dobroszyce zadanie to współfinansowała kwotą 480 000 zł.
W uroczystym odbiorze wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Starosta Powiatu Oleśnickiego Sławomir Kapica, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk,
inspektor ds. inwestycji drogowych w ZDP Danuta Strojny, Radny Powiatu Leszek
Waluk, Radny Powiatu Edward Podczaszyński oraz Przedstawiciele Wykonawcy.
Przeprowadzone prace remontowe znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy wszystkich jej użytkowników.
Nasi mieszkańcy po sześciu miesiącach realizacji tej inwestycji mogą odetchnąć
z ulgą i cieszyć się piękną, gładką i równą nawierzchnią – powiedział Wójt Gminy
Dobroszyce. Zaznaczył także, że rok 2022 zamknie się imponującą liczbą 11 dróg
realizowanych na terenie gminy Dobroszyce.
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NOWY ODCINEK KANALIZACJI
Wspólna inwestycja dwóch Gmin

14 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Dobroszyce miało miejsce podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Dobroszyce a Gminą Oleśnica, w sprawie wspólnej realizacji inwestycji
w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przemysłowej,
od granicy Gminy Oleśnica, obręb Jenkowice, do miejscowości
Dobra w Gminie Dobroszyce.
W ramach zadania powstanie sieć kanalizacji o dł. 2500 m w Gminie Oleśnica i 950 m w Gminie Dobroszyce, z której to kanalizacji ścieki będą kierowane
celem odbioru do oczyszczalni ścieków położonej w Dobrzeniu. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji przedostających się do wód i ziemi, a tym samym do poprawy warunków
życia mieszkańców, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Od lewej: Prezes GPK Jarosław Polański, Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina, Wójt Gminy
Dobroszyce Artur Ciosek, Prezes GGK Dariusz Jagiełło

NOWOCZESNY SPRZĘT TRAFIŁ DO SZKÓŁ
Już od 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendlerowej w Dobroszycach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Dobrzeniu, korzystają z nowego wyposażenia
klas. Sprzęt ten wzbogaca prowadzenie zajęć w ramach obowiązkowych lekcji edukacyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Ze środków finansowych, otrzymanych w ramach projektu “Laboratoria przyszłości” za kwotę 216 600,00 zł, zakupiono sprzęt audio-wideo w postaci:

• mikrofonów, aparatów fotograﬁcznych z możliwością nagrywania oraz oświetlenie i statyw - pozwalające na rozwijanie umiejętności i zainteresowań naszych
uczniów w zakresie fotografii i tworzenia krótkich filmów;
• okularów Class VR, które uatrakcyjnią lekcje fizyki, chemii czy przyrody;
• drukarek 3D do prowadzenia lekcji druku 3D, w trakcie których uczniowie będą
mogli zobaczyć proces drukowania prostych obiektów oraz tworzenia ciekawych
konstrukcji;
• stacji lutowniczych pomocnych w zdobyciu podstawowych umiejętności praktycznych i technicznych na zajęciach techniki;
• mikrokontrolerów, dzięki którym na zajęciach uczniowie posiądą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, dowiadując się gdzie i jakie zastosowanie maja
mikrokontrolery w życiu codziennym;
• klocków do samodzielnej konstrukcji, które pozwolą rozwijać umiejętności
konstrukcyjne i manualne;
• sprzętów wspomagających rozwój umiejętności matematycznych, są to
m.in. siatki i modele brył geometrycznych, klocki Cubo, zestawy pozwalające na
zgłębienie pojęć z zakresu miar, ułamków itp.

Udział w tego typu projektach daje szanse naszym uczniom na rozwój pasji
i spełnianie marzeń. Pokazuje, że nauka może być przyjemna. Sprawia, że młodzież
zdobywa wiedzę w praktyczny sposób. Drodzy Uczniowie, korzystajcie!
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SESJE RADY GMINY DOBROSZYCE
• Podpisano umowę na wykonanie
i dostarczenie opracowań projektowych
na budowę oświetlenia drogowego i terenów rekreacyjnych w miejscowościach:
Bartków, Miodary, Sadków i Siekierowice.
Wykonawca: Robert Jamroży ROBOTECH,
ul. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz.
5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski i komunikaty.

7 października 2022r. Przewodniczący
Rady Gminy Dobroszyce zwołał Sesję w
trybie nadzwyczajnym. Na XLV sesji zostały
podjęte dwie uchwały:

Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma zwołał XLIV sesję Rady
Gminy Dobroszyce na dzień 29 września
2022r., na godzinę 16:00, w auli Szkoły
Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach przy ul. Parkowej 15.
Sesja odbyła się wg. następującego porządku obrad:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.

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

a) Uchwała nr XLIV – 366/2022 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Dobroszyce;

b) Uchwała nr XLIV – 367/2022 zmieniającą
uchwałę nr XXVI-110/2005 z dnia 31 marca
2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobroszycach;
c) Uchwała nr XLIV – 368/2022 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2033;

d) Uchwała nr XLIV – 369/2022 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022
rok;
e) Uchwała nr XLIV – 370/2022 zmieniająca
uchwałę nr XLII-359/2022 z dnia 30 czerwca
2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Dobroszycach i nadania mu statutu;

f) Uchwała nr XLIV – 371/2022 zmieniającą
uchwałę nr XIX-115/2016 z dnia 25 maja
2016 r. w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy
Dobroszyce zaliczanych do sektora finansów
publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi;
g) Uchwała nr XLIV – 372/2022 w sprawie
wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
Gminnym w Dobroszycach i maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie;
h) Uchwała nr XLIV – 373/2022 zmieniająca
uchwałę nr XIX-156/2020 z dnia 26 marca
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
cmentarzy komunalnych oraz Regulaminu
korzystania z kaplicy cmentarnej w Gminie
Dobroszyce;
i) Uchwała nr XLIV – 374/2022 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

j) Uchwała nr XLIV – 375/2022 w sprawie
skargi na Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o.
z siedzibą w Dobroszycach;

k) Uchwała nr XLIV – 376/2022 w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu;
l) Uchwała nr XLIV – 377/2022 w sprawie
nadania nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;

m) Uchwała nr XLIV – 378/2022 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM
KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością;

n) Uchwała nr XLIV – 379/2022 w sprawie
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej spółce SIM KZN Zielona Dolina
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
o) Uchwała nr XLIV – 380/2022 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym
najemcą;
p) Uchwała nr XLIV – 381/2022 w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami:

• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Budowa placu zabaw przy Gminnym
Centrum Kultury w Dobroszycach wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną. Wykonawca:
KONSORCJUM FIRM: 1. BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp. komandytowo – akcyjna, Sokołowice 109, 56-400
Oleśnica – Lider Konsorcjum 2. BIOBUD
Piotr Schabikowski, Sokołowice 109,
56-400 Oleśnica - Partner Konsorcjum.

• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę nr realizację zadania pn.: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem
kotła na paliwo stałe w budynku wielorodzinnym w Łuczynie. Wykonawca: Zakład
Techniki Grzewczej i Sanitarnej „HORN”
Andrzej Horn, ul. Wojska polskiego 52c,
56-400 Oleśnica.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Dobroszyce do Zespołu Placówek
Specjalnych w Oleśnicy. Wykonawca:
Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 8, 56-400 Oleśnica.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego
przy robotach budowlanych pn. „Budowa
placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach. Wykonawca: Zakład
Usług Ogólnobudowlanych i Projektowych Andrzej Michalak, ul. Paderewskiego
5r, 56-400 Oleśnica.
• Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na zadanie
pn.: Demontaż istniejącego ogrodzenia
wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia
przy cmentarzu komunalnym przy
ul. Trzebnickiej w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce.

a) Uchwała nr XLV – 382/2022 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2033;

b) Uchwała nr XLV – 383/2022 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022
rok.
Kolejna październikowa sesja odbyła się
w dniu 27.10.2022r. Porządek obrad XLVI
Sesji był następujący:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2021/2022 na terenie Gminy Dobroszyce,
które zawierało następujące zagadnienia:
a) Rzeczywiste i przewidywane liczby
uczniów

b) Przepływy uczniów między gminami

c) Organizacja dowożenia uczniów do szkół
d) Kadra nauczycielska zatrudniona w
przedszkolach i szkole

e) Kadra nauczycielska wg. stopnia awansu
zawodowego

f) Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli

g) Godziny ponadwymiarowe w placówkach
h) Inwestycje i remonty

i) Wyposażenie placówek w sprzęt i pomoce
dydaktyczne
j) Obiekty sportowe w placówkach

k) Efekty kształcenia: średnie wyniki ze
sprawdzianu końcowego uczniów szkół
podstawowych
l) Promocja uczniów

m) Frekwencja w szkołach i roczne oceny
klasyfikacyjne z zachowania
n) Zajęcia pozalekcyjne

o) Udział uczniów w konkursach o zasięgu
ponadgminnym i w olimpiadach przedmiotowych
p) Liczba uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
q) Wsparcie materialne dla uczniów

r) Źródła finansowania zadań oświatowych
Gminy

s) Wydatki bieżące Gminy na zadania
z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
t) Całkowite wydatki Gminy na zadania
z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

u) Struktura całkowitych wydatków oświatowych Gminy

v) Koszty ponoszone przez Gminę w związku z uczęszczaniem przez dzieci z Gminy
Dobroszyce do placówek kierowanych przez
inny organ prowadzący
5. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a) Uchwała nr XLVI – 384/2022 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku;

b) Uchwała nr XLVI – 385/2022 w sprawie
nadania imienia Przedszkolu Gminnemu
w Dobroszycach;

c) Uchwała nr XLVI – 386/2022 w sprawie
zmiany Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroszyce
w 2022 roku;
d) Uchwała nr XLVI – 387/2022 w sprawie
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych,
usytuowanych przy drodze powiatowej
na terenie Gminy Dobroszyce;
e) Uchwała nr XLVI – 388/2022 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobroszyce na lata 2022 – 2033;
f) Uchwała nr XLVI – 389/2022 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Dobroszyce
na 2022 rok.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji
zadań i wykonania uchwał między sesjami:

• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz
z wykonaniem nowego ogrodzenia przy
cmentarzu komunalnym przy ul. Trzebnickiej w miejscowości Dobroszyce, gmina
Dobroszyce. Wykonawca: BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp. komandytowo – akcyjna, Sokołowice 109, 56-400
Oleśnica.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla
modernizacji ulic: Truskawkowej i Malinowej w miejscowości Dobroszyce, gmina
Dobroszyce. Wykonawca: RoadKost Jacek
Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych, ul. Zakopiańska 109,
54-031 Wrocław.
• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Opracowanie projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dobroszyce. Wykonawca:
„INWESTPLAN” dr inż. Krzysztof Balcerek,
ul. Czajkowskiego 85, 51-147 Wrocław.

• Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania
pn.: Sporządzenie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego w południowej części miejscowości Nowosiedlice
i Dobroszyce. Wykonawca: „INWESTPLAN” dr inż. Krzysztof Balcerek,
ul. Czajkowskiego 85, 51-147 Wrocław.
• Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na zadanie
pn.: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg gminnych i obiektów mostowych będących w zarządzie
Gminy Dobroszyce w roku 2022. Wykonawca: PPHU”MAX-DROGI CENTRUM”,
ul. Czołowa 7, 90-001 Łódź.

• Ogłoszono postępowanie prowadzone
w trybie zapytania cenowego na zadanie
pn.: Budowa oświetlenia przejścia dla
pieszych przy DW 340 w Nowosiedlicach – roboty budowlane. Wykonawca:
BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski
Sp. komandytowo – akcyjna, Sokołowice
109, 56-400 Oleśnica.
7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i komunikaty.
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Perłowy Jubileusz

30-LECIE SPZOZ W DOBROSZYCACH
historia przychodni a także doświadczenie personelu medycznego – to ogromny sukces nie tylko placówki, ale i całej
Gminy.
Kazimierz Płaksej ze wzruszeniem,
dokonał podsumowania działalności
zakładu, którego historia związana jest
z przemianami zachodzącymi w kraju.
Jubileusz 30-lecia wiąże się podziałem
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
na poszczególne samorządy gminne,
który nastąpił 01.10.1992. Powołano
wtedy Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, którego organem
założycielskim została Gmina Dobroszyce. Właśnie wtedy zaczęła się historia,
która trwa do dziś.

życieli tego miejsca nie wyobrażał sobie,
że napisze tak udany rozdział w historii
naszej Gminy.

Obecnie deklaracje wyboru zakładu złożyło ponad 6500 osób, nie tylko
z naszej Gminy. Liczba ta jest imponująca
i stale rośnie. W zakładzie w Dobroszycach pracuje 8 lekarzy medycyny – specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych,
pediatrii, ginekologii, położnictwa i medycyny rodzinnej, 2 lekarzy stomatologów, 13 pielęgniarek, 2 diagnostów
i laborantów medycznych, 4 pracowników administracji oraz 3 pracowników
gospodarczych.

Warto wspomnieć, że obiekt SPZOZ
powstał w latach 90-tych XIX wieku. Budynek ten był przeznaczony na
mieszkanie pastora. Od tamtego czasu
przechodził prace modernizacyjne, dostosowujące do wykonywania czynności
z zakresu ochrony zdrowia. Jako największe inwestycje Kierownik wymienił
m.in. całkowity remont w latach 20092010, z przebudową i modernizacją pomieszczeń, wraz z wyposażeniem gabinetów i laboratoriów, uruchomienie Filii
ośrodka w Dobrzeniu, w 2016 roku założenie ogrzewania gazowego, radiofonizację obiektu (2015 rok) , w 2017 roku
uporządkowanie terenu wokół budynku,
w latach 2020-2021 całkowity remont
i wymianę dachu i przebudowanie parkingu wraz z malowaniem pomieszczeń
i założeniem systemu kamer zabezpieczających. Obiekt uzyskał też certyfikat
jakości ISO.

Gratulując Kierownikowi i pracownikom placówki jubileuszu, Wójt Gminy
Dobroszyce życzył, aby zakład nadal
rozwijał się dynamicznie, niosąc pomoc potrzebującym, lecząc zgodnie ze
standardami współczesnej medycyny.
Zaznaczył, że wieloletnia tradycja oraz

„Samodzielność zakładu to pełna
odpowiedzialność zarówno kadrowa jak
i dotycząca stanu technicznego obiektu,
gabinetów oraz finansowa. Największą
uwagę przez te lata przywiązywaliśmy
do podnoszenia poziomu świadczonych usług medycznych. Aktywnie wy-

Podczas spotkania padło wiele podziękowań, zarówno w kierunku Kierownika SPZOZ i jego zespołu, jak i zaproszonych gości, którzy w różnorodny
sposób przyczynili się do spełnienia
ważnej misji i osiągnięcia efektów, które
widzimy.

27 października 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Dobroszycach obchodził wspaniały jubileusz 30-lecia
powstania. W budynku przy ul. Wojska Polskiego w Dobroszycach,
odbyły się uroczystości, które poprowadził Kierownik SPZOZ
Kazimierz Płaksej.
W spotkaniu uczestniczyli lekarze,
pielęgniarki, pracownicy niemedyczni
SPZOZ oraz zaproszeni goście, w tym
Starosta Oleśnicki Sławomir Kapica,
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek,
Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma oraz dyrektor SZPZOZ
w Oleśnicy Mariola Aiyegbusi. Obchody
były okazją do wspomnień i licznych podziękowań. A jest co wspominać i za co
dziękować. Prawdopodobnie nikt z zało-

mieniamy i uzupełniamy sprzęt i aparaturę medyczną, co zdecydowanie
poprawia możliwości diagnostyczne
i skraca czas leczenia” - powiedział Kazimierz Płaksej.

Dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy Mariola Aiyegbusi
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JUBILEUSZ 25-LECIA
Zespołu Ludowego “Leszczynki”

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka
wręczają bon upominkowy

W sobotę 1 października 2022 r. Zespół Ludowy „Leszczynki” świętował jubileusz 25-lecia swojej działalności. Z tej okazji w świetlicy
wiejskiej w Dobrej, zorganizowano uroczystość, podczas której
przypomniano najważniejsze wydarzenia z życia zespołu.
Nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz
lampki szampana i tortu. Urodzinową
galę poprowadziła Małgorzata Majeran-Kokot z Radia Wrocław, autorka
Ludowej Listy Przebojów Radia. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Gminy Dobroszyce, Powiatu
Oleśnickiego, Samorządu Województwa
Dolnośląskiego, Poseł na Sejm RP - Paweł Hreniak, zaprzyjaźnione zespoły ludowe oraz bliskie osoby.

Zespół Ludowy „Leszczynki” powstał
w 1996 roku w Dobroszycach z inicjatywy Pani Urszuli Maleszki, która jest
kierownikiem i dobrym duchem zespołu. Jako główny cel swojej działalności
przyjął popularyzację piękna i bogactwa
tradycji, obrzędów i kultury ludowej. Zespół propaguje kulturę i sztukę ludową,
koncertując nie tylko na terenie gminy Dobroszyce i powiatu Oleśnickiego,

Od lewej: Urszula Maleszka, Włodzimierz Chlebosz i Tomasz Gajewczyk

25
lat

Zespół Ludowy “Leszczynki”

ale także biorąc udział w dolnośląskich
konkursach i przeglądach folklorystycznych, których jest wielokrotnym laureatem. „Leszczynki” uczestniczą również
w prestiżowych koncertach o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim.
W 2009 r. koncertowały podczas „XII
Zjazdu Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń
Wiejskich” w Warszawie, wielokrotnie
brały udział w obchodach Dożynek Prezydenckich w Spale, a także w Dożynkach Diecezjalnych. Od kilku lat uczestniczą stale w przeglądach zespołów
folklorystycznych i biesiadach ludowych
w Zagrodnie, Szczytnej, Stolcu i Dzierżoniowie. Zespół „Leszczynki”, jako pierw-

Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak

szy amatorski zespół ludowy na Dolnym
Śląsku, wydał swoje piosenki na płycie,
z inicjatywy Polskiego Radia Wrocław.
Drugą płytę – sfinansowaną przez Gminę Dobroszyce – zespół nagrał w 2012
roku. „Leszczynki” na stałe współpracują
z Urzędem Gminy Dobroszyce, Starostwem Powiatowym w Oleśnicy, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Gminnym Centrum
Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach
oraz Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa.
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Wielka wygrana Sąsiadeczek - powód do dumy!
W sobotę 22 października 2022 roku, w Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Dobrzeniu, miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie - koncert zespołów ludowych wiosennej
edycji 2022 Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław.
Wydarzenie to miało dla nas szczególne znaczenie, ponieważ powodem
jego organizacji była wygrana zespołu
Sąsiadeczki w tegorocznej edycji plebiscytu i tym samym nagranie ich nowej
płyty.
Imprezę poprowadziła prezenterka
radia Wrocław Małgorzata Majeran-Kokott, a swoje umiejętności zaprezentowało 5 zespołów ludowych: Rusałki
z Pomocnego, Cicha Woda z Udanina,
Echo Bolków, Wesołe Nutki z Mąkolna
oraz Sąsiadeczki. W wydarzeniu tym
udział wzięli: Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Dyrektor GCK
w Dobroszycach Monika Zdobylak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu

Bernarda Sieczka, Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej w Dobrzeniu Joanna Jaros, ksiądz Dariusz Filozof, Radny Gminy
Dobroszyce Łukasz Baszkiewicz i Sołtys
Dobrzenia Piotr Węgrzyn.
To pierwsze tego typu wydarzenie
w Gminie Dobroszyce, z pewnością nie
ostatnie. Prezentacje zaproszonych zespołów były nie tylko świętem kultury
ludowej, ale także doskonałą okazją do
integracji międzypokoleniowej. Wydarzenie było także świadectwem na istnienie nierozerwalnej więzi między przeszłością i teraźniejszością.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom
za muzykę, zabawę i wspaniałą atmosferę, a Zespołowi Sąsiadeczki gratulujemy
raz jeszcze wygranej.
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ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA
W październiku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu oraz im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach odbyły się uroczystości „Pasowania na ucznia”.
Dyrektorzy szkół dokonali aktu pasowania pierwszoklasistów symbolicznym ołówkiem, przyjmując tym samym pierwszaków
w poczet uczniów szkoły. Następnie nowi
uczniowie złożyli uroczystą przysięgę m.in.
ślubując być dobrym uczniem i kolegą,
oraz swoją nauką i zachowaniem sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Od tego
momentu stali się pełnoprawnymi uczniami
szkoły. Dzieciom, w tym ważnym dla nich
dniu, towarzyszyli rodzice, nauczyciele oraz
zaproszeni goście. Pierwszoklasiści otrzymali od Wójta Gminy Dobroszyce upominki.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy zapału do nauki, wielu radosnych
chwil spędzonych w szkole oraz bardzo dobrych wyników w nauce.

PRZEDSZKOLNI OGRODNICY
We wrześniu przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Dobroszycach włączyły się w prace ogrodnicze. Skrupulatnie sadziły kwiaty w rabatkach przy budynku
przedszkola. Codzienna pielęgnacja i obserwacja da dzieciom możliwość poznania
cyklu rozwoju rośliny. Z ciekawością oczekujemy na wiosnę i na owoce ogrodniczej
pracy. Dyrektor wraz z kadrą przedszkola serdecznie dziękują za tak ogromne zaangażowanie w akcję upiększania terenu koło przedszkola i przyniesienie cebulek
kwiatów.
Przedszkole Gminne w Dobroszycach

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
To już 29. Akcja Sprzątania Świata. Udział w niej wzięli najmłodsi mieszkańcy
gminy Dobroszyce, wcześniej biorąc udział w zajęciach dydaktycznych, które przybliżyły dzieciom tematykę ekologii, segregacji śmieci i recyklingu. Przedszkolaki,
zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci, wyruszyły spod budynku
przedszkola i zajęły się oczyszczaniem przydzielonego im terenu udowadniając tym
samym, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę.
Przedszkole Gminne w Dobroszycach
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POLA NADZIEI
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“JESIENNE PARASOLE”
Akcja „Pola Nadziei” polega na tym,
że jesienią na trawnikach przed placówkami oświatowymi sadzi się cebulki żonkili, które wiosną rozkwitają jako „Pola
Nadziei”. Krótki czas kwitnienia żonkili
ma przypominać o osobach chorujących
i umierających na nowotwory, promować wolontariat a także opiekę hospicyjną. Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu
przystąpiła do programu „Pola Nadziei”.
Jest to pierwszy etap wspomagania
Wrocławskiego Hospicjum Dziecięcego.
Kolejne działania planowane będą systematycznie aż do wiosny, kiedy żonkile
zakwitną. Podsumowaniem akcji będzie
żonkilowa kwesta. Zebrane w ten sposób pieniądze trafią na potrzeby podopiecznych hospicjum.
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu

W KRANIE MITÓW I NIE TYLKO

W październiku w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny “Jesienne parasole”, w którym wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy
zgodnie z regulaminem konkursu z zastosowaniem dowolnej techniki. Na konkurs
wpłynęły 44 prace plastyczne, piękne, ciekawe i bardzo pomysłowe. O wynikach
konkursu zdecydowało powołane w tym celu Jury, które wyłoniło następujących laureatów: Hanna Dzitkowska, Idalia Kucia, Sandra Macioszek, Lena Sikora, Kornel Pupka. Przyznano również wyróżnienia Zuzannie Mrowickiej, Lenie Cipińskiej, Gracjanowi Sus, Alicji Krawczyk, Patrykowi Pietrasowi i Liliannie Karczewskiej. Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy, natomiast laureaci konkursu nagrody rzeczowe. Gratulujemy!
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu

SZTAFETA NA MEDAL

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu mają możliwość częstego uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych. Tym razem wybrali się na spektakl
pt. “W krainie mitów”. Fragmenty mitologii znane są uczniom z lektury. Była więc
doskonała okazja do skonfrontowania nabytej już wiedzy o mitach z widowiskiem
teatralnym, w którym przypomniano uczniom najbardziej znane mityczne historie.
Podczas pobytu w Oleśnicy uczniowie wzięli również udział w zorganizowanej grze
terenowej pt. “Poznaj Oleśnicę”, po której zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Wszyscy zadowoleni i z uśmiechami na twarzy wrócili do szkoły
Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu

“EKO-SZKOŁA 2022”

Szkoła Podstawowa w Dobroszycach

Szkoła Podstawowa w Dobroszycach
znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego projektu ,,EKO-SZKOŁA”, nad
którym honorowy patronat sprawowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
To efekt całorocznej pracy uczniów i nauczycieli.
Idea projektu opierała się na promowaniu postaw proekologicznych, edukacji uczniów oraz podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń dla przyrody w XXI
wieku i naszego wpływu na stan środowiska. Przez cały rok szkolny 2021/2022
uczniowie wraz z nauczycielami, pod
nadzorem koordynatora projektu pani
Joanny Piotrowskiej, realizowali różnorodne ekologiczne zadania. Dzięki wielu
wspólnym działaniom szkoła otrzymała
tytuł ,,EKO- SZKOŁA 2022”, a koordynator
tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”.
Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom realizującym projekt w minionym roku szkolnym.

27 września 2022 r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w Oleśnicy na poziomie
powiatowym. Mimo, że pogoda nie rozpieszczała, Szkołę Podstawową w Dobroszycach dzielnie reprezentowało 27 uczniów z klas 4-8. Najlepszy wynik osiągnął zespół
chłopców z rocznika 2010 i młodszego zdobywając II miejsce. Serdecznie gratulujemy! Kilka dni wcześniej 23 września reprezentacja szkoły wygrała wszystkie biegi
w Gminnych Sztafetowych Biegach Przełajowych w Dobroszycach, dzięki czemu zakwalifikowała się do zawodów powiatowych.
CHŁOPCY - rocznik 2010 i młodsi - zajęli II miejsce. Pobiegli w składzie: Jakubowski Igor, Janik Cezary, Mikołaj Surygała, Kalemba Mateusz, Sytar Kacper, Chwiłka
Kacper, Lewicki Jakub.
DZIEWCZĘTA - rocznik 2008-2009 - zajęły IV miejsce. Pobiegły w składzie: Dobrzaniecka Jagoda, Peniuk Hanna, Widzińska Nikola, Jakubowska Amelia, Jakubowska Maja, Stolecka Maja, Anna Nogalska.
Szkoła Podstawowa w Dobroszycach

WARSZTATY W KOLEJKOWIE
Uczniowie kl. 1b i 2a ze szkoły
podstawowej w Dobroszycach odwiedzili największą w Polsce makietę
kolejową we Wrocławiu i wzięli udział
warsztatach. W Kolejkowie dzieci miały możliwość poznania historii Dolnego Śląska, najważniejszych budowli
i miejsc turystycznych. Miasta i zabytki pobudziły ich wyobraźnię a samo
miasto Wrocław miały okazję poznać
z innej perspektywy. Na zakończenie zwiedzania wszyscy uczniowie
otrzymali dyplom za udział w warsztatach tworzenia cudownego świata
w miniaturze.
Szkoła Podstawowa w Dobroszycach
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8 października 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko
w Dobroszycach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich “Czerwone
Korale” z Dobroszyc i Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa
podsumowano projekt pn. „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców
Gminy Dobroszyce - odkrywamy, poznajemy, smakujemy”.
Głównym zadaniem projektu było ocalenie od zapomnienia tradycyjnych smaków najstarszego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Panie z dobroszyckiego
Koła Gospodyń Wiejskich spisały receptury dwunastu potraw, które pamiętały ze
swojego dzieciństwa. Przepisy te znalazły się w zeszycie kulinarnym „Smaki dzieciństwa naszych babć i dziadków”, który po raz pierwszy został zaprezentowanypodczas tego wydarzenia. „Czerwone Korale” podziękowały wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, Uroczystość uświetnił występ zespołu „Sąsiadeczki”
oraz „Niezła Paka”. Na zakończenie można było skosztować wszystkich potraw, które znalazły się w publikacji.
W ramach projektu Koło Gospodyń Wiejskich zostanie również wyposażone
w sprzęt kuchenny, na które otrzymało dofinansowanie w kwocie 19.555 zł (całkowita wartość projektu: 19.758,94 zł)

Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach

‘

Warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa naszych bab�c i dziadków”
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PONAD 200 UCZESTNIKÓW NA STARCIE
Rodzinnego Rajdu Rowerowego

10 września 2022 spod Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, w trasę liczącą około 40 km, wyruszyło ponad 200 uczestników VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Gminie Dobroszyce.

słodawcą i inicjatorem I Rodzinnego Rajdu Rowerowego była ówczesna radna
Pani Katarzyna Skorna, która do dnia dzisiejszego zajmuje się organizacją tego
wspaniałego wydarzenia. Rajd na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych
w Gminie Dobroszyce.

To impreza cykliczna, o charakterze rekreacyjno-sportowym, której celem jest
m.in.: popularyzacja turystyki rowerowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa
rowerzystów oraz integracja mieszkańców naszej Gminy. Przypomnijmy, pomy-

Podziękowania kierujemy do organizatorów i przede wszystkim do
uczestników rajdu – za Waszą niezawodną frekwencję i wspólną zabawę.
Do zobaczenia za rok!

“Ballady i romanse”

Z WIZYTĄ

w Jeleniej Górze i Złotoryi

12 września 2022r. na placu przy
Urzędzie Gminy Dobroszyce,
odbyła się 11. edycja „Narodowego Czytania”. Tegoroczną
lekturą były „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. Wybór
dzieła był nieprzypadkowy,
bowiem w tym roku przypada
dwusetna rocznica ich pierwszej
publikacji. Tomik ten zapoczątkował epokę romantyzmu
w literaturze polskiej.
Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Włączając się w akcję, z tekstem „Ballad i Romansów” zmierzyli się: Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma, Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Dobrzeniu Bernarda Sieczka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Ireny Sendlerowej w Dobroszycach Agnieszka Dorobiała, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dobroszycach Marta Kasina, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
im. Anny Sojko w Dobroszycach Monika Zdobylak, Prezes Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Dariusz Jagiełło, Radna Gminy Dobroszyce i kierownik zespołów ludowych „Uśmiech” i „Różyczki” Justyna Kochańska-Tuła, Kierownik Zespołu
Ludowego „Niezła Paka” i Sołtys Dobroszyc Danuta Głowacka, Kierownik Zespołu Ludowego „Leszczynki” i Sołtys Sadkowa Urszula Maleszka, Kierownik Zespołu
Ludowego „Sąsiadeczki” Maria Wala, Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dobroszyce Iwona Kiebus, Przedstawiciel SPZOZ Dobroszyce Izabela Koper
oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością,
a pracownikom Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko za organizację tego wydarzenia. W 2023 roku lekturą Narodowego Czytania będzie
“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

We wrześniu, emeryci i renciści wyjechali na kolejną i ostatnią w tym roku wycieczkę, tym razem do Jeleniej Góry i Złotoryi. Zwiedzanie rozpoczęto od „Wrót
czasu” znajdujących się w podziemiach Jeleniogórskiej Góry. Zwiedzanie labiryntu
w tych podziemiach było zaskakujące i ciekawe. Po wyjściu na powierzchnię i światło
dzienne przewodnik zabrał wszystkich na wycieczkę po mieście, ciekawie opowiadając o mijanych zabytkach i przedstawiając często zaskakująco ciekawą historię tych
miejsc. Po zwiedzeniu Jeleniej Góry przyszedł czas na Złotoryję, W mieście znajduje
się „Muzeum Złota”, gdzie można było zobaczyć, jak dawniej je wydobywano. Pogoda dopisała, więc można było pospacerować po urokliwym rynku wśród zabytkowych kamieniczek.

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów zaprasza na kolejne wycieczki,
które zostaną zorganizowane w przyszłym roku.
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów
w Dobroszycach
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Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce
godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

Wójt

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM

Artur Ciosek

71 314 11 67

ZASTĘPCA WÓJTA

wojt@dobroszyce.pl

Tomasz Urbaniak

pokój 12

Monika Hołówka

pokój 13

Urszula Włodarczyk

pokój 1

Justyna Jakubik

pokój 10

Karolina Lipska

pokój 4

Agnieszka Wawszczyk

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

Anna Zimińska-Stankiewicz

pokój 3

SEKRETARZ
SKARBNIK

STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
STAN. DS. KANCELARYJNYCH
STAN. DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
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
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

tel. 71 314 11 67 wew. 19

szj@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 19

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

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

budzet@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 31

podatki@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 29

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

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

egzekucja@dobroszyce.pl
tel. 71 314 11 67 wew. 36

odpady@dobroszyce.pl

tel. 71 314 11 67 wew. 28

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl
pokój 15

tel. 71 314 11 67 wew. 15

srodowisko@dobroszyce.pl

pokój 23

Marta Milczarczyk-Wabińska

pokój 23

Magdalena Albekier

pokój 23

Agata Urbańska

pokój 21

Marta Belka

pokój 21

tel. 71 314 11 67 wew. 21

pokój 22

tel. 71 314 11 67 wew. 22

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.
STAN. DS. BUDOWNICTWA
STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.
Anna Wojciechowska

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

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.

tel. 71 314 11 67 wew. 23

inwestycje1@dobroszyce.pl
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. 15

inwestycje@dobroszyce.pl

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 11

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH

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

Obowiązek rejestracji
obiektów noclegowych

budownictwo@dobroszyce.pl

Jadwiga Szczepaniak

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.

Rozpoczął się sezon grzewczy. Wraz z nastaniem tego okresu ilość wyjazdów
strażaków do pożarów sadzy w kominach, poddaszy i dachów drastycznie wzrasta. W wielu przypadkach udałoby się uniknąć pożarów, gdyby właściciele obiektów dbali o kominy odprowadzające produkty spalania z pieców ogrzewających ich
domy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, właściciel lub
zarządca obiektu budowlanego powinien m.in. co najmniej raz w roku poddawać
kontroli stanu technicznego przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Szczególne znaczenia ma dbałość o przewody odprowadzające produkty
spalania od palenisk opalanych paliwem stałym. Często przez niesprawny przewód
kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie nazywanym czadem.

tel. 71 314 11 67 wew. 10

Jerzy Zarzycki

STAN. DS. INWESTYCJI

akcja społeczna

kancelaria@dobroszyce.pl

pokój 15

STAN. DS. INWESTYCJI

Zaproś kominiarza

sekretariat@dobroszyce.pl

Sylwia Kruszona

STAN. DS. INWESTYCJI

dobroszyce.pl I facebook.com/GminaDobroszyce

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl
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Przypominamy, że Wójt Gminy Dobroszyce prowadzi ewidencję obiektów położonych na terenie Gminy Dobroszyce, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie, jest OBOWIĄZKOWE i podlegają mu wszystkie obiekty, w których
świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, pola biwakowe itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc
noclegowych.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie
w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem,
pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym,
schroniskiem).

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców/rolników świadczących usługi
hotelarskie, do zgłoszenia obiektów do ewidencji bazy noclegowej. Ewidencja tych obiektów prowadzona jest w Urzędzie Gminy Dobroszyce, I piętro,
pok.11 (kontakt: ewidencja@dobroszyce.pl, tel. 71 314 11 67 w.11). Dodatkowe
informacje oraz wnioski do pobrania, znajdują się na stronie internetowej
www.dobroszyce.pl

