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Z prac Rady Miejskiej
Szanowni mieszkańcy, informuję
o ważniejszych, podjętych uchwałach
przez Radę Miejską w Dobrodzieniu.

W

okresie od ostatniego wydania gazety
odbyło się 7 sesji w dniach: 30 stycznia;
13 lutego; 28 marca; 27 kwietnia; 29 maja; 22
czerwca oraz 4 września 2017 roku, na których
podjęto między innymi uchwały w sprawie:
• ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych, w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dobrodzień;
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu w wysokości 5.000,00 złotych
z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów przejazdu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień
do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sowczycach na terapię specjalistyczną;
• projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
• określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,
• określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Dobrodzień oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów;
• zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dobrodzień, która obejmuje tereny
położone na terenie miasta Dobrodzień
i miejscowości Błachów i nie ingeruje w główne kierunki rozwoju struktury przestrzennej i funkcjonalnej gminy.
Potrzeba zmiany Studium i wyznaczenia
terenów inwestycyjnych wynika z analizy
aktualności obowiązującego Studium pod
kątem realizacji zadań ponadlokalnych
i zadań własnych gminy, jak również potrzeb mieszkańców udokumentowanych
stosownymi wnioskami;
• zmiany uchwały nr XV/134/2016 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Dobrodzień;
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2017 roku – Program
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określa zasady opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zasady zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i jest zgodny z ustawą;
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt oraz grzybowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Dobrodzień;
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, specjalności i form kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane;
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Dobrodzień w liczbie 20 godzin;
sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu w wysokości 2.500,00 złotych
z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej „Bieg Majowy” organizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu pod hasłem „Trzeźwi
do sukcesu w sporcie i życiu”;
rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny;
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
do kwoty 1.720.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów;
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające
finansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu” do kwoty
432.900,00 złotych (w 2017 roku do kwoty
278.100,00 złotych i w roku 2018 do kwoty
154.800,00 złotych);
udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok (pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
i Komisji Rewizyjnej);
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Dobrodzień na lata 2017–2025;

• przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień;
• zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową w Dobrodzieniu;
• zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ulicę
Ogrodową w Dobrodzieniu;
• zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na
ulicę Akacjową w Dobrodzieniu;
• zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę
Strzelnica w Dobrodzieniu;
• zmiany nazwy ulicy Bukowej na ulicę
Strzelnica w Dobrodzieniu;
• nadania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Dobrodzienia” Panu Gottfriedowi
WOLF za zasługi w dziedzinie partnerskiej wymiany młodzieży; Więcej na
stronie 26.
• udzielenia pomocy rzeczowej w formie
nieodpłatnego przekazania dokumentacji projektowej o wartości 15.621,00 złotych Powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1707 O polegającej na budowie ciągu
pieszo- rowerowego na odcinku Warłów
– Szemrowice”;
• wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Dobrodzień na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej – uchwały
takie podejmowane są na każdej sesji, a wynika to z potrzeb związanych z bieżącą
realizacją budżetu.
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej www.dobrodzien.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej zakładka Dane Publiczne/Uchwały Rady Miejskiej.
Jednocześnie informuję, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian
Karpinski przyjmuje interesantów w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
od 15-tej do 15.30 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 (pokój nr 112,
I piętro).
Barbara Orlikowska
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Dostojni Jubilaci
W

marcu bieżącego roku Pani Elżbieta Mańka z Pluder ukończyła 90 lat. W sierpniu
90-te urodziny obchodziły Pani Maria Jaszcz i Pani Maria Eichhorn, mieszkanki
Dobrodzienia. We wrześniu Pani Maria Czaja z Pietraszowa (95 lat), Pan Franciszek
Kulibaba z Dobrodzienia (90 lat), Pani Marta Bryś z Rzędowic (95 lat) oraz Pani Teresa
Feliks z Myśliny (103 lata) świętowali swoje urodziny. Z kolei w październiku 95 lat ukończyła Pani Jadwiga Kazior z Myśliny.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Ewa Kalisz

Pani Jadwiga Kazior

Pani Elżbieta Mańka

Pani Maria Jaszcz

Pani Maria Eichhorn

Pani Maria Czaja

Pan Franciszek Kulibaba

Pani Teresa Feliks
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Rozbudowa sieci
wodociągowej
w Rędzinie
POŻAR DOMU – POMOC
DLA RODZINY Z KLEKOTNEJ
Osoby chętne do udzielenia pomocy rodzinie z Klekotnej,
która w wyniku pożaru w nocy 10.09.2017 roku straciła
dom mogą dokonywać wpłaty na niżej podane konto:

Bank Spółdzielczy w Oleśnie
85 8909 1032 2003 0000 1241 0001
w tytule przelewu dodajemy:
RODZINA ANDRACZEK – POŻAR
Jest to konto Parafialnego Zespołu CARITAS przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Mikołaja i Św. Małgorzaty w Wysokiej.
W imieniu poszkodowanej rodziny z góry dziękujemy.

W listopadzie 2016 r. złożony został wniosek o przyznanie
pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej do miejscowości Rędzina”. Wartość całości
inwestycji szacowana jest na kwotę 1.174.059,63 zł, z czego
w ramach dotacji dofinansowanie wynosi 494.013,00 zł.

Na

początku czerwca b.r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, informujące iż
wniosek gminy Dobrodzień został oceniony pozytywie, znajduje
się na liście do dofinansowania, jednak poza limitem dostępnych
środków finansowych. W chwili obecnej, gmina Dobrodzień oczekuje
na zwolnienie się środków finansowych, umożliwiających zawarcie
umowy o przyznanie pomocy na realizację niniejszej operacji. Zarząd
Województwa Opolskiego odmawia przyznania pomocy z uwagi
na brak dostępnych środków nie później niż 12 miesięcy od dnia,
w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.
W przypadku przedmiotowego wniosku termin ten upływa w dniu
18.11.2017 r.
Alicja Włodarz‑Kempa
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wydatki z funduszu sołeckiego
Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2016 r. środki
dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 250.934,08 zł.

S

ołectwa w trakcie roku 2016 realizowały
podjęte zadania w roku poprzednim, 3
sołectwa zmieniły zadania: Kolejka, Makowczyce, Pludry. Również 3 sołectwa w wyniku zaoszczędzenia środków w ramach f.s.
uchwaliły dodatkowe zadania: Bzinica Nowa,
Bzinica Stara, Ligota Dobrodzieńska. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami
funduszu sołeckiego przez sołectwa wykorzystana została kwota 250.215,17 zł.

1. Sołectwo Błachów zakupiło i zamontowało na placu rekreacyjnym w Błachowie przy ul. Opolskiej 25 urządzenia
do ćwiczeń dla dorosłych – siłownię zewnętrzną oraz dla dzieci: ścianę wspinaczkową, zjeżdżalnię i sprężynkę. Koszt
12.299,32 zł.

3. Sołectwo Bzinica Nowa zakupiło wyposażenie sali spotkań w Bzinicy Starej
m.in. meble do kuchni, sprzęt agd. Wykonany został projekt zagospodarowania
placu pod siłownię zewnętrzną w Bzinicy
Starej. Łączny koszt 11.963,88 zł

4. Sołectwo Główczyce zakupiło materiały
do wykonania elementów ogrodzenia
nieruchomości będącej własnością gminy
w Główczycach oraz paliwa do kosiarki
i kosy spalinowej oraz zamontowało lampę przy ul. Dolnej w Główczycach. Koszt
14.029,41 zł.
2. Sołectwo Bzinica Stara środki przeznaczyło na zakup opału, ogrodzenia altany
na boisku, tłucznia na ul. Bieńka, paliwa do kosiarki oraz na zorganizowanie
spotkania dyskusyjnego mieszkańców
sołectwa pn. historia Bzinicy Starej i Bąków ze szczególnym uwzględnieniem 110
lat OSP Bzinica Stara. Zakupione zostały
krzesła i stoły do sali spotkań, która jest
urządzana wspólnie przez sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa. Łączny koszt
17.570,54 zł.

5. Sołectwo Gosławice całą kwotę przeznaczyło na zakup tłucznia bazaltowego do
utwardzenia odcinków ul. Topolowej i ul.
Stawowej oraz na jego wyrównanie na
ww. drogach. Łączny koszt 12.698,40 zł.

6. W sołectwie Klekotna wykonano oświetlenie przy ul. Dobrodzieńskiej w Rędzinie za kwotę 11.439,00 zł.

7. Sołectwo Kocury przeznaczyło środki na
zakup i montaż placu zabaw oraz siłowni
na powietrzu, a także na zakup opału
i laptopa. Łączny koszt 13.217,44 zł

8. Sołectwo Kolejka podzieliło środki na
doprowadzenie prądu do altany, zakupiło stolik do altany i stojak na rowery.
Wykonane zostało ogrodzenie betonowe
od strony ul. Długiej oraz instalacja elektryczna w altance (zakup materiałów).
Łączny koszt 8.812,64 zł
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II Zjazd

Absolwentów
D
9. W sołectwie Ligota Dobrodzieńska zamontowana została wiata przystankowa
wraz z utwardzeniem podłoża przy ul.
Wojska Polskiego. W świetlicy wymieniono okna, zakupiono rolety i dokończono remont świetlicy wraz z przyległymi pomieszczeniami. Łączny koszt
15.265,30 zł.

10. Sołectwo Makowczyce środki przeznaczyło na budowę oświetlenia ul. Dojazdowej – projekt i wykonanie oraz zamontowanie lampy przy ul. Łąkowej za
kwotę 12.130,60 zł.

11. Sołectwo Myślina kwotę 27.953,00 zł
przeznaczyło na przebudowę dachu na
budynku gminnym przy ul. Przejazdowej
2 w Myślinie.

12. Sołectwo Pietraszów środki podzieliło
na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Gromadzkiej oraz przebudowę drogi
gminnej ulica Kopina. Łączny koszt
12.550,90 zł.

13. Sołectwo Pludry kwotę 27.952,64 zł
podzieliło na zakup torby medycznej
i sprzętu dla OSP w Pludrach, zakup
opału do budynku starej szkoły, położenie kostki przy budynku starej szkoły
i sprzętu do nagłośnienia. Część środków
przeznaczona została na zorganizowanie spotkania wielopokoleniowego „Po
latach”, turniej siatkówki plażowej i bieg
„Szlakiem Pluderskich stawów”. Łączny
koszt 27.952,64 zł.

14. Sołectwo Rzędowice wykonało projekt
i oświetlenie uliczne przy ulicy Bzionkowskiej i na Bielowiec w Rzędowicach
na które przeznaczyło 19.790,72 zł.

nia 4 listopada 2017 r. odbędzie się
II Zjazd Absolwentów Gosławic. Bliższe
informacje można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu: www.zspdobrodzien.pl oraz
na facebooku. Osoby zaiteresowane prosimy
o składanie deklaracji udziału w zjeździe,
która jest dostępna na stronie www.zspdobrodzien.pl w zakładce „II Zjazd Gosławic”.
Komitet organizacyjny

15. W sołectwie Szemrowice środki zostały
podzielone na zakup drzwi wejściowych
do sali OSP Szemrowice oraz drzwi do
kotłowni, budowę pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem powierzchni. Utwardzenie drogi łaczącej
ul. Leśną z ul. Grzybowską i odtworzenie
rowu przy ul. Grzybowskiej, zakup paliwa do kosiarek oraz doposażenie orkiestry dętej w Szemrowicach. Łączny
koszt 20.491,80 zł.

16. Sołectwo Warłów kwotę 12.049,58 zł
przeznaczyło na regulację rowu przydrożnego odwadniającego drogę gminną
w miejscowości Warłów.
Helena Kościelny
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Projekt strategii Termomodernizacja
niskoemisyjnych PSP w Dobrodzieniu
Projekt pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na ob‑
szarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu‑
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol‑
skiego na lata 2014–2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 –
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie na re‑
alizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Pod‑
stawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu”,
złożonego w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1.
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla
subregionu północnego Regionalnego Programu Opera‑
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

G

W

mina Dobrodzień, jako partner realizuje projekt pn. „Realizacja
strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego”. Dnia 21.06.2017 r., podczas spotkania
przedstawicieli czternastu samorządów z marszałkiem województwa
opolskiego Andrzejem Bułą została podpisana umowa na przekazanie
pieniędzy w celu realizacji projektu. Całość inwestycji warta jest prawie 50 milionów złotych. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia
powinny zakończyć się do sierpnia 2019 roku. Lider projektu, powiat
kluczborski, planuje m.in. zakup 13 nowoczesnych autobusów, instalację dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowę ścieżek rowerowych. Centra przesiadkowe wraz z parkingami P+R planowane są
m.in. w Kluczborku, Jasieniu, Lasowicach Wielkich, Pokoju, Oleśnie,
Wołczynie i Rudnikach. Projekt zakłada także budowę 10 obiektów
„Parkuj i Jedź” oraz 19 parkingów. Nadrzędnym celem projektu
jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój, czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych
i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego
transportu indywidualnego.
Projekt przyczyni się do poprawy
jakości powietrza w Subregionie
Północnym Opolszczyzny
poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny, działania dotyczące przebudowy infrastruktury miejskiej wyprowadzającej z centrów miast indywidualny ruch
samochodowy, integrację funkcjonowania
poszczególnych podsystemów transportowych czy inne inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej i programów
ochrony powietrza.
Wnioskodawcą oraz Liderem projektu
jest Powiat Kluczborski, a partnerzy to Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie,
Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów, oraz
Powiaty: oleski, namysłowski. Realizacja
rzeczowa projektu zakończy się w czerwcu
2019 r. Gmina Dobrodzień w ramach niniejszego projektu dokona zakupu dwóch
autobusów o niskiej emisji spalin. Przetarg na powyższe zadanie został ogłoszony
w dniu 4.08.2017r., w ramach postępowania
wpłynęły dwie oferty. W chwili obecnej po-

wyniku realizacji projektu w PSP w Dobrodzieniu wymieniona
zostanie stolarka okienna, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, ocieplony zostanie dach oraz strop pod poddaszem,
wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, wymienione zostanie
pokrycie dachowe oraz rynny, wymieniona zostanie instalacja
odgromowa oraz wyremontowane zostaną kominy wentylacyjne.
Całkowity koszt projektu wynosi 1.043.751,00 zł, kwota dotacji to
448.573,27 zł. Niniejsze zadanie zostanie zrealizowane do końca
września 2018 r.
Alicja Włodarz‑Kempa
stępowanie to jest na etapie badania ofert. Ponadto, wybudowana
zostanie ścieżka rowerowa na odcinku Bzionków – Dobrodzień
(ETAP I). Będzie ona przebiegała od ul. Lipowej do skrzyżowania
drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Ścieżka zostanie doprowadzona do ronda na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Dobrodzienia).
Przetarg na budowę ścieżki zostanie ogłoszony w październiku.
Alicja Włodarz-Kempa
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Dożynki
Gminne 2017
Tegoroczne dożynki odbyły się w Dobrodzieniu i zostały zorga‑
nizowane przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu przy
wsparciu Urzędu Miejskiego. Nie była to impreza zaplanowana
w naszym kalendarzu. Przypadła nam w udziale w czerwcu
kiedy okazało się, że żadne sołectwo nie zgłosiło chęci organi‑
zacji święta plonów. Tym sposobem przypomnieliśmy lata 90te
kiedy to dożynki odbywały się w mieście na stadionie miejskim.
Od następnego roku dożynki wrócą na wieś i sołectwa będą
nas zapraszały w kolejności alfabetycznej co roku do siebie.
Ze swej strony oczywiście deklarujemy wszelką pomoc.

T

ym razem postanowiliśmy wykorzystać plac targowy, który sprawdza
się w czasie Dni Dobrodzienia i zagościć z Mszą św. na podwórzu
plebanijnym. Pomysł okazał się trafiony zwłaszcza, że nowy ksiądz
proboszcz Mariusz Kleman przyjął nas bardzo gościnnie.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że bez rolników nie jesteśmy w stanie
zorganizować takiej uroczystości, dlatego zaprosiliśmy ich na spotkanie. Największą pomoc i wsparcie otrzymaliśmy od rodziny Ziajów
i Szeligów. Państwo Anita i Martin Ziaja zgodzili się zostać starostami
dożynek, a ich dzieci rozdawały gościom „woniaczki”, pomagały przy
stołach i służyli wszelką pomocą. Młodzieży dziękujemy tym bardziej,
że współcześni młodzi ludzie niezbyt chętnie garną się do pomocy.
A jeszcze bardziej specjalne podziękowania za włożenie strojów regionalnych w ogóle bez namawiania i przekonywania! To niezwykle
cenne, że nie padło nawet to okropne współczesne słowo „obciach”!
Cała rodzina wiele pracy włożyła w przygotowanie dekoracji złożonej z beli słomy, którą mogliśmy podziwiać na placu dożynkowym
oraz przy wjeździe do miasta od strony Pluder. Państwo Szeligowie
przygotowali dekorację przy wjeździe od strony Lublińca, belowego
pawia, a także dekoracje na stoły i na scenę. Ponadto Pani Sylwia pomagała przy rozdawaniu ciasta, którym częstowaliśmy mieszkańców
i przy dekorowaniu rynku. Razem z dziećmi przygotowała również
piękne ozdoby.
Dekoracja ołtarza i sceny to natomiast dzieło instruktorki domu
kultury Beaty Kupiec oraz pozostałych pracowników DOKiS. Słomę
w kostkach otrzymaliśmy od Bernarda Miki. O ozdobne snopy natomiast poprosiliśmy wszystkich sołtysów jeszcze zanim zaczęły się
żniwa. Większość obiecała i dotrzymała słowa, gorzej było z warzywami,
a najgorzej z kwiatami – okazuje się, że już coraz mniej ogródków przydomowych to ogródki kwiatowe. Wolimy skalniaki i iglaki, a zniknęły
dalie, mieczyki, astry..
Rozpoczęliśmy od Mszy św. o 14.00.
Pogoda dopisała dlatego korony pięknie błyszczały w słońcu przed
ołtarzem. Mszę odprawili w koncelebrze ks. Proboszcz Mariusz Kleman, ks. wikary Kamil Bonikowski oraz ks. Dziekan Henryk Malorny.
Niedziela dożynkowa to była pierwsza niedziela obecności w parafii
Marii Magdaleny nowego księdza proboszcza. Mszę uświetniła Orkiestra Szemrowicka oraz Zespół Pieśni Regionalnej wraz z organistą
Dionizym Brylką. Modlitwę wiernych odczytali rolnicy, którzy zaprosili do tej roli również Panią Burmistrz. Młodzież przygotowała
czytania. Chleb niesiony w darze upiekła piekarnia Urbanek z Pluder.
Po błogosławieństwie wyruszyliśmy w korowodzie dożynkowym wokół
rynku. Mieszkańcy miasta tłumnie wyszli podziwiać pomysłowość
i dowcip rolników. Wozy przyjechały z Główczyc, Myśliny, Gosławic,
Rzędowic i Klekotnej.

Tradycyjnie podczas dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszą
koronę dożynkową. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Główczyce,
Gosławice, Klekotna, i Kocury, natomiast na podium znalazły się: III
miejsce Makowczyce, II miejsce Myślina i I miejsce Kolejka. Szemrowice
przywiozły koronę, ale nie brała udziału w konkursie ponieważ nie
powstała w całości na terenie sołectwa. O taką uczciwość apelujemy!
Korony każdego roku są piękne i czasochłonne, ale nie ulega wątpliwości, że korona z sołectwa Kolejka odstaje i na pierwszy rzut oka widać
ogromne zaangażowanie w zaprojektowanie kształtu i wykonanie. Plecenie koron stało się już pasją mieszkanek Kolejki, a ambicją zdobywanie
coraz to nowych umiejętności. W grudniu panie wzięły udział, razem
z przedstawicielami innych sołectw, w warsztatach robienia koron, które
organizowaliśmy w domu kultury, ale to nie jedyne źródło ich wiedzy
i szukania inspiracji. Na warsztaty uczęszczał również sołtys z Myśliny
i widać było, że pasja została zaszczepiona w mieszkańcach sołectwa!
Ciągle jednak szkoda, że sołectw mamy 16 a koron było tylko 7…
Druga kategoria konkursowa to wozy dożynkowe.
Tutaj prawdziwy popis pomysłowości dało sołectwo Główczyce – aż
16 wozów! A wszystkie przemyślane i nawiązujące do obecnej rzeczywistości gospodarczej i politycznej. Za tę kreatywność i pracę włożoną
w zrealizowanie pomysłów wieś otrzymała I miejsce. II miejsce Myślina
i Gosławice III miejsce. Wyróżnienia otrzymały: Rzędowice i Klekotna.
Z racji wyróżnienia pierwszą nagrodą korona z Kolejki została
nominowana do reprezentowania Gminy Dobrodzień na Dożynkach
Wojewódzkich w Namysłowie. Mimo niepogody przedstawiciele Kolejki
w strojach regionalnych reprezentowali Gminę. Wśród zgłoszonych
29 przepięknych koron nasza była na tym samym poziomie. Podczas
wystawy koron można było dostrzec, że pomysłowość, talent i kunszt
ludzki nie zna granic. Wszyscy z pewnością wiele się od siebie nauczyli.
Przy pracach organizatorskich całym sercem pomagał również
pan Arnold Ziaja oraz Siostry zakonne. Dziękujemy również naszym
restauratorom, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania oraz
pracownikom Gospodarki Komunalnej za dbanie o porządek.
Burmistrz Dobrodzienia, Rada Miejska oraz Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych dożynek w szczególności zaangażowanym rolnikom z Dobrodzienia. Dodatkowo podziękowania kierowane są w stronę sołectw, które przygotowały korony oraz
pojazdy biorące udział w korowodzie dożynkowym.
Agnieszka Hurnik; Małgorzata Kostyra

WIEŚCI GMINNE

Nowy chodnik
W miesiącu październiku podpisano umowę na realizację za‑
dania: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu
drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce”.

Z

adanie obejmuje wykonanie nowego chodnika oraz systemu kanalizacji deszczowej na ul. Dobrodzieńskiej w Główczycach z likwidacją
rowów przydrożnych i rozebraniem istniejących przepustów pod zjazdami do posesji zlokalizowanymi na tych odcinkach.
System odwodnienia obejmować będzie wykonanie nowych kanałów deszczowych wraz z nowymi studniami rewizyjnymi i wpustami
deszczowymi oraz odwodnieniami liniowymi na zjazdach (kd o śr.
250–400 mm – 355 m, studnie rewizyjne betonowe śr. 1000 mm – 15 szt.)
Chodnik zaprojektowano o szerokości 2 m z kostki betonowej o gr.
6 cm – 712 m2, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm –
444 m2, który będzie ograniczony od drogi krawężnikiem betonowym
wraz ze ściekiem. Realizacja zadania potrwa do 30.11.2017 r.
Joanna Nieszwiec‑Jaszcz
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Rewitalizacja miasta Dobrodzień
Gmina Dobrodzień w kwietniu br. złożyła wniosek o dofi‑
nansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień
poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu
wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz za‑
gospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje‑
wództwa Opolskiego na lata 2014–2020, działania 10.2
Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

P

rojekt poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie
terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz
zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu polega
na realizacji trzech przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wynikających
z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień, stanowiącego załącznik do Uchwały XX/162/2016 RM w Dobrodzieniu
z dnia 28.11.2016r.
Projekt przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych:
• Przebudowa placu rynku – zadanie to obejmuje przebudowę
płyty rynku wraz z niezbędną infrastrukturą, fontanną oraz przyłączami do przyszłego budynku gastronomicznego. Przebudowa
obejmuje powiększenie powierzchni placu o obecny przejazd
i parking pomiędzy terenem kościoła a płytą główną placu, wyniesienie terenu do poziomu placu i wymianę istniejącej nawierzchni
placu, parkingu na nową nawierzchnię z kostki kamiennej oraz
płyt granitowych. W ramach inwestycji przewiduje się również
wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie odwodnienia placu.
Wymianie podlegać będzie również zieleń wysoka. Dodatkowymi
elementami stanie się również osiowe podświetlenie posadzki
placu jak również podświetlona zostanie zieleń wysoka. Zadanie

przewiduje kontynuację przyłączy wodno‑kanalizacyjnych oraz
energetycznych do przyszłego budynku gastronomicznego, który
powstanie po zakończeniu wszystkich prac.
• Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu –
zadanie obejmuje demontaż istniejącego wyposażenia placu
zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru oraz budowę
nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw.
• Zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu – zadanie obejmuje modernizację infrastruktury technicznej budynku użyteczności publicznej, w tym: elektrycznej, wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymianę
nawierzchni ciągów pieszych, komunikacji samochodowej, miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, nowe nasadzenia,
uzupełnienie terenu o elementy małej architektury, budowę wiaty
gospodarczej oraz utworzenie murowanego ogrodzenia ułatwiającego przyjmowanie dostaw opału do kotłowni.
Niniejszy projekt realizowany będzie
w partnerstwie, a partnerami w projekcie są:
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lublińcu, Koło Dobrodzień;
• Parafia Rzymsko‑Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu;
• Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień‑Zębowice;
• Towarzystwo Społeczno‑Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
Całkowita wartość projektu wynosi 5. 355.752,75 zł, wnioskowana kwota wsparcia to 3.481.239,28 zł. W chwili obecnej wynikiem
pozytywnym zakończyła się ocena formalna wniosku, rozpoczęła
się ocena merytoryczna. W przypadku otrzymania dofinansowania
projekt zrealizowany zostanie do końca września 2018 r.
Alicja Włodarz-Kempa

informacja

Regionalny System Ostrzegania
(RSO) – bezpłatna aplikacja
W ramach usługi Ministerstwa Admini‑
stracji i Cyfryzacji dostępna jest bezpłat‑
na aplikacja mobilna RSO dla poszczegól‑
nych systemów operacyjnych (Android,
iOS, Windows Phone). Aplikację można
wyszukać po słowach kluczowych „RSO”
oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

U

możliwia ona dostęp do komunikatów
tworzonych przez wojewódzkie centra
zarządzania kryzysowego (WCZK) poszczególnych urzędów wojewódzkich na
terenie Polski. Aplikacja RSO pozwala na
przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących
kategoriach: wszystkie, ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wskazania

wodowskazowe).
Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe.
Aplikacja telefoniczna została również
zaopatrzona w część zawierającą poradniki
postępowania w sytuacjach kryzysowych
pogrupowanych w następujących kategoriach: burze i nawałnice, wichury, powódź,
upały, zima, bezpieczny wypoczynek, pożar, zatrucie czadem, bezpieczne fajerwerki,
katastrofa budowlana, skażenie substancją
toksyczną, zagrożenie terrorystyczne, alarm
bombowy, niebezpieczna przesyłka, niewypały, niewybuchy, pierwsza pomoc, zatrucie
substancjami psychoaktywnymi, alarmowanie i ostrzeganie, ważne informacje.
Andrzej Gawłowski
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Pracowity rok w Sołectwie Kocury
W 2017 roku przypada XX‑lecie Odnowy Wsi w województwie
opolskim. Sołectwo Kocury, czyli wieś Kocury i Malichów
jako grupa Odnowy Wsi przekształcona w Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi,,Brzozowa Dolina'' jako jedni z pierwszych
w Gminie Dobrodzień, po Szemrowicach i Rzędowicach
już w 2004 roku przystąpiło do Programu Odnowy Wsi.

O

dnowa Wsi, to przede wszystkim ludzie, którzy mają rodziny,
swoje obowiązki, ale mimo wszystko znajdują trochę czasu, żeby
zrobić coś dla swojej społeczności. W naszych działaniach pomagają
nam również członkowie OSP Malichów‑Kocury.
Efekty tych prac zobowiązują do dalszego działania.
W związku z tym oprócz cyklicznych działań typu: Wieczór
Kolędowy, Bal Karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, Majówka
i wielu innych, postanowiliśmy napisać i zrealizować kilka projektów.
Bez tych projektów wiele by się nie zrobiło, ponieważ Stowarzyszenie nie posiada innych środków finansowych.
Tak też napisaliśmy następujące projekty:
1. „Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, Zawody Międzynarodowe, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych”,
projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Oleskiego
w obszarze,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2017. Projekt zrealizowany wspólnie z KJ
DOLINA GAWORA w dniach 01–02.09.2017 roku. Wysokość
dofinansowania 2500,00 zł. W ramach projektu odbyły się zawody
ochrona środowiska

Spalanie śmieci
Bardzo często, kiedy temperatura za oknem spada, wie‑
le osób ulega pokusie dogrzania mieszkania za pomocą
spalenia w piecu zgromadzonych w domu śmieci. Są oni
przekonani, że takie działanie pomoże im w zaoszczędzeniu
na kupnie węgla, a tymczasem wydajność energetyczna
nieposegregowanych śmieci nie jest wielka- w przeciwień‑
stwie do kłopotów, jakie można mieć, gdy śmieci spalimy.

D

omowe piece spalają paliwa w temperaturze od 200 do 500
stopni Celsjusza. Ta temperatura jest stanowczo za niska aby
w bezpieczny sposób zutylizować odpady. Podczas takiego spalania w niskiej temperaturze do atmosfery wydostają się szkodliwe
substancje chemiczne, które w konsekwencji wdychamy. Zanieczyszczenia wdychane przez nas nie tylko oddziałują na nasz
układ oddechowy, ale w zasadzie na cały organizm. Często jednak
skutki ich działania nie są widoczne od razu. Jednym z pierwszych
objawów dużego nagromadzenia toksyn w naszym organizmie
jest kaszel i uczucie duszenia. Najbardziej narażone na choroby
układu oddechowego i obniżoną odporność są dzieci. Spalanie
śmieci w domu powoduje wydzielenie się do atmosfery związków
chemicznych nazywanych dioksynami i furanami. Są one ściśle
związane z chorobami nowotworowymi. Musimy również pamiętać
o tym, że domowy piec nie jest przystosowany do spalania śmieci,
co w konsekwencji powoduje uszkodzenie instalacji jak również
przewodu kominowego.

w Sportowych Rajdach Konnych.
2. „Ścieżka XX‑lecia Odnowy Wsi w Kocurach” – dofinansowanie
14.900,00 zł projekt finansowany w ramach środków województwa
opolskiego. W ramach projektu zostanie postawiona altana, ławki
a także tablice informujące o bioróżnorodności na naszych terenach
oraz o przeprowadzonych do tej pory działaniach. Zostanie również
nakręcony krótki filmik promujący działalność Stowarzyszenia.
3. Został również napisany projekt „Śladami dinozaura” – naturalny
plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Projekt w ramach funduszy
PROW na lata 2016–2022 składany w LGD Kraina Dinozaurów.
Czekamy na ocenę tego projektu.
Stowarzyszenie dziękuje:
• Urzędowi Gminy Dobrodzień za wsparcie i za pomoc merytoryczną
• LGD „Kraina Dinozaurów” za wsparcie, doradztwo i otuchę
• Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu za wsparcie finansowe
• Starostwu Oleskiemu za wsparcie Mistrzostw Polski w Sportowych
Rajdach Konnych
Bez wsparcia tych instytucji wiele byśmy nie zdziałali.
Więcej informacji na www.brzozowadolina.vot.pl
Dorota Maleska

NIE ŁAM PRAWA!!!
Polskie przepisy jasno mówią o całkowitym zakazie spalania odpadów
komunalnych w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu, ale to
my musimy mieć świadomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Same przepisy nie wystarczą, kiedy to złe nawyki są
silniejsze od strachu przed odpowiedzialnością karną. Trzeba pamiętać,
że narażamy nie tylko siebie ale i całe otoczenie. Przeciętnie każdy
z nas wyprodukowuje ok 300 kg śmieci rocznie, a liczba ta stale rośnie.
Wychodząc naprzeciw rosnącej ilości odpadów Komisja Europejska
przyjęła strategię, która ma rozwiązać ten problem. Odpadów należy się
pozbywać w sposób najkorzystniejszy dla ludzi, i właśnie jednym z takich
sposobów jest termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach do
tego przeznaczonych. Termiczne przekształcanie odpadów to bardzo
skomplikowany technologicznie proces, który podlega bezustannej
kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850
do 1150 stopni Celsjusza, co znacznie ogranicza możliwość powstania
szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do
domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin
dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń
technicznych. Spalanie śmieci w odpowiedni i kontrolowany sposób
może stać się metodą, która pomoże rozwiązać kłopoty z rosnącą ilością
odpadów w dzisiejszych czasach.
Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną
do 5 tysięcy złotych. Nie pozbywajmy się śmieci za pomocą domowych
pieców, które nie posiadają odpowiedniej technologii i zabezpieczeń.
Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne,
tylko kosztowne – bo nieekologiczne.
Mateusz Czerniak
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zasady kształtowania poli‑
tyki przestrzennej są zadaniem własnym gminy i Rada Miejska określa je uchwalając plany miejscowe, na podstawie których
można lokalizować inwestycje wszelkiego rodzaju – w tym celu publicznego. Tak więc każda budowa – jeżeli wymagane jest
pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą prawo budowlane – może być realizowana na podstawie ustaleń wspomnianego pla‑
nu, a co w przypadku braku planu? – wtedy ustalenia warunków zabudowy są określane w decyzji o warunkach zabudowy.

T

eren naszej gminy jest w ok. 5 % objęty planami miejscowymi,
które nieraz nie przystają do obecnej koniunktury gospodarczej.
Przykładem jest tu plan miejscowy MG/1 z 2002 r. obejmujący tereny
przy obwodnicy Dobrodzienia, gdzie w rejonie ul. Wojska Polskiego
i ul. Szemrowickiej na podstawie ustaleń tego planu jest możliwość rozbudowy bądź budowy obiektów usługowo – wytwórczych o pow. tylko
do 250 m², co uniemożliwia rozbudowę istniejących firm. Stąd pojawiła
się inicjatywa lokalnych przedsiębiorców o zmianę tego planu, a Rada
Miejska przychyliła się do niej i przystąpiła do procedury opracowania
nowego planu miejscowego dla tego terenu. W I etapie należało jednak
zmienić Studium dla części tego terenu, gdyż plan miejscowy musi być
zgodny z ustaleniami Studium i takiej zmiany dokonano na sesji w dniu
13 lutego 2017 r. – Rada Miejska w Dobrodzieniu podjęła uchwałę Nr
XXIII/195/2017 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień ”. Treść uchwały
można przejrzeć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w zakładce Dane Publiczne – Uchwały Rady Miejskiej.
Zmiany dotyczą 3 terenów w Dobrodzieniu i Błachowie i tak:
1. teren pomiędzy obwodnicą Dobrodzienia – ul. Oleską – ul. Rzędowicką i drogą gruntową planowany jest pod teren specjalnej
strefy ekonomicznej;

2. teren pomiędzy ul. Wojska Polskiego – ul. Szemrowicką – obwodnicą oraz ul. Szemrowicką – obwodnicą na głębokość ok.
100 m w kierunku Warłowa do łąk i drogi na Kuźnię‚
3. Błachów od obwodnicy przy ul. Opolskiej do firmy „Intar” oraz
w okolicy obwodnicy i zjazdu na Myślinę i w rejonie planowanego włączenia obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w kierunku
ul. Szkolnej.
W międzyczasie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego dla terenów w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Szemrowickiej,
przeprowadzono – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – całe procedury ogłoszenia, uzgadniania,
wyłożenia do publicznego wglądu, itp., więc jest już gotowy i na
sesji w dniu 3 października 2017 r. został przedłożony radnym do
uchwalenia. Po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską
oraz po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Woj. Opolskiego jego ustalenia zaczną obowiązywać.
Przymierzamy się także do opracowania planu miejscowego dla
specjalnej strefy ekonomicznej, jak i zmiany planu MG/2 z 2003 r.
obejmującego m. in. teren ul. Słonecznej w Dobrodzieniu, gdzie
właściciele nieruchomości mają trudności z zabudową gospodarczo – garażową na części działek. Uchwały w tym zakresie zostały
podjęte w dniu 3 października 2017 r.
Ewald Zajonc

dobrodzień potrzebującym

Pomagajmy sobie –
Ty komuś, ktoś Tobie
Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym” nieformalnie narodziło się kilkanaście
lat temu. Spontanicznie i z potrzeby serca. Grupa znajomych, mieszkańców naszego
miasta, zaczęła zbierać pieniądze „do czapki”, aby przygotować paczki świąteczne
dla dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i dla kilku ubogich rodzin. Ten jakże nie‑
skomplikowany gest zbiórki „do kapelusza” zapoczątkował narodziny Stowarzyszenia,
które od samego początku miało na celu lokalną pomoc tym, którym wiedzie się gorzej.

P

atrząc z perspektywy lat na to co robią
członkowie Stowarzyszenia, można by
wymieniać długo: akcje pomocowe dla dzieci,
osób starszych, ludzi ciężko chorych i samotnych, a także dotkniętych przez nieszczęśliwe
wypadki. Pomoc udzielana przez wolontariuszy
Stowarzyszenia DP często sięgała poza Dobrodzień, poza gminę, a nawet poza województwo.
Pożary, powodzie i podobne nieszczęścia były
hasłem do „pospolitego ruszenia” z pomocą
ofiarom tych zdarzeń. Członkom Stowarzyszenia „Dobrodzień Potrzebującym” /przedsiębiorcy, pracownicy różnych firm i instytucji,
księża, osoby publiczne/ w tych działaniach
pomagali wolontariusze – uczniowie miej-

scowych szkół. Włączali się w organizację
koncertów i balów charytatywnych, pikników czy zbiórek publicznych, dedykowanych
zawsze tym, którzy potrzebowali pomocy. W
okresie kilkunastu lat działalności Stowarzyszenia takich akcji było wiele. Przypomnijmy,
że praca tych ludzi była i jest dobrowolna i nikt
z członków Stowarzyszenia DP nie otrzymuje
wynagrodzenia.
Obecnie są nowe cele.
Kilku mieszkańców naszej gminy potrzebuje pomocy i tu prośba do mieszkańców.
Chodzi o pomoc naszym znajomym, sąsia-

dom, niejednokrotnie krewnym. Staramy się
pomóc pozyskać fundusze na schodołaz dla
osoby na wózku inwalidzkim, na operację
przecięcia nici rdzenia w Instytucie Chiari
w Barcelonie dla osoby odczuwającej nieludzki ból, a także na pomoc kolejnemu
dziecku w naszej gminie cierpiącej na adrenoleukodystrofię. Stowarzyszenie stara się
zapewnić pomoc doskonałego rehabilitanta
osobie, która uległa ciężkiemu wypadkowi,
chce również wspomóc osobę walczącą z nowotworem.
Wielu mieszkańców naszej gminy zna
profil www.siepomaga.pl, gdzie zapoczątkowane są zbiórki osób potrzebujących wsparcia
finansowego. Potrzeb jest wiele i naprawdę
trudno pomóc wszystkim. Jednak Stowarzyszenie stara się wspierać szczególnie mieszkańców naszej gminy, bo tu oczekujących
pomocy nie brakuje. Będziemy się starać na
bieżąco informować wszystkich czytelników
„Echa Dobrodzienia i Okolic”, a także społeczności korzystającej z Facebooka o działaniach SDP. Liczymy na współpracę ze strony
mieszkańców gminy, szczególnie młodych
wolontariuszy, liczymy na wrażliwość i chęć
działania wszystkich, którzy chcą coś zrobić
dla innych. 
Ewa Piasecka
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

w Programie Pomoc
Żywnościowa 2014–2020
Podprogram 2017

Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Ope‑
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

C

elem Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014–2020 jest dotarcie
z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Rozpoczęła się realizacja Podprogramu
2017, w ramach którego osoby najbardziej
potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak
również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest
do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie

odpowiednich produktów żywnościowych
i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej
liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji tj.
• dla osób samotnie gospodarujących o dochodzie nie przekraczającym 1268,00 zł
netto, który ustalany jest z miesiąca poprzedzającego odebranie skierowania
z Ośrodka Pomocy Społecznej;
• dla osób w rodzinie o dochodzie nie przekraczającym 1028,00 zł netto na osobę
w rodzinie, który ustalany jest miesiąca
poprzedzającego odebranie skierowania
z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym
bezpłatnie.
Do 31 maja 2018 roku osoby, które otrzymają skierowanie z MG Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu lub w przypadku
osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji, będą mogły skorzystać
ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie odbierana przez zainteresowanych w formie paczek żywnościowych
w środy każdego miesiąca począwszy od 20
września 2017 roku do 31 maja 2018 roku
w godz. 13:00 do 16:00 (oprócz wypadają‑
cego w danym dniu święta) w Bzinicy Starej
ul. Karola Miarki 2 (szkoła). O planowanych warsztatach będziemy informować na
bieżąco. Udział w warsztatach dietetycznych,
ekonomicznych i kulinarnych w ramach programu jest obowiązkowy.
Informacje o Programie
i działaniach towarzyszących:
• Miejsko‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Plac wolności 1,
centrala: 34 351 62 60, kom. 723 744 873
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka kom.
600 289 698
Prezes SRW w Bzinicy Starej Jolanta Kopyto

portrety

Pożegnanie
Małgorzaty Krzepkowskiej
22 marca 2017 roku pożegnaliśmy świętej pamięci Małgorzatę
Krzepkowską, naszą koleżankę – nauczycielkę, dyrektorkę
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu,
wychowawczynię wielu absolwentów Ośrodka Szkolno‑
-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

P

an Bóg powołał Ją do siebie po długiej chorobie, która dawała
i zabierała nadzieję rozwijając się nieubłaganie. Doświadczenia
choroby przyjmowała dzielnie, godziła się z tym, co ją spotkało.
Była jedną z pierwszych nauczycielek naszej placówki, pomysłodawczynią i realizatorem utworzenia Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii. Z troską pochylała się nad tymi wychowankami, którzy potrzebowali pomocy, zawsze ich wspierała,
otaczała opieką. Dawni uczniowie wspominają Ją serdecznie
i ciepło. Jako nauczycielka i dyrektorka przekazywała nie tylko
wiedzę, ale wskazywała ideały, pomagała kształtować się młodym charakterom.
Zespołem Placówek Edukacyjnych, a wcześniej Ośrodkiem
Szkolno- Wychowawczym kierowała od roku 2004, bez mała
10 lat, wcześniej od 2001 roku pełniąc funkcję wicedyrektora.

Swoje obowiązki traktowała poważnie, uczciwie i z oddaniem.
Była bardzo pracowita i niezwykle dużo od siebie wymagała.
Pragnęła, aby szkoła zyskała rangę w środowisku, troszczyła się
o poziom nauczania, dobre imię i tradycje.
Rozumiała oświatę, jej problemy i nie umiała
przechodzić obok nich obojętnie.
We wszystkie przedsięwzięcia angażowała się twórczo i całym
sercem.
Droga Małgorzato! Żegnam Cię w imieniu nas wszystkich: koleżanek i kolegów nauczycieli, wychowawców, emerytów, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Pozostawiłaś w historii
szkoły pięknie zapisaną kartę.
Zostaniesz w naszej pamięci jako pedagog oddany młodzieży,
dyrektor z pasją realizujący swoje obowiązki. Proś u tronu Bożego
za swoimi najbliższymi, przyjaciółmi, za naszą placówką, za nami.
Obiecujemy Ci modlitwę i pamięć.
Odpoczywaj w pokoju!
Joanna Kaczorowska
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Program
Ograniczenia
Niskiej Emisji
Celem Programu PONE jest:
ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania
oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.
Program został uruchomiony w październiku 2016 roku, z inicjatywy Zarządu Funduszu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie
mieszkańców Opolszczyzny na realizacje inwestycji poprawiających
jakość powietrza. Założono, że Program PONE będzie realizowany
do końca 2020 roku. Dofinansowanie pochodzi ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu i jest udzielane w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z częściowym umorzeniem.
Program dedykowany jest dla:
• osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami
lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących
lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych
lokali komunalnych, położonych na terenie województwa opol‑
skiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie
budynków mieszkalnych).
• przedsiębiorców należących do sektora MŚP będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami
nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Program składa się z pięciu części:
1. EKO‑PIEC wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych
lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne
o wyższej sprawności.
2. EKO‑TERM termoizolacja istniejących domów jednorodzinnych
(wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych –
w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi
na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).
3. EKO‑DOM termomodernizacja domów jednorodzinnych wraz
z wymianą źródła ciepła na zasadach określonych w EKO‑PIEC
i EKO‑TERM
4. OZE zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących
w budowie. Z programu mogą korzystać również właściciele/
współwłaściciele lokali mieszkalnych, jeżeli istnieją techniczne
i prawne możliwości montażu instalacji OZE.
5. EKO‑MŚP Poprawa jakości powietrza w wyniku realizacji zadań
przez przedsiębiorców sektora MŚP.
Warunki dofinansowania
1. Niskooprocentowana pożyczka – około 2,5 % w skali roku z możliwością jej umorzenia:
• 30% wartości pożyczki – Program EKO‑PIEC,

• 20% wartości pożyczki – Programy EKO‑TERM, EKO‑DOM
i OZE,
• 10%–20% wartości pożyczki – Program EKO‑MŚP
Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pożyczki oraz
co najmniej 2 letni okres kredytowania, jak również prawidłowe
rozliczenie inwestycji.
2. Wymagany 5% wkład własny. Limity kosztów kwalifikowanych
określone są w każdej części Programu.
3. Pożyczka i umorzenie bez pobierania prowizji i dodatkowych
opłat.
4. Maksymalny okres kredytowania wynosi:
• 5 lat – dla pożyczek < 20.000 zł.
• 10 lat – dla pożyczek ≥ 20 000 zł,
5. Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż
6 miesięcy, licząc od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż
6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia.
6. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia,
w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego
(od wartości umorzonej pożyczki).
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W lutym 2017 roku zostały podpisane Porozumienia z 70 Gminami Województwa Opolskiego o współpracy przy wdrażaniu
Programu PONE. Na podstawie Porozumień Gminy zobowiązały
się do udzielania informacji mieszkańcom na temat dofinansowania
oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków o pożyczkę z WFOŚiGW
w Opolu w ramach Programu PONE. Ponadto Starostwa Powiatowe
zostały poinformowane o uruchomieniu Programu i otrzymały
materiały promocyjne.
ochrona środowiska

NABÓR WNIOSKÓW
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski
o pożyczkę można składać bezpośrednio w sekretariacie
Funduszu w Opolu lub za pośrednictwem poczty. Informacje
o Programie można uzyskać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
oraz w każdym urzędzie Gminy województwa opolskiego.

W

szelkie informacje, jak również wzory dokumentów dostępne
są na stronie internetowej: www.wfosigw.opole.pl (ścieżka
dostępu: Portal Beneficjenta – PONE dla osób fizycznych i przedsiębiorców – EKO‑PIEC lub EKO‑DOM lub EKO‑TERM lub
EKO‑OZE lub EKO‑MŚP)
W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Opolszczyzny oraz w celu realizacji Programu stworzono, z istniejących
zespołów, jeden zespół do obsługi PROGRAMU (OP), składający
się z doświadczonych pracowników Funduszu. Każdy z pracowników kompleksowo weryfikuje i ocenia wnioski oraz uczestniczy we
wszystkich czynnościach związanych z obsługą pożyczek (w tym
m.in.: obsługą klienta, weryfikacją dokumentów, badaniem zdolności kredytowej, przygotowywaniem umów, weryfikowaniem
dokumentów do zabezpieczenia oraz rozliczaniem pożyczek i wprowadzaniem danych do systemu informatycznego).
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Emerytury
rolnicze 2017
Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym:
Ubezpieczony (rolnik, małżonek rolnika, domownik) może
przejść na emeryturę rolniczą, jeżeli spełni łącznie następujące
warunki:
• osiągnie wiek emerytalny,
• podlega ubezpieczeniu emerytalno‑rentowemu co najmniej 25 lat.
Ważne! Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet
wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.
Emerytura rolnicza przed osiągnięciem
powszechnego wieku emerytalnego
O wcześniejszą emeryturę rolniczą może ubiegać się ubezpieczony (rolnik, małżonek rolnika), który spełnia łącznie następujące
warunki:
• osiągnął wiek 55 lat (dla kobiety) lub 60 lat (dla mężczyzny),
• legitymuje się okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno
‑rentowemu przez co najmniej 30 lat,
• zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Ważne! Powyższe warunki muszą być spełnione do dnia 31
grudnia 2017 r. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może
być złożony po tej dacie.
Okresy uwzględniane przy ustalaniu
prawa do emerytury rolniczej

W okresie od początku realizacji Programu do dnia 16 sierpnia
br. do WFOŚiGW w Opolu wpłynęły 332 wnioski na łączną kwotę
ponad 8,3 mln zł, w tym:
• EKO‑PIEC – 166
• EKO‑TERM – 17
• EKO‑DOM – 21
• EKO‑OZE – 128
Wnioskodawcami są przede wszystkim osoby fizyczne.
Dotychczas zawarto 220 umów pożyczek na kwotę ponad
5,7 mln zł.
Od dnia 18 września 2017 r. w siedzibie Funduszu otwarty został
Punkt Informacyjny dla Beneficjentów Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji, w którym możliwe jest:
• uzyskanie informacji o warunkach udzielania pożyczek,
• otrzymanie druków wniosku o pożyczkę i załączników,
• konsultacja w zakresie wypełnienia wniosku o pożyczkę.
Punkt Informacyjny PONE czynny w godzinach pracy Funduszu:
Opole ul. Krakowska 53, pokój nr 4 /na parterze/
77/ 423 25 61 wew. 142 lub 77 45 37 611

Do wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno–
rentowemu zalicza się okresy:
• podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych
i członków ich rodzin – w latach 1983–1990,
• prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie
rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia
1983 r.,
• od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami
emerytalnymi.*)
Okresy mające wpływ na wysokość emerytury rolniczej
O wysokości emerytury rolniczej decyduje liczba lat:
• podlegania ubezpieczeniu emerytalno‑rentowemu, za które zostały opłacone składki na to ubezpieczenie,
• podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od
1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. oraz wysokość opłaconych składek rocznych (od hektarów przeliczeniowych i działów
specjalnych oraz od osób ubezpieczonych, z wyjątkiem domowników),
• prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie
rolnym od dnia 01 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za
które została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników,
• podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu.*)
• Na wysokość emerytury rolniczej nie ma wpływu wartość produktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej
w latach 1977–1989.
• Na wysokość emerytury rolniczej nie mają wpływu okresy nieskładkowe, o których mowa w przepisach emerytalnych.
Ważne! Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy
ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej nie uwzględnia
się okresów, od których zależy prawo do emerytury zgodnie
z przepisami emerytalnymi, tj. okresów składkowych (np. za‑
trudnienia, służby wojskowej) lub nieskładkowych (np. okresu
urlopu wychowawczego, okresu nauki w szkole wyższej).
*) Możliwość łączenia okresów ubezpieczenia społecznego
w KRUS i ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej mają tylko osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r.
Jak widać, dotknięcie jednego tylko tematu rodzi szereg pytań
szczegółowych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie przy ul. Ks. Brunona
Aleksandra 6. Proszę również o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. (34) 358 31 89; 358 35 73
fax (34) 359 55 29
olesno@krus.gov.pl
Ps.: Na zakończenie pragnę przypomnieć rolnikom, że do 13 października 2017 r. obowiązuje dodatkowe ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków dzieci do 16 roku życia. Ubezpieczenie
nie jest ograniczone terytorialnie. Obowiązuje na terenie kraju jak
i poza jego granicami, ubezpieczeniem jest objęty również pobyt
dziecka w szpitalu.
Kierownik PT KRUS W Oleśnie
mgr inż. Arkadiusz Grzebiński
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Srebrna tarcza dla Technikum w ZSP
10 stycznia 2017 r. w Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłoszono listę najlepszych liceów i techników w Pol‑
sce. To prestiżowe podsumowanie poziomu kształcenia w polskich liceach i technikach nadające specjalne tytuły i wyróżnie‑
nia graficzne o kształcie szkolnych tarcz (złotej, srebrnej i brązowej), będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkół.
To już XIX odsłona Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

K

ażdego roku spośród kilku tysięcy liceów
i techników w Polsce wybieranych jest  
500 najlepszych liceów i 300 najlepszych
techników.
Technikum w Zespole Szkół Ponadgim‑
nazjalnych w Dobrodzieniu dzięki pracy
nauczycieli i uczniów zostało wyróżnione
Srebrną Tarczą, gdyż zajęło 173 miejsce
wśród 300 najlepszych techników w Polsce,
a 9 miejsce w województwie opolskim!
Zgodnie z przyjętym przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy zasadami szkoła
ma prawo używać w 2017 roku honorowego
tytułu „Srebrnej” Szkoły 2017 i związanego
z tym graficznego znaku jakości. Zgodnie
z postanowieniem Kapituły Perspektyw technika są ocenione za
pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się dane ze źródeł zewnętrznych: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia
okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur
oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum
i technikum zasłużonym powodem do dumy.
Z całą pewnością ich uczniowie doskonale zdają maturę i egzaminy zawodowe, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych. Ale z doświadczenia Perspektyw wynika także
coś jeszcze: szkoły te łączy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów i to, o czym często się dziś
zapomina: radość uczenia i radość zdobywania wiedzy. Warto się
tym sukcesem pochwalić, gdyż może pomóc wybrać szkołę uczniom
najstarszych klas gimnazjów i wspomagających ich w tym wyborze
rodzicom. Dobrodzień, to może nie jest duże miasto, ale sukcesy
naszej szkoły mają dla nas ogromną wartość.
Srebrna tarcza jest dowodem na to, że jesteśmy
w gronie najlepszych szkół, podobnie jak
niektóre szkoły w Lublińcu czy Opolu.
Aby zdobyć takie wyróżnienie trzeba było ogromnego wysiłku ze
strony nauczycieli i samych uczniów. To ukoronowanie zdobytych
wyników na egzaminach z przygotowania zawodowego, egzaminów
maturalnych oraz konkursów, w których nasi uczniowie byli lepsi
od innych.
Czy to nie zaszczyt?, powód do dumy?, że w szkole przy Oleskiej
7 dzieją się takie RZECZY? Nigdy jeszcze nasze Technikum nie plasowało się tak wysoko  w rankingu ogólnopolskim – otrzymaliśmy
od razu srebrną tarczę, a nie jak to często bywa brązową. Bardzo
się z tego cieszymy, gdyż wiele się w naszej szkole zmieniło i nadal
się zmienia. Ciągle się rozwijamy. Powstają nowe pracownie, tylko
w tym roku z projektów unijnych powstała zarówno nowoczesna
pracownia językowa, jak i dwie pracownie stolarskie, a od kilku
już lat posiadamy kompletnie wyposażone pracownie handlowe.

U nas realizowanych jest wiele przedsięwzięć, jakich nie ma w każdej szkole.
Weźmy na przykład staże zawodowe w zakładach pracy na terenie Dobrodzienia, Lublińca, Opola, Wrocławia, gdzie uczniowie
zdobywają już swoje pierwsze doświadczenia
na rynku pracy, kursy wózka widłowego,
obrabiarek CNC, wizyty na targach zawodowych  w Polsce i za granicą, metodologia „Design thinking” i wiele innych, które
dodatkowo przyczyniły się do tak wysokiej
zdawalności egzaminów.
Egzamin zawodowy w zawodzie handlowiec zdaje 100% uczniów. Próg, który należy
przekroczyć, aby zdać egzamin to 75%, ale
nasi uczniowie w zdecydowanej większości osiągają wyniki powyżej
90%.
Drodzy rodzice uczniów klas 3-ich gimnazjum zachęćcie więc
Wasze dzieci do wyboru uhonorowanej Srebrną Tarczą szkoły w Dobrodzieniu, której na względzie leży przyszłość młodego pokolenia,
która rozwija się w bardzo szybkim tempie i która udowodniła, że
mimo tego, iż jest małą szkołą, może na równi kroczyć z najlepszymi
szkołami w Polsce.
Zapraszamy na Oleską 7, można nas odwiedzić każdego dnia.
Zapewniam Was drodzy rodzice i uczniowie, że będziecie serdecznie przyjęci i otrzymacie niezbędne informacje.
J. Głogowska, E. Gromczyk

wesoły autobus

Happy Bus
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa,
Bąki, Kolejka w dniach 19–20–21 lipca 2017
roku gościło Happy Bus, który przyjechał do nas z Łodzi
z Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids.

W

esoły autobus po raz drugi zatrzymał się w Bzinicy Starej,
przywożąc wolontariuszy nie tylko z Polski ale także Chin,
Azerbejdżanu, Maroka, Turcji, Algierii czy Egiptu.
Przez trzy dni dzieci z gminy Dobrodzień oraz innych miejscowości uczestniczące w przystanku Happy Bus miały zapewnioną
opiekę, zabawę, napoje, ciepły posiłek i drożdżówki, a na lekcjach
języka angielskiego dzieci mogły poznać nie tylko język, ale także
kulturę krajów z których pochodzili zagraniczni wolontariusze.
To wydarzenie nie mogło by się odbyć bez wsparcia darczyńców.
W szczególności dziękujemy:
Gminie Dobrodzień, Nadleśnictwu Zawadzkie, firmie MDM
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VI Festiwal nauki
i promocji w ZSP
Możemy ulec złudzeniu, że w tym dniu uczniowie się nie
uczą. Nie ma polskiego, angielskiego, matematyki itd. No
niby tak, a jednak lekcje te są, lecz prowadzone w sposób
nietypowy. Już po raz szósty nasi uczniowie uczestniczyli
w niecodziennych zajęciach, wykładach i warsztatach.

M

ogli w tym dniu spotkać ciekawych ludzi, zobaczyć i usłyszeć
wykładowców z wyższych uczelni, poznać autorytety z różnych
dziedzin życia, wreszcie zobaczyć nauczycieli ZSP Dobrodzień –
ale w innej roli. Gościliśmy w tym roku przedstawicieli Wyższej
Szkoły Bankowej w Opolu, którzy przedstawili wykład „Kto komu
mówi dzień dobry? – czyli o dobrych manierach na co dzień”. Panie doktor z Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej
skutecznie udowadniały naszym uczniom, że „Gry logiczne i matematyczne” to nic trudnego. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
w Opolu reprezentowały prof. dr hab. Marzena Makuchowska i dr
Anna Tabisz, które opowiadały o języku i komunikacji językowej,
współczesnej polszczyźnie w znaczeniu kulturowym. Byli też studenci z Koła Naukowego „Żubr” Wydziału Inżynierii Produkcji
i Logistyki Politechniki Opolskiej, którzy w bardzo oryginalny

sposób udowadniali nam, że „Jesteśmy tym co jemy”. Gościli u nas
także przedstawiciele Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki
i Transportu we Wrocławiu, których zdaniem „Przyszłość należy
do logistyków”. Doskonałe zajęcia językowe w naszej nowoczesnej
pracowni językowej prowadziły nauczycielki Sieci Szkół Językowych Naczyńscy. Niestety nie dotarła do nas Pani doktor Patrycja
Adamczyk z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z przyczyn
od niej niezależnych, mających miejsce w drodze do naszej szkoły
(awaria samochodu).
Festiwal Nauki to również dzień promocji ZSP Dobrodzień.
Uczniowie klas 3- cich Gimnazjum w Dobrodzieniu i Zębowicach pod opieką naszych uczniów zwiedzali budynek szkoły,
brali aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez młodzież
i nauczycieli ZSP, przyjaciół szkoły oraz wybrane instytucje z nami
współpracujące. Wśród zajęć znalazły się warsztaty ekonomiczne
i handlowe: „Handlowanie to działanie”, „Handlowo- ekonomiczny
escape room”. W nowej pracowni stolarskiej odbywały się kreatywne
zajęcia „Wyczarowane z drewna”, aktywnie działał również „Salon
kosmetyczny”. Na sali gimnastycznej można było wylać trochę potu
na działającej w naszej szkole siłowni i podczas ćwiczeń z fitnessu. Był
również „Czas na zdrowie” w zagadkach i quizach, zagadki logiczne
uczące technik logicznego myślenia w warsztatach „Myślę więc jestem”. Jak co roku niezwykłe zajęcia cieszące się wielkim uznaniem
prowadzili nasi przyjaciele i goście: Dobrodzieńska Straż i Pan płk.
Edward Mazur, który opowiadał o tym, o czym wielu z nas wie tak
niewiele, a co jest niezwykle ważne tj. „Sojusz Północnoatalantycki
NATO i współczesne wojsko”.
Uczniowie Gimnazjów mieli możliwość poznania murów naszej
szkoły, kierunków kształcenia, jej atmosfery oraz tego co dzieje się
w szkole.
Mamy nadzieję, że czuli się u nas dobrze i opuścili nas bogatsi
w nowe doświadczenia i pozytywne emocje.
Całość została udokumentowana i zarchiwizowana przez naszych „uczniów – fotografów” oraz Lokalną TV, co można zobaczyć
w wiadomościach na miesiąc kwiecień.
Wszystkim zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy!

w Bzinicy Starej, składowi opału MANOR, firmie ROZALIA, hurtowni POL‑TOM oraz Darczyńcom indywidualnym.
Wolontariuszom i członkom SRW Bzinica Stara za okazane serce
i bezinteresowną pomoc.
Jolanta Kopyto, Mariola Krupa

Taka właśnie jest nasza szkoła – otwarta na świat! Oprócz codziennej porcji wiedzy znajdujemy chwile na coś więcej‑dajemy
uczniom możliwość poznawania i doświadczania,rozwijania zainteresowań, szukania inspiracji w różnych dziedzinach, na kulturę
słowa i savoir vivre. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie
wiedzy zgodnie z podstawą programową. Chcemy, aby uczeń usłyszał i zobaczył co naprawdę w życiu jest ważne. Chcemy być szkołą
nowoczesną, ale jednocześnie pielęgnującą wartości.
Elżbieta Gromczyk
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SREBRNY JUBILEUSZ PARTNERSTWA SZKÓŁ
W dniach 18.05.2017 – 24.05.2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu gościła niemiecka grupa z zaprzy‑
jaźnionej szkoły Käthe – Kollwitz – Schule z Bruchsal (powiat Karlsruhe). Tegoroczne spotkanie różniło się od innych – obcho‑
dziliśmy bowiem Jubileusz 25-lecia wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Käthe – Kollwitz
– Schule w Bruchsal, gdyż trwa ona od maja 1992 r. a tegoroczne spotkanie było organizowane po raz dwudziesty ósmy.

S

ięgnijmy do korzeni przy okazji tego
jubileuszu – inicjatorką takiej wymiany
szkolnej była nauczycielka niemieckiej szkoły
Armane Esche – Buhl, która w Dobrodzieniu
ma rodzinę. Wówczas córka jej krewnych
była uczennicą naszego liceum i tak zrodził
się pomysł zaproszenia polskich uczniów
do Niemiec, który przy wsparciu ówczesnego dyrektora szkoły Edwarda Sikory oraz
nauczycieli Józefy Bakalarczyk, Wandy
Połomskiej i Danuty Bukartyk doszedł do
skutku i w maju 1992 roku grupa polskich
uczniów i nauczycieli gościła po raz pierwszy
w ramach partnerstwa szkół w Bruchsal.
We wrześniu 1992 roku niemiecka grupa
przyjechała do polskiej szkoły z rewizytą
i tak się zaczęło…
W ciągu tych 25 lat nastąpiło wiele zmian zarówno w naszych
krajach, jak i w naszych szkołach. Otwarte zostały granice, zmieniała się młodzież, a także dyrektorzy naszych szkół. Mimo tych
wszystkich zmian nasza współpraca trwa nieprzerwanie. Dzięki
temu zaowocowała ona wieloma przyjaźniami.
Spotkania w ramach wymiany młodzieży są organizowane raz
lub dwa razy w roku (na przemian – grupa polska w Niemczech
i niemiecka grupa w Polsce), chociaż zdarzało się nam też w jednym
roku kalendarzowym gościć z grupą młodzieży w Bruchsal i przyjmować u siebie grupę niemiecką. Tegoroczny program spotkania
przygotowali nauczyciele: mgr Beata Jasińska, mgr Beata Sikora
i mgr Katarzyna Kleszcz, przy współpracy z dyrekcją szkoły, Radą
Rodziców i oczywiście wspaniałą grupą młodzieży klas liceum
ogólnokształcącego i technikum handlowego.
Celem tego spotkania, jak i poprzednich, był wzajemny szacunek,
poznawanie dóbr kultury i tradycji obu narodów, burzenie stereotypów, jak i możliwość nawiązania i zacieśnienia więzi przyjaźni
pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. Ważnym celem była też
komunikacja językowa pomiędzy uczestnikami programu, a także
wymiana doświadczeń i pomysłów, zarówno dla uczniów, jak i dla
nauczycieli.
Spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym programem.
Wszystkie oczekiwania zarówno grupy niemieckiej, jak i polskiej
zostały spełnione. Młodzież włączyła się w realizację programu
przez zapewnienie ciekawie spędzonego czasu, dobrego samopoczucia i miłej serdecznej atmosfery w domach polskich rodzin.
Brała też udział w organizowanych wyjazdach, wycieczkach, imprezach sportowych i spotkaniach. Bardzo ważnym i potrzebnym
elementem naszego spotkania była integracja grupy na różnych
płaszczyznach.
Młodzież niemiecka była bardzo zadowolona z pobytu w Polsce.
Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. Pierwszego dnia młodzież
i nauczyciele niemieccy zwiedzali nasze miasteczko. Pierwszym
i bardzo ciekawym punktem programu była wizyta w zakładzie
meblowym firmy „Meble Jonczyk”, gdzie omówiona (w języku
niemieckim) i pokazana została technologia produkcji mebli biuro-

wych i sklepowych. Następnym punktem programu było spotkanie
z Panią dyrektor DOKiS Agnieszką Hurnik, która opowiedziała
o działalności tej placówki i zorganizowała dla nas poczęstunek
i piękne zajęcia integracyjne, zakończone wspólnym śpiewem. W
domu kultury odbyło się też krótkie spotkanie z Sekretarzem Gminy
Waldemarem Krafczykiem, który przedstawił gościom z Niemiec
historię i tradycję naszego miasta. Młodzież gościła również w DOBROTECE, gdzie mogła zwiedzić ekspozycję z przewodnikiem
(w języku niemieckim) i wystawę już gotowych mebli.
Do naszego programu włączyliśmy również dobrodzieńskie
Muzeum Regionalne, gdzie Pan Paweł Mrozek przedstawił nam
historię Dobrodzienia, naszej szkoły oraz opowiedział o typowych
strojach w naszym regionie na przestrzeni lat. Dzięki uprzejmości
ks. proboszcza zwiedziliśmy także nasz drewniany kościółek Św.
Walentego.
Ponadto zorganizowaliśmy wycieczki – młodzież zwiedzała
z przewodnikami Kraków (w tym dzielnicę KAZIMIERZ), Nową
Hutę oraz muzeum w Oświęcimiu i Brzezince. Byliśmy też w pobliskim Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, gdzie mogliśmy
zobaczyć odległe ślady naszej cywilizacji – ślady dinozaurów. Przebyliśmy niezwykłą podróż pociągiem w czasie. Zwiedziliśmy tam
oceanarium i obejrzeliśmy film 5D z bardzo ciekawymi efektami.
Miłym wspomnieniem dla wszystkich jest akcent sportowy – zorganizowany przez nauczycieli WF‑u mgr Iwonę Piasecką – Bachan
i mgr Tomasza Sikorę mecz siatkówki „Polska – Niemcy” pozostanie
na długo w naszej pamięci. Dziękuję bardzo naszej „Katedrze WF‑u”
za wieloletnie zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu sportowej
części programu, gdyż każdorazowo możemy na nią liczyć.
Ponadto uczniowie niemieccy brali udział w codziennych
zajęciach szkolnych swoich polskich kolegów
– mogli np. wspólnie brać czynny udział w lekcjach matematyki,
biologii, języka niemieckiego czy ciekawych przedmiotach handlowych. Wzięli udział również w organizowanym co roku w naszej
szkole ulicznym Biegu Majowym (również jubileuszowym – 25.),
biegnąc z polskimi uczniami – to było dla wszystkich prawdziwe
przeżycie.
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No i oczywiście najważniejszy punkt tegorocznego spotkania –
obchody Jubileuszu 25-lecia naszej wymiany w ramach cyklu
Historii Lokalnej, na które zaprosiliśmy władze powiatu oraz miasta
i gminy Dobrodzień, gości z zaprzyjaźnionych szkół i placówek oraz
wszystkich żyjących nauczycieli, związanych z naszą wymianą na
przestrzeni 25 lat.
Po wystąpieniu starosty oleskiego, dyrektora naszej szkoły i dyrektora szkoły niemieckiej przedstawiliśmy wspólnie (polski i niemiecki
nauczyciel – Beata Sikora i Gottfried Wolf) referat nt. „25 lat wymiany
młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
i Käthe- Kollwitz – Schule w Bruchsal” wraz z prezentacją multimedialną. Przedstawiliśmy występ artystyczny w języku polskim
i niemieckim. Bardzo cieszymy się, że w tym roku mieliśmy zaszczyt
gościć u siebie dyrektora niemieckiej szkoły pana Petera Kussmanna
i dwóch niemieckich nauczycieli (poza trzema opiekunami) związanych z naszą wymianą od samego początku, byli naszymi gośćmi
honorowymi. Pan Gottfied Wolf został uhonorowany statuetką
„Przyjaciel szkoły”. Przyjęliśmy wiele listów gratulacyjnych, a także
wręczyliśmy na ręce dyrektora Kussmanna list gratulacyjny oraz
ogromny „Puchar Przyjaźni”. Przygotowaliśmy też podziękowania
nauczycielom związanym z naszą wymianą oraz osobom wspierającym każdego roku nasze spotkania. Ponadto przygotowaliśmy
wystawę fotograficzną pt. „25 lat wymiany młodzieży w fotografii”, a także kronikę naszych spotkań. Było bardzo uroczyście, był
oczywiście tort jubileuszowy i wpisy do ksiąg pamiątkowych. Ten
jubileusz pozostanie na długo w naszej pamięci.
Ostatni wieczór był spotkaniem podsumowującym,
na którym młodzież może wyrazić swoje uwagi, swoje zdanie.
Odbyło się ono w kręgielni w Myślinie, gdzie po krótkim
podsumowaniu i podziękowaniu spędziliśmy czas na polsko –
niemieckich rozgrywkach kręglowych oraz innych grach i zabawach, które pokonały wszystkie bariery językowe.
Młodzież polska przyjęła swoich niemieckich kolegów bardzo
serdecznie stwarzając miłą ciepłą atmosferę i zapewniając ciekawe
spędzenie wspólnego czasu w rodzinach, gdzie mieli możliwość
poznania kultury i tradycji swoich gospodarzy.
Każde spotkania przynoszą nowe ciekawsze rozwiązania, spostrzeżenia do dalszej współpracy. Spotkanie to ma duży wpływ
na naszą grupę, m.in. mobilizuje uczniów do nauki języka niemieckiego, wskazuje, jak szybko i pięknie zostają zawierane
i zacieśniane przyjaźnie miedzy młodymi ludźmi, które nierzadko
trwają długie lata. Najlepiej świadczą o tym „łzy pożegnania”,
towarzyszące nam zawsze na „do widzenia”.
Największym i chyba jedynym mankamentem jest sprawa
finansowa, która wymaga od organizatorów umiejętności „wyczarowania” środków – szukania sponsorów – na realizację programu.
W większej części program wspierany jest przez organizację:
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Niestety kwota, jaką zapewnia Organizacja jest zbyt skąpa,
by w pełni zrealizować zamierzone działania. Miejmy nadzieję,
że nasze partnerstwo pokona takie bariery i przetrwa następne
dziesiątki lat. A wspomnę, że już w tym roku dyrektor niemieckiej szkoły zaprosił wszystkich na obchody jubileuszu 50 – lecia
naszej wymiany w roku 2047 do Bruchsal. Obserwując młodzież,
która podchodzi zawsze bardzo odpowiedzialnie i z wielkim
zaangażowaniem do opracowania i realizacji programu, jestem
tego pewna, że tak pięknie pielęgnowana przyjaźń przetrwa
jeszcze wiele takich jubileuszy.
Co do następnego spotkania – ustalono rewizytę naszej grupy
w Niemczech na czerwiec 2018.
Beata Sikora

Wspólne
działanie to dla
Nas wyzwanie!
Pod tym hasłem Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara,
Bzinica Nowa, Bąki Kolejka realizowało projekt skierowany
do rodzin wielopokoleniowych. W okresie od 18 maja do 24
sierpnia 2017r. wspólnie realizowaliśmy działania mające na
celu zintegrowanie rodzin, wzmocnienie więzi rodzinnych.

18

maja odbyło się spotkanie rodzin, które zapisały się do projektu by wspólnie opracować plan działania. Rozpoczęliśmy
wspólnym zakładaniem ogrodu i wytyczeniem harmonogramu
jego pielęgnacji. Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy serię warsztatów kulinarnych, na których rodziny wspólnie przygotowywały
posiłki oraz warsztaty śmieciowego rękodzieła, czyli coś z niczego.
Na Dniu Wioski i Dniu Dziecka, Mamy, Taty i reszty Rodziny
wspólnie bawiliśmy się na warsztatach cyrkowych, meczu mega
‑piłkarzyków, grillu i zabawie tanecznej. 24.08 zebraliśmy się na
podsumowaniu projektu, był poczęstunek i upominki dla rodzin
zaangażowanych w projekt. Na terenie posesji szkoły w Bzinicy
można podziwiać plony w utworzonym ogródku warzywno
‑kwiatowym. W projekcie, w ramach programu „Centrum Dla
Rodziny” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni/
Stowarzyszenie Dorośli –Dzieciom, dofinansowanego z środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wzięło udział 10 rodzin wielopokoleniowych z gminy Dobrodzień.
Dziękujemy uczestnikom za udział w projekcie.
Jolanta Kopyto
Prezes SRW w Bzinicy Starej
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Rok Ks. Augustyna Weltzla
w Dobrodzieniu
2017 rok to rok w sposób niezwykły łączący pięć miast
śląskich: Racibórz, Żory, Koźle, Prudnik i Dobrodzień,
bo tym pięciu miastom Ks. Augustyn Weltzel podaro‑
wał dar niezwykły – spisaną ich historię. Kronika, którą
ten niezwykły historyk napisał dla Dobrodzienia nosi ty‑
tuł „Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag”.

W

tym roku przypada 135. rocznica wydania tego wszechstronnego
opracowania historii miasta i dworu Dobrodzień do roku 1880.
Do czasów obecnych zachował się na terenie Gminy Dobrodzień
jeden egzemplarz oryginalny z 1882 roku! Niestety nie znajduje się
w zbiorach naszego Muzeum, a jest własnością prywatną i rodzinną
pamiątką.
W tym roku również uroczyście obchodzimy rocznice – 200. urodzin
i 120. śmierci autora, uważanego za najwybitniejszego historyka Górnego
Śląska. Z tej okazji postanowiliśmy uczcić postać Księdza doktora oraz
przypomnieć mieszkańcom Gminy jaka to niezwykła postać i jaki nas
spotkał zaszczyt, że znaleźliśmy się w gronie wybranych miast. Dlatego
właśnie coroczne forum dyskusyjne, które odbywa się podczas „Źródła”
poświęcone zostało właśnie postaci Ks. Weltzla. Forum nosiło tytuł:
„Augustin Weltzel (9 IV 1817 – 4 XI 1897) w zaciszu tworkowskiej
fary rozjaśniał mroki dziejów górnośląskiej ojczyzny”. Swoje referaty
wygłosili: dr Piotr Sput przypominając historię życia niezwykłego księdza, którego pasją była historia i której poświęcił życie oraz prof. Joanna
Rostropowicz, która wyjaśniała skąd się wzięło określenie Śląski Tacyt
i dlaczego Weltzel zasłużył by nosić tak zaszczytne miano.
Podczas tej konferencji rozgorzała ciekawa dyskusja, podczas której
Prezes MTRDZ Paweł Mrozek i Dyrektor DOKiS przedstawili swój
pomysł uczczenia postaci Ks. Weltzla poprzez ustawienie pamiątkowej
tablicy. Drugi pomysł to nadanie imienia A. Weltzla naszemu nowemu
Muzeum.
Na razie Dom Kultury wydał dwa medale: pamiątkowy medal
okolicznościowy, który otrzymali wszyscy uczestnicy forum oraz
medal sportowy. Każdego roku podczas Dni Dobrodzienia DOKiS
organizuje wielki bieg o nazwie „Dobrodzieńska Dycha” Tradycją
jest przygotowywanie medali z rewersem tematycznie związanym
z miastem lub jego historią. W tym roku na rewersie medalu zagościł
Augustin Weltzel.

Sposób, w który jednak najbardziej możemy uczcić tę niezwykłą
postać, to wydanie reprintu naszej kroniki z 1882 roku.
Prezes MTRDZ Paweł Mrozek dokonał dzieła wręcz wiekopomnego – oczyścił każdą stronę, poprawił uszkodzony druk i wydrukował
jeden egzemplarz wielkości A4. Zabytkowa kronika jest mniejsza.
Taką gotową książkę oprawioną w twarde oprawy i z wyzłoconym
tytułem zaprezentował najpierw Burmistrz Róży Koźlik, a następnie Radzie Miejskiej. Rada podjęła decyzję o wydrukowaniu 500
egzemplarzy. Zamykając rok A. Weltzla kronika powinna się już
ukazać. Obecnie przygotowywana jest do druku. Oba egzemplarze
mogli podziwiać uczestnicy forum ponieważ były tam obecne.
Dziękujemy ogromnie Rodzinie Ziaja za okazane nam zaufanie
i wypożyczenie zabytku.
Pozostaje nam czekać na tłumaczenie. Robocze już jest, ale jeszcze nie posiadamy do niego praw autorskich. Kiedy tylko stanie się
to możliwe i Paweł Mrozek będzie mógł przygotować je do druku
opracowując graficznie staniemy się posiadaczami, jako mieszkańcy
Gminy, kolejnego dzieła, z którego będziemy mogli czerpać jak
ze źródła. Obecny reprint uratuje nasz wspaniały zabytek, i naszą
wiedzę o sobie. Naukowcy historycy i tak zawsze sięgają do źródeł
czyli do oryginału nie do tłumaczenia. A to co najbardziej jest
podkreślane jako zasługa Weltzla to jego wielki profesjonalizm,
rzetelność, a przede wszystkim możliwość korzystania ze źródeł,
których dziś już nie ma! Wiedza z nich zaczerpnięta jest już tylko
w dziełach Weltzla.
Odpowiedzialny za wydrukowanie reprintu kroniki po zakończeniu przygotowań przez Pawła Mrozka jest Dom Kultury, dlatego
zapraszamy na naszą stronę oraz na stronę miasta by śledzić, czy już
kronika jest dostępna. Orientacyjny termin to listopad.
Agnieszka Hurnik
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Rok Augustina Weltzla w Tworkowie
Nazwisko księdza dra Augustina Weltzla, wielkiego dziejo‑
pisarza Śląska, łączy w tym roku 5 różnych śląskich miast:
Prudnik, Racibórz, Żory, Koźle i Dobrodzień. Jest on bowiem
autorem kronik wszystkich tych miast. Natomiast rzez 40 lat
służył w tworkowskiej parafii i tu jest pochowany. Dlatego to
właśnie Tworków w Gminie Krzyżanowice obchodzi w tym
roku 200. rocznicę urodzin tego duszpasterza i kronikarza.

O

bchody i związane z nimi główne uroczystości odbyły się w sobotę 10 czerwca i rozpoczęły się mszą świętą, którą koncelebrowali:
wysłannik biskupa opolskiego ks. prof. Piotr Tarliński – diecezjalny
duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ks. proboszcz
Piotr Tkocz. Po mszy poświęcony został nowy pomnik na mogile
księdza Weltzla. Oryginał zniszczono podczas działań wojennych.
Zachowano jednak zdjęcia i na ich podstawie Zarząd DFK Tworków
postanowił odbudować pomnik przy wsparciu sponsorów. Podczas
poświęcenia kwiaty na grobie złożyli przedstawiciele Gminy Dobrodzień Burmistrz Róża Koźlik i zastępca Marek Witek oraz Bernard
Gaida przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce.
Spod kościoła goście przemaszerowali do Centrum Kultury,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości jubileuszowych. Tam
odbył się wykład na temat życia i twórczości księdza dra Augustina
Weltzla, który wygłosili Renata i Piotr Sput. Miała tam również
miejsce wystawa dzieł Księdza Weltzla – głównie kronik miast,
w której uczestniczyła kronika dobrodzieńska wypożyczona z tej
okazji. Na terenie gminy znajduje się tylko jeden jej egzemplarz.
Mogliśmy tam również zobaczyć tłumaczenia, których dokonały
miasta. Spośród 5 miast tłumaczenie swoich kronik mają jedynie
Żory z 1997 i Prudnik z 2005.
W obchodach 200. rocznicy urodzin księdza dra
Augustina Weltzla uczestniczyli liczni goście,
m.in.: poseł Mniejszości Niemieckiej na Sejm Ryszard Galla,
władze województwa śląskiego i opolskiego, członek zarządu województwa Henryk Mercik, hrabia Saurma‑Jeltsch, którego przod-

kowie sprawili, że ks. Weltzel został proboszczem w Tworkowie,
przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce Bernard Gaida, zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda, przedstawiciele TSKN województwa śląskiego i opolskiego, delegacje śląskich gmin i miast, radni,
przedstawiciele jednostek oświatowych oraz organizacji społecznych
gminy Krzyżanowice.
Dorobek twórczy ks. dra Augustina Weltzla jest ogromny, a ówczesny bibliotekarz Reichstagu dr Potthast nazwał ks. Augustina Weltzla
Tacytem Górnego Śląska. Za napisanie historii miasta i twierdzy
Koźle oraz za wcześniejsze opracowania historyczne miast Górnego
Śląska ks. Augustin Weltzel odznaczony został przez Króla Pruskiego
Orderem Czerwonego Orła IV Klasy. Władze kościelne przyznały
uczonemu Księdzu Weltzlowi tytuł Radcy Duchownego.
Zakończenie roku księdza dra Augustina Weltzla w Tworkowie
przewidziane jest na dzień 5 listopada i powiązane zostanie ze
120. rocznicą śmierci wielkiego Ślązaka, która przypada na dzień
4 listopada.
Na podstawie materiałów DFK Tworków
Agnieszka Hurnik

działalność dobroczynna

„KILOMETRY DOBRA”
PODSUMOWANIE

W 2017 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka wzięło udział w ogól‑
nopolskiej Kampanii „Kilometry Dobra” by realizować cel dobro‑
czynny: „Uratuj kuchnię – remont stołówki szkolnej” w Bzinicy
Starej. 4 czerwca 2017roku na Boisku Sportowym w Bzinicy
wspólnie podsumowaliśmy zbiórkę „Kilometry Dobra”.

P

odczas zbiórek do puszek, wpłat na konto stowarzyszenia i Kilometrów Dobra udało się zebrać kwotę 6804 zł, co dało ponad
154 metry Dobra ułożone z monet jednozłotowych. Środki pozwolą
rozpocząć prace remontowe, które będziemy kontynuować w następnych latach, skorzystamy też z funduszy unijnych. Kontynuujemy

udział w Kampanii Kilometry Dobra w roku 2018.
Składamy Serdeczne Podziękowania Ambasadorom „Kilometrów
Dobra”: Darii Kowolik, DJ Bonex, AD Mix
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, Wolontariuszom, Proboszczom
Parafii MM i NNMP w Dobrodzieniu oraz Świętej Trójcy w Szemrowicach, Sołtysom Pluder i Kocur, właścicielom Delikatesów Centrum
w Pludrach i Dobrodzieniu, OSP w Dobrodzieniu, Dyrektor i Pracownikom DOKiS za Współpracę… Poświęcony Czas… Dobre Serce
Zarząd SRW w Bzinicy Starej
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Akcja „ŻONKILE”
W 2017 roku Dom Kultury po raz drugi włączył się w Akcję „Żon‑
kile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich PO‑
LIN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest
to akcja przypominająca, że 19 kwietnia to rocznica powstania
w getcie warszawskim oraz Dzień Pamięci o Holocauście.

Z

aprosiliśmy tego dnia do siebie uczniów
wszystkich szkół, ale tylko w małych grupach ponieważ mieliśmy w planach zajęcia
plastyczne – tworzenie papierowego żonkila oraz spacer po mieście śladami ludności
żydowskiej zamieszkującej kiedyś w Dobrodzieniu.
Niestety niespodziewanie 19 kwietnia
mieliśmy śnieżycę i musieliśmy zostać w budynku. Z wykonanymi żonkilami poszliśmy
tylko do urzędu miasta, a zamiast spaceru
Paweł Mrozek przedstawił uczestnikom
akcji prelekcję. Od czasu kiedy w 2013 roku braliśmy udział w projekcie „Polska dla
Wszystkich” i upamiętnialiśmy miejsce synagogi kamieniem oraz szukaliśmy pierwszych śladów ludności żydowskiej Prezes
Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Paweł Mrozek zdołał zgromadzić dużo
więcej materiałów na ten temat.

Potrafi już opowiedzieć losy kilku
rodzin dość szczegółowo.
Są to losy bardzo przejmujące i zapadające
w serce. Mnie szczególnie utkwiła opowieść
o tym jak Ksiądz Gładysz przychodzi w nocy
ostrzec kobietę pochodzenia żydowskiego
bo następnego dnia pojawi się Gestapo…
Młodzież słuchała i oglądała prezentację
z wielkim zainteresowaniem.
Następnie przy użyciu materiałów nadesłanych prze Muzeum POLIN mogliśmy
dowiedzieć się sporo o kulturze żydowskiej
– „Żydowski – co to znaczy?” np. co to jest
synagoga, judaizm, menora, jidisz (młodzież
mogła napisać kilka słów w tym trudnym
języku) czy koszerny.
Na zakończenie złożyliśmy kwiaty, czyli
żonkile pod kamieniem upamiętniającym
synagogę i młodzież została odwieziona do

historia

V Konkurs wiedzy
„Dobrodzienianin,
to ja”
Taki właśnie tytuł nosi Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrodzień‑
skiej odbywający się w tym roku po raz piąty. Od dwóch lat
organizujemy go w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się
w szkołach – uczniowie piszą pod okiem swych nauczycieli
test, który przygotowuje Prezes Międzygminnego Towarzy‑
stwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice Paweł Mrozek.

W

pierwszym etapie wzięło udział 18 uczniów ze szkoły podstawowej w Dobrodzieniu, Szemrowicach i Bzinicy Starej oraz
z Gimnazjum i Zespołu Szkół. Do II etapu zakwalifikowało się 10
uczniów z 4 szkół. Tym razem test uczniowie pisali w sali lustrzanej
Domu Kultury. Po sprawdzeniu testów również przygotowywanych
przez Pawła Mrozka zwycięzcami zostali: I miejsce Lukas Czellnik
z Gimnazjum w Dobrodzieniu, II miejsce Michał Szczecina z Zespołu Szkół i III miejsce Julia Macha również z Gimnazjum. Nagrody
zwycięzcom zostały wręczona podczas Dni Dobrodzienia.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy
chcieli przygotować swoich podopiecznych do konkursu. Zachęcamy
do przygotowania się również za rok i zdobywania wiedzy przez
zapoznawanie się z publikacjami, ale również przez częste wizyty
w naszym muzeum.
Agnieszka Hurnik

szkół. Za rok z pewnością znowu weźmiemy
udział w tej mądrej i jakże potrzebnej akcji.
Ciągle musimy pamiętać by robić wszystko
by takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły
w stosunku do żadnego narodu! A możemy
to zrobić tylko pamiętając i ucząc o nich.
Agnieszka Hurnik
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Noc w Domu
Kultury 2017
Stało się już naszym zwyczajem, że jedną
z majowych nocy spędzamy z dziećmi w Domu Kultury.

T

ym razem na początek dzieci miały wyjazd do Akademii Małego
Inżyniera w Lublińcu, która prowadzi, również u nas, zajęcia
z robotyki. Mogli tam wziąć udział w zajęciach i zobaczyć pracę
drukarki 3D.
Po powrocie młodzi konstruktorzy zaspokoili swoje apetyty
i mogliśmy oddać się nocnemu oglądaniu filmów. Za każdym razem atrakcją jest nocowanie na materacach pożyczonych ze szkoły

podstawowej oraz na poduchach i pufach pożyczonych z Dobroteki.
Rano, po nocy pełnej buszowania, czekała poranna gimnastyka
na rześkim wiosennym powietrzu i śniadanie.
Agnieszka Hurnik

kultura

VI Dobrodzieńskie
Konfrontacje
Teatralne
27 marca to na całym świecie wielkie święto teatru.
W Dobrodzieniu również. Od czterech lat zawsze
w okolicy tej daty organizujemy konfrontacje po to by
spotkać ze sobą różne grupy bawiące się w teatr. Zapy‑
tałam kiedyś dzieci za co lubią teatr i otrzymałam fan‑
tastyczną odpowiedź – bo w teatrze można stać się kim
tylko się zechce!!! Dzieci jak zwykle wiedzą najlepiej!

W

tym roku ponieważ nie mamy dużej sceny musieliśmy się
spotkać na małej w sali kameralnej. Z tego też powodu
zdecydowaliśmy, że stawiamy na teatr lalkowy. I okazało się, jak
należało się spodziewać, że dzieci i młodzież mają fantastyczne
pomysły.
Zanim przed publicznością wystąpiły grupy teatralne ze szkół
konfrontację rozpoczęła grupa „MaMeMik” z krótkim występem „Kukiełki recytują”. Następnie zobaczyliśmy spektakle z:
PSP Turza – „Bajka kołowrotka”, PSP Szemrowice – „Legenda
o warszawskim Bazyliszku”, Gimnazjum – „Idol”, Zespół Placówek
Edukacyjnych – „Anioł w Otmuchowie” oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – „Pan Tadeusz”. Po raz pierwszy postanowiliśmy
nadać konfrontacjom tryb konkursowy i przyznać nagrody. Do
współpracy w jury zaprosiliśmy dyrektorkę Biblioteki Publicznej Krystynę Lewandowską. Oceniałyśmy przede wszystkim
pomysłowość, samodzielne wykonanie kukiełek, jak również
umiejętność gry słowem przez aktorów. Uczyliśmy się wspólnie
bardzo trudnej sztuki – lalka teatralna żyje i mówi tylko wtedy
kiedy się rusza… Czasem spektakle traciły bo lalki stały i nie
wiadomo było która mówi. Aktora nie widać, ale to wcale nie
ułatwia, wręcz przeciwnie utrudnia.
Przyznałyśmy trzy nagrody, które wręczyła lalka typu pacynka
– Arlekin, który prowadził całość imprezy. I miejsce otrzymała
„Bajka kołowrotka”, II miejsce otrzymała „Legenda o warszawskim Bazyliszku”, a III miejsce – spektakl „Idol”. Wszystkie grupy
teatralne uhonorowane zostały również statuetkami i i dyplomami
za udział.

Zachęcając dzieci i młodzież do przyjaźni z teatrem
staramy się też by dorośli mieli tutaj swoją niszę dlatego od lat
w drugim dniu konfrontacji przedstawiamy spektakl dla dorosłych.
Kilkakrotnie już gościliśmy aktorów z „Teatru po pracy” z Lublińca.
W tym roku również ze sztuką „Nie ma jak kochanie”. Niestety
ten sam teatr, który w Lublińcu przyciąga tłumy w Dobrodzieniu
gromadzi garstkę publiczności. Może jest tu pora na jakieś zmiany
ponieważ w tym roku moi aktorzy dziecięcy wyrośli i zapraszam
dzieci do sekcji dziecięcej, natomiast dorośli są zawsze mile widziani. Może macie Państwo jakiś pomysł co moglibyśmy wspólnie
w Dobrodzieniu wystawić?! Robiliśmy już takie fajne rzeczy – dorośli grali dla dzieci w bajce „Królewna Gburka”, tańczyli i śpiewali
w występach mikołajowych… drzemie w naszych mieszkańcach
wielki potencjał i talent tylko trzeba się pozbyć balastu – „co inni
powiedzą” i robić to co kochamy! A inni najpewniej pozazdroszczą
że nie mieli tej wielkiej odwagi.
Tymczasem zapraszamy za rok na konfrontacje! Pamiętajmy –
w teatrze można być kim tylko się chce!
Agnieszka Hurnik
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Święto Stolarza 2017
Od kilku lat poszukujemy odpowiedniej formuły dla tego święta, tak przecież ważnego w w mieście stolarzy, choć z różnym skutkiem.
W 2015 roku rozpoczęliśmy od konkursu na bajkę o stolarstwie we współpracy z Dobroteką, Firmą Kler i Cechem. Powiódł się zna‑
komicie ponieważ wpłynęło na konkurs mnóstwo tekstów, które czekają obecnie na możliwość opublikowania. W 2016 r. zorgani‑
zowaliśmy konkurs na gadżet reklamujący Dobrodzień jako miasto stolarzy oraz warsztaty wykonywania drewnianych zabawek.

W

tym roku zaproponowaliśmy Technikum Przemysłu Drzewnego współpracę przy warsztatach wykonywania mebli z palet
ponieważ szkoła wyposażyła nową pracownię stolarską. Dodatkowo
odbyły się warsztaty ozdabiania palet jako szyldów oraz warsztaty
intarsji.
Krążymy ciągle jednak w wąskim gronie, a przecież w mieście stolarzy ich święto to powinno być duże wydarzenie. Znowu zwracamy
się tu do państwa z apelem o rozmowę na ten temat. Zdarzało się
już wiele razy, że ktoś z mieszkańców mówił – ja mam taki pomysł
może byśmy to zrobili i dzieją się wydarzenia zainicjowane przez
konkretne osoby. Zapraszamy w tej ważnej sprawie również.

Ten rok jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem – w maju
zostało otwarte muzeum, w którym jednym z eksponatów jest fotografia rzemieślników dobrodzieńskich z 1900 roku. Postanowiliśmy
zatem z okazji otwarcia muzeum, które w założeniu ma być muzeum
tematycznym – stolarskim, wykonać pamiątkową fotografię obecnych
rzemieślników. Zaprosiliśmy stolarzy do tego wspólnego zdjęcia po
Mszy św. w intencji stolarzy 19 marca. Obecnie obie fotografie wiszą
w Muzeum. Pamiątkową odbitkę otrzymali w prezencie od Pani
Burmistrz wszyscy którzy są na zdjęciu. Zapraszamy do oglądania
dużego formatu w Muzeum.
Agnieszka Hurnik

październik–listopad 2017 • 23
kultura

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017
„DOKiS – Dobrodzienianie o Kulturze i Sporcie”

W taki nietypowy sposób rozszyfrowaną naszą nazwę
postanowiliśmy uczynić tytułem projektu, który złożyliśmy
do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Ku

naszej wielkiej radości otrzymaliśmy dofinansowanie i znaleźliśmy się w gronie 50 domów kultury, które zostały zakwalifikowane do realizacji programu. Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy
polega na diagnozie potrzeb w społeczności lokalnej, a druga część to
realizacja inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców jako odpowiedź
na owe potrzeby.
Na początku myśleliśmy, że to my będziemy realizować te pomysły
dla Państwa, ale na szkoleniu w Warszawie okazało się, że nic bardziej
mylnego – my mamy tylko pomagać, a nad swoim pomysłem, jego realizacją ma czuwać ten mieszkaniec, który go zgłosił. My natomiast mamy
wielkie zadanie – dokonać diagnozy! Wróciliśmy lekko przestraszeni
czy to się uda, ale z wielkim zapałem, tym bardziej że otrzymaliśmy
opiekuna z ramienia NCK – Tomasza Ignalskiego Dyrektora Centrum
Kultury w Chorzowie.
Drogi diagnozy są dwie: pierwsza to profesjonalne socjologiczne
badanie, a druga to szeroko pojęta rozmowa z mieszkańcami przy
pomocy metod animacyjnych. My wybraliśmy obie te drogi dlatego,
że po pierwsze bardzo chcieliśmy wyjść do naszych mieszkańców, a po
drugie zależało nam na wiedzy opracowanej przez fachowców. Do
współpracy zaprosiliśmy profesora Uniwersytetu Opolskiego dra hab.
Edwarda Nycza, który przygotował profesjonalną ankietę, a następnie
opracował jej wyniki. Naszym zadaniem natomiast było zgromadzenie
ankiet. W tym celu wybraliśmy się do wyznaczonych sołectw, by rozmawiać i odpowiadać na pytania ankietowe. Ilość ankiet zależała od
ilości mieszkańców – według wykazu przygotowanego przez Profesora.
Odwiedziliśmy zatem: Główczyce, Szemrowice, Pludry, Rzędowice,
Kocury, Myślinę i Bzinicę. Sołectwa przyjmowały nas bardzo gościnnie
w swoich świetlicach i siedzibach stowarzyszeń. Przyjeżdżałyśmy z koordynatorką projektu instruktorką Moniką Kabat z koszykami kawy
i kołacza żeby nasi goście przyjmując nas u siebie mogli już tylko z nami
rozmawiać, bo to jest idea tego projektu. Ankiety wypełniali również
mieszkańcy Dobrodzienia, a nie były krótkie – zajmowały sporo czasu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za ten wysiłek.
Jeśli chodzi o nasze metody animacyjne
to zaprosiliśmy naszych mieszkańców na piknik na plac zabaw
na Strzelnicy, do malowania skrzynek na kwiaty oraz na plener
malarski w Rynku miasta. Podczas tych wydarzeń było z nami
„drzewo marzeń” na którym mieszkańcy mogli przyklejać karteczki
z napisami – co chcieliby zmienić w domu kultury lub za co nas
lubią, a także wielki baner rozwieszony w rynku, na którym każdy
mógł dokonać wpisu pod hasłem „Mój wymarzony Dobrodzień”,
a studentki UTW oraz gimnazjaliści wypełniali tzw. Dzienniczki
życia codziennego. Oprócz tych animacji zaprosiliśmy, tym razem do
siebie, naszych lokalnych liderów i wszystkich chętnych do rozmowy
o tym jak u nas jest i co chcielibyśmy zmienić oraz udaliśmy się do
Gimnazjum i Zespołu Szkół na warsztaty z młodzieżą. Naszą grupą
docelową w projekcie była właśnie młodzież i mieszkańcy sołectw.

Młodzież uczyła się z Moniką Witek zaprojektowania produktu w odpowiedzi na potrzebę klienta, którą najpierw musieli zbadać tak jak
my badaliśmy ich potrzeby poprzez rozmowy w czasie warsztatów.
Na początku czerwca zaprosiliśmy wszystkich uczestników projektu oraz naszego opiekuna do wysłuchania wyników i wniosków
z diagnozy. Jako pierwszy przedstawił je prof E. Nycz prezentując nam
profesjonalny raport z badań terenowych, a następnie pokazaliśmy
nasze wyniki. Okazało się, że wskazane potrzeby i opinie mieszkańców są zbieżne i bardzo konkretne. Diagnoza oraz film z realizacji
projektu dostępne są na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do
zaglądania bo naprawdę warto. Generalnie mieszkańcy lubią swoją
Gminę i Dom Kultury, ale nieco by je zmienili…
Kolejnym etapem w projekcie było zgłaszanie wniosków.
Wbrew naszym nieśmiałym obawom mieszkańcy, tak jak wskazali konkretne potrzeby, tak przedstawili 9 różnych pomysłów na
działanie. Po zakończeniu terminu zgłoszeń odbyło się posiedzenie
komisji i wybrano 5 inicjatyw do realizacji: sołectwo Rzędowice:
„Mali i duzi rozkręcają Rzędowice”, sołectwo Główczyce: „Ciekawe
miejsca z kulturą w Główczycach”, sołectwo Myślina: „Turza – Myślina wesoła rodzina” oraz w Dobrodzieniu: „Zdrowo, aktywnie,
kulturalnie” i „Malując muzyką i dźwiękiem – warsztaty malarstwa
ściennego oraz wokalne i realizatorskie”. Obecnie trwa realizacja
wszystkich zgłoszonych pomysłów! Bardzo serdecznie gratulujemy
sołectwom i grupom inicjatywnym z Dobrodzienia, ponieważ wraz
z pomysłem trzeba było napisać do nas wniosek. Ta druga część
projektu ma wartość 22.000 zł zatem jest za co realizować marzenia
i potrzeby.
Jeszcze raz zachęcamy do nieustannego kontaktu z nami i do
rozmowy o pomysłach i potrzebach. Będziemy mogli je zrealizować
tylko wtedy, gdy będziemy je znali! Bardzo się cieszymy z realizacji
tego projektu – takiego właśnie szukaliśmy – ponieważ wreszcie
zaprzyjaźniliśmy się z sołectwami. Dom Kultury jest dla całej Gminy
nie tylko dla mieszkańców Dobrodzienia. Jest też absolutnie dla
wszystkich bez względu na wiek i wykonywany zawód! Czynny od
8.00 do 20.00, w poniedziałki do 15.30. Zapraszamy.
Agnieszka Hurnik
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Piotr Lempa Absolwentem Ambasadorem
Politechniki Częstochowskiej
12 maja 2017 roku w Teatrze Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się szesnasta już wielka gala,
podczas której wręczono tytuły Absolwenta Roku i Absolwenta Ambasadora Politechniki Częstochowskiej.
Tytuł ten jest przyznawany za wybitne osiągnięcia absolwentów uczelni w pracy zawodowej oraz inne znaczące
osiągnięcia w kraju i za granicą, które są udokumentowane przez zgłaszających daną kandydaturę.

D

la Kapituły przyznającej ten zaszczytny
tytuł nie ma znaczenia kiedy absolwent
ukończył studia, ale jego osiągnięcia – sukces
w działalności gospodarczej, politycznej,
społecznej czy kulturalnej. W Skład Kapituły
wchodzą: Jan W. Pilarczyk Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, Norbert Szczygiol JM Rektor

Politechniki Częstochowskiej oraz wszyscy
nagrodzeni tytułem Absolwent Roku począwszy od 2001 roku.
Podczas tegorocznej gali, która zgromadziła osoby nominowane oraz władze
uczelni, władze miasta, bliskich i przyjaciół
osób nominowanych, a także mieszkańców
Częstochowy, tytuł Absolwenta Ambasa‑

kultura

Kolory kobiecości
Kolory kobiecości to tytuł, pod którym kryje się tradycyjny Dzień Kobiet.
Każdego roku staramy się szukać innych barw kobiecości.

W

zeszłym roku malowałyśmy na porcelanie, a w tym roku uczyłyśmy się robić kompozycje kwiatowe pod okiem florystki Eweliny Myrcik z Kwiaciarni „Kwiaty Kalina”.
Każda z pań mogła wykonać własną kompozycję kwiatową. Podczas spotkania panie,
a właściwie goście bo mieliśmy i panów przy pracach artystycznych, mogli wysłuchać
również koncertu zespołu „Adda Band” pt. „Być kobietą”. Za rok postaramy się poszukać
jeszcze innych barw kobiecości. Może nasi panowie mogliby nam coś podpowiedzieć.
Agnieszka Hurnik

dora Roku 2016 otrzymał Piotr Lempa.
Wszyscy nagrodzeni absolwenci dziękowali
w swoich przemówieniach, a Piotr po prostu
zaśpiewał!
Po raz kolejny jesteśmy dumni, z naszego
„Chłopaka z Dobrodzienia”! Gratulujemy
serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Hurnik
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Randka w Starym Kinie
Na randkę z czarno białymi przedwojennymi filmami zapraszamy zawsze w okolicach tzw. Święta Zakochanych.
Sala lustrzana lub kameralna zamieniają się wówczas w kawiarnię z lat 20-tych lub 30-tych.

W

tym roku oglądaliśmy „Manewry miłosne” przy słodkościach i lampce wina.
Nie udała się niestety zaplanowana zabawa
walentynkowa, choć mieszkańcy wskazali
nam w diagnozie, że chcieliby mieć miejsce
gdzie mogą potańczyć… Mamy teraz piękną
salę lustrzaną i możemy tańczyć, proszę nam
tylko podpowiedzieć w jakiej formie. W przysłowiowe walentynki wszystkie stoliki kawiarniane są zajęte, bilety do kin wykupione.
Nie ma co walczyć z wiatrakami – każdy lubi
by mu okazywać uczucia. Jak zatem powinien
wyglądać ten wieczór w Dobrodzieniu?
Niewielka grupka naszych gości bawiła się
doskonale zaśmiewając się podczas projekcji
tej znakomitej komedii. Trzy poprzednie lata
impreza udała się nawet z konkursem na
kostium z epoki!
Agnieszka Hurnik
kultura

Narodowe
Czytanie 2017
Narodowo czytamy w Dobrodzieniu już od 2013 roku, a ca‑
łą akcję zainicjował Prezydent RP Bronisław Komorowski
w 2012 roku ogólnopolskim czytaniem „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku czytaliśmy dzieła Aleksan‑
dra Fredry, w 2014 Henryka Sienkiewicza, w 2015 „Lalkę”
Bolesława Prusa, w 2016 „Quo vadis” Henryka Sienkiewi‑
cza, a w tym roku „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

P

rzez te wszystkie lata zrodziły nam się dwie tradycje – zawsze
czytanie rozpoczynają włodarze miasta w strojach stosownych
do epoki i zawsze biorą w nim udział wszystkie placówki edukacyjne
w gminie! Ponadto przedstawiciele Rady Miejskiej, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, straży, biznesu, bibliotek i księża. Słowem wszyscy,
których zaprosimy chętnie czytają. Mamy jednak marzenie, że kiedyś
serca i dusze naszych mieszkańców otworzą się do tego stopnia, że
sami będą przychodzili z książkami po to, by czytać z nami. Wystarczy tak niewiele, nawet nie trzeba mieć książki bo my dysponujemy,
trzeba tylko przyjść i powiedzieć – „ja też bym chciał”! Ta akcja
jest cudownym pomysłem animacyjnym dzięki któremu możemy
wspólnie się integrować świetnie się bawiąc i pielęgnując tradycje,
a my będziemy robić takie akcje do końca świata i o kilka dni dłużej
aż wreszcie zniknie to okropne słowo „obciach”!
Nasza para przedstawicieli władz – Pani Burmistrz Róża Koźlik
i Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski od drugiej
edycji dobrodzieńskiej czytają w strojach. Wystąpili już w rolach:
Oleńki i Kmicica, Izabeli Łęckiej i Wokulskiego, Ligii i Winicjusza,
a w tym roku przypadła im w udziale rola Panny Młodej i Pana
Młodego. Co roku korzystamy z wypożyczalni kostiumów Teatru
im. J. Kochanowskiego w Opolu. Dla jednej postaci z „Wesela” nie

był potrzebny w tym roku kostium – dla Księdza, ponieważ nasz
nowy proboszcz Mariusz Kleman chętnie przeczytał z nami rolę
Księdza goszczącego na bronowickim weselu.
Nieco inny był też udział szkół, ponieważ w tym roku
czytanie nastąpiło zanim rozpoczął się rok szkolny.
Dlatego mniej gościliśmy uczniów, a więcej nauczycieli. Pokazali
swój wspaniały talent w całej okazałości – całe scenki przygotowali
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu z dyrektorką Bożeną Gaś oraz zaproszoną do współpracy dyrektorką przedszkola
Ewą Macha, a także nauczyciele Niepublicznej Szkoły w Bzinicy
Starej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy zaprosili do
współpracy dyrektora Joachima Wloczyka oraz prof. UO Zenona
Jasińskiego. Ze swoimi uczniami czytali nauczyciele Gimnazjum
i Zespołu Placówek Edukacyjnych. Szkoły w Pludrach, Turzy
i Szemrowicach zdołały zachęcić swoich uczniów, którzy jeszcze
na wakacjach, ale już chcieli z nami czytać mimo, że tekst bardzo
trudny.
Tegoroczne czytanie wyróżniała z pewnością dekoracja przygotowana przez instruktorkę Beatę Kupiec – bronowicka chata
-oraz niespodzianka – dziennikarze TVP Opole, którzy zwykle
przyjeżdżają nas „nakręcić”. Przyjęli zaproszenie i pierwszy raz
czytali z nami – dziennikarka Anna Święcicka (nasza mieszkanka
i dawna aktorka Teatru Mimowolnego przy DOKiS) i kamerzysta
Wojciech Brzeszczak zaprezentowali scenkę z dialogami Racheli
i Poety. Zachęcamy do zaglądania na stronę Prezydenta RP ponieważ już niedługo powinno się tam pojawić głosowanie na
tekst, który będziemy czytać w przyszłym roku. Przypominamy
również, że do każdej edycji otrzymujemy z Kancelarii Prezydenta
okolicznościową pieczęć do stemplowania książek.
Zapraszamy za rok i pamiętajmy, że w 2018 minie 100 lat od
odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Z pewnością
będzie to rok szczególny.
Agnieszka Hurnik
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Opolskie Szmaragdy 2017
Już po raz 4 odbyła się prezentacja zespołów działających przy
instytucjach kultury w województwie opolskim – „Szmaragdy”.

D

om Kultury w Dobrodzieniu w zeszłym roku reprezentował Zespół Regionalny, dwa
lata temu Mażoretki „Fantazja”, trzy lata temu Chór „Kantata”, a w tym roku śpiewające
dzieci – „Dokisiaki” i „Dokisiaczki”! Zwykle impreza ta odbywała się w Opolu na skwerze przy Filharmonii, a w tym roku Urząd Marszałkowski zaprosił zespoły do Mosznej.
W sąsiedztwie wielkiego zamku prezentowali się artyści z całej Opolszczyzny. Imprezę
prowadzili Robert Janowski i Karol Strasburger. Dzieci wróciły z mikrofonem na statywie
zamiast corocznej statuetki oraz z wieloma wrażeniami.


Agnieszka Hurnik

kultura

Dni Dobrodzienia 2017
Każdego roku miasto Dobrodzień obchodzi swoje święto pod koniec lipca w pobliżu daty odpustu w parafii św. Marii Magdaleny.
W tym roku był to weekend 21–23 lipca, a wyjątkowość tego czasu polegała a tym, że obchodzimy w mieście Rok Augustyna
Weltzla oraz na tym że pierwszy raz od wielu lat nadany został tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dobrodzienia.

P

iątek poświęcony został Augustynowi Weltzlowi dlatego odbyła
się konferencja dotycząca jego biografii i twórczości.
Wieczorem natomiast goście festynowi mogli posłuchać pierwszego koncertu zespołu „Schlesien Gebiet”. Wszystko już w ramach
„Źródła”, które od zeszłego roku Dom Kultury organizuje razem
z Dniami Dobrodzienia z powodu remontu sali widowiskowej.
Sobota to właśnie dzień poświęcony mniejszościom etnicznym
i folklorowi czyli „Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Źródło”. Tradycyjnie gości przywitał Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia, a jako pierwsze zaśpiewały
„Gołężanki” zaprzyjaźnione z naszym zespołem. Następnie zagrała
nam „Tyrolska Kapela Stefana” bawiąc gości i zapraszając do tańca.
W atmosferze radości i dobrej wielokulturowej zabawy rozpoczęła
się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Panu Gottfriedowi Wolfowi. Jest on jest obywatelem Niemiec i długoletnim
nauczycielem Kathie‑Kollwitz‑Schule w Bruchsal. Od 1992 roku
jest współorganizatorem partnerskiej wymiany młodzieży między
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Kathie
‑Kollwitz‑Schule w Bruchsal. Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu wspominają, iż w czasie
pracy był on zawsze przyjacielem Dobrodzienia, rozsławiał nasz
region w Bruchsal jako wielki promotor naszych wzajemnych relacji.
Jego postawa jest doskonałym przykładem, że jeden człowiek może
budować swoją postawą trwałe porozumienie pomiędzy narodami
i regionami. W czasie trwania tej 25 letniej partnerskiej wymiany
Pan Wolf nauczył się mówić płynnie w języku polskim i odwiedzał
nasze miasto nie tylko z racji wizyt szkolnych ale również po to by
pobyć z polskimi przyjaciółmi.
Tytuł Honorowego Obywatela został nadany uchwałą
Rady Miejskiej na wniosek dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Joachima Wloczyka.
Podczas ceremonii byli obecni nauczyciele i dyrektor ZSP. Gottfried Wolf czyli dla wszystkich znajomych i przyjaciół Lupus otrzymał
od władz miasta pamiątkowy dyplom (w formie obrazu), obraz
przedstawiający Dobrodzień oraz kwiaty. Obdarowany został również
przez swoją partnerską szkołę oraz przez wieloletnią przyjaciółkę
Józefę Bakalarczyk, która również otrzymała kwiaty. Natomiast

uhonorowany gość przywiózł dla swej partnerskiej szkoły laptop
i odczytał wzruszający i zabawny list piękną polszczyzną.
Po zakończonych uroczystościach oficjalnych Lupus wraz z przyjaciółmi został zaproszony na uroczysty obiad, a scena festynowa
zapewniła się znowu artystami. Po raz pierwszy na Źródle wystąpił
Zespół Tańca Irlandzkiego „Eriu”. Kolejno „Dikanda” oraz gwiazda
wieczoru – góralski „Ino Ros”. Na zakończenie wieczoru do tańca
grał zespół „Sunrise”.
Niedziela to również święto parafii. O 11.00 odbyła się suma
odpustowa, a wieczorem o 19.00 koncert odpustowy „Nasz Bóg jest
wielki” w wykonaniu zespołu „Dionizos and Sisters” wraz z dziećmi
z Parafii Wysoka.
Rano odbyły się Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza dla mieszkańców gminy oraz Otwarte Zawody Pływackie
o Puchar Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, a także Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza Drewnianej Figury szachowej. Figury co roku
przygotowują – Pan Maks oraz Krzywoń za co serdecznie dziękujemy.
Po południu rozpętała się sroga burza,
która uniemożliwiła występ mażoretkom, ale za to dały wspaniały występ podczas dożynek! Opóźnił się też nieco spektakl dla
dzieci „Baśniowa podróż Clownów”. Potem w atmosferze biesiady
mogliśmy wysłuchać koncertów: Kabaretu „Weźrzesz”, Damiana
Holeckiego oraz gwiazdy wieczoru „Sound nGrace”. Wybór niedzielnych gwiazd był całkowicie zależny od tego co mieszkańcy
wskazali w przeprowadzonej wcześniej diagnozie dlatego mamy
nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania.
Tego wieczoru bawiliśmy się przy dźwiękach zespołu Voyager. I
tylko do 24.00 zabawy piątkowe i sobotnia trwały do 2.00 i bawiących się gości było bardzo wielu co pozwala nam przypuszczać, że
mieszkańcy uczcili dni miasta z radością i zadowoleniem.
Zapraszamy za rok, a w tzw. międzyczasie prosimy o rozmowy
i sugestie jak chcieliby się Państwo bawić za rok.
Tradycyjnie również poranek sobotni zostanie poświęcony na
organizację „Dobrodzieńskiej Dychy” czyli biegu na 10 km, ale
o tym wielkim sportowym wydarzeniu w oddzielnym artykule.
Agnieszka Hurnik
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Konkurs Recytatorski 2017
W tegorocznym Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży wzięło udział 58 uczestników z całej gminy. Przesłuchania
odbyły się w czterech kategoriach: szkoła podstawowa klasy I‑III, klasy IV‑VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
W kategorii pierwszej zwyciężył Fabian Kotysz, II miejsce Julia Regner (Dobrodzień), III miejsce Laura Kraska (PSP Turza).

W

yróżnienie otrzymali: Zofia Chyra (ZSP Gosławice) i Julia
Rybka (Dobrodzień). W drugiej kategorii zwycięzcą został Filip
Olearczuk, miejsce II Tomasz Pluta (Dobrodzień), miejsce III Rafał
Sowa (Bzinica Stara). Wyróżnieni zostali: Elżbieta Cytera (PSP Turza) oraz Amelia Miozga (PSP Szemrowice). Wśród gimnazjalistów:
miejsce I Michał Kopyto, miejsce II Weronika Filipczyk, miejsce
III Emilia Matyja, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Suchańska.
Wśród uczniów szkoły średniej przyznano tylko jedno II miejsce,
a otrzymała go Nikola Przybyła (II LO).
Wśród jurorów tegorocznych gościliśmy Urszulę Kmieć – emerytowaną polonistkę LO w Dobrodzieniu oraz Ewę Piasecką –
bibliotekarkę z Pluder, sama również pisze
wiersze. Trzecim jurorem jest dyrektorka
DOKiS – polonistka i instruktor teatralny.
Co prawda nie pobiliśmy zeszłorocznego
rekordu 70-ciu recytatorów, ale w poezji i recytacji nie o rekordy chodzi, a o ukochanie
poezji, zabawę tekstami wspaniałych poetów
oraz o szukanie w nich swoich przemyśleń.
Podstawowe pytanie jakie sobie powinien
zawsze zadać recytator to – co ja chcę tym
wybranym tekstem innym powiedzieć? Czy
chcę coś chwalić, przeciwko czemuś się buntować, krzyczeć, szeptać delikatnie o czymś
miłym itp. Możliwości są tysiące.

gdzieś indziej. Liczy się pomysł i predyspozycje recytatora. Jesteś
zakochany – szukaj wiersza o miłości, jesteś wściekły na cały świat
– szukaj wiersza, który pozwoli wykrzyczeć tę złość itd.
Myślę, że jeśli w naszej gminie mieszkają dorośli, którzy recytowali w szkole i pamiętają jeszcze tamte świetne emocje a chcieliby
spróbować swoich siła to zapraszamy. Nawet nie trzeba uczyć się na
pamięć, wystarczy przeczytać tak jakby się recytowało. W ten sposób
można wziąć udział w tzw. OKR czyli Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim w którym jest kategoria dla dorosłych. Zapraszamy
do wspólnego radowania się pięknem poezji za rok.
Agnieszka Hurnik

Zawsze chodzi o to, że tekst
to tylko narzędzie.
Tymi samymi wierszami o ptakach
Brzechwy i Tuwima można pokazać scenkę
w szkole czy wśród domowników, czy jeszcze
kultura

Poezja w przedszkolu
Po raz 16 odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków. Pierwszym etapem konkursu są recytacje dzieci w swoich
grupach, a mali artyści wybrani tą drogą zapraszani są na finał do Park Hotelu. Organizatorem konkursu jest Samorządowe
Przedszkole w Dobrodzieniu, ale do udziału zapraszane są okoliczne przedszkola z gminy i nie tylko.

K

onkurs odbywa się w 3 kategoriach: 3-latki, 4-latki i 5,6-latki.
Wszystkie dzieci otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, ale
jako pierwsze nagradzane są te które zdaniem jurorów już w tym
wieku recytują wyjątkowo. W skład jury wchodzą: Bożena Gaś –
polonistka i dyrektorka szkoły podstawowej w Dobrodzieniu (przewodnicząca), Kornelia Górok – nauczycielka w szkole podstawowej,
Dorota Puchrowicz – nauczycielka języka polskiego w gimnazjum
oraz Agnieszka Hurnik – polonistka i instruktor teatralny.
W kategorii 3-latków nagrodzone zostały dzieci:
Paweł Lempa (Zębowice) za recytację wiersza „Kotek” oraz Maja
Rudnik (Dobrodzień) za „Samochwałę”. Wśród 4-latków na nagrody

zasłużyli: Kuba Koprek z Myśliny recytujący „Psotną chmurkę”
i Laura Kulawiak z Główczyc za „Bosą osę”. W ostatniej kategorii
były dwie pierwsze nagrody: Milena Jendrzej z Radawia za wiersz
„Włos” oraz Karolina Filipczyk za wiersz „Fortepian”; dwa drugie
miejsca: Paulina Klaptocz z Zawadzkiego za wiersz „Co słychać
w lesie” oraz Lena Rózga też z Zawadzkiego za wiersz „Mucha”;
dwa trzecie miejsca: Anna Nawrot – „Całuski i buziaczki” i Adam
Weber – „Na straganie”(Dobrodzień).
Konkurs cieszy się co roku dużym zainteresowaniem, a my
cieszymy się że tyle dzieci nie boi się sceny, choć czasami łezki
polecą. Wtedy na szczęście jest mama i wszystko dobrze się
kończy.
Agnieszka Hurnik
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Witraże Müllera‑Oerlinghausena
Od Redakcji:
4 czerwca 2017 roku odbyły się prymicje Księdza Pawła Lisonia
z dobrodzieńskiej parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kończąc studia teologiczne Ksiądz pisał pracę
magisterską dotyczącą witraży umiejscowionych w kościele pod
wezwaniem Marii Magdaleny w Dobrodzieniu. Prowadząc badania
nad historią witraży Ksiądz Paweł odszukał syna artysty Bruna
Müller‑Oerlinghausen, który wykonał nasze witraże. Ten niezwykle
życzliwy człowiek nie tylko zgodził się na spotkanie, ale odwiedził
również Dobrodzień – kościół oraz Muzeum Regionalne.

W

patrując się w sceny przedstawione na witrażach znajdujących
się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu aż
trudno uwierzyć, że okna te mają niezwykle bogatą historię sięgającą
lat 30. ubiegłego wieku. W 1933 r. ówczesny proboszcz parafii, ks.
Jan Gładysz postanowił, że stare drewniane okna zastąpią barwne
witraże. Wśród wielu ofert firm witrażowych wybrano nyskie zakłady Ostdeutsche Werkstätten, które wykonanie projektu ośmiu
okien zleciły światowej sławie artyście Bertholdowi Müllerowi
‑Oerlinghausenowi z Berlina (ur. 10.02.1893 r., zm. 22.06.1979 r.).
Müller‑Oerlinghausen zasłynął jako rzeźbiarz wykonując w 1924 r.
monumentalną figurę św. Grzegorza Wielkiego, który jedną ręką
błogosławi i osłania św. Augustyna, a drugą wskazuje w kierunku
Anglii, dokąd święty miał się udać. Rzeźbę przedstawiono podczas
Watykańskiej Wystawy Misyjnej, gdzie – jak podają źródła – była
dominującą i robiła ogromne wrażenie. W 1929 r. na prośbę archi-

tekta H. Herkommera, artysta wykonał ważący ok. 2 ton krucyfiks
dla budującego się kościoła pw. św. Antoniego w Pile, zaś w 1932 r.
brał udział w wystawie światowej w Chicago.
Projektowane witraże miały przedstawiać wybrane
przez proboszcza Gładysza sceny z Ewangelii:
Zwiastowanie, znalezienie Jezusa w świątyni, wybór Apostołów,
ucztę u faryzeusza Szymona, wskrzeszenie młodzieńca z Nain,
uzdrowienie ślepego spod Jerycha, rozmowę Nikodema z Jezusem
oraz wędrówkę uczniów do Emaus. Liczne materiały zachowane
w archiwach ukazują ogromne zmaganie artysty, by każdą scenę
przedstawić jak najlepiej. Niezwykle ważną rolę odegrał sam ks.
J. Gładysz, który w korespondencji z Kurią we Wrocławiu tłumaczył, że dobrodzieński kościół parafialny zasługuje na piękne okna.
W latach 1934–1935 zamontowano wszystkie witraże. Zachowany
artykuł nieznanej z tytułu ówczesnej gazety zaznacza, że wielki wkład
w odnowienie świątyni mieli wierni „posiadający zmysł artystyczny,
którzy zebrali potrzebne środki na stworzenie dzieła, które przez
następne wieki będzie świadectwem cennej sztuki naszych czasów”.
Poszczególne okna fundowali: ks. Karl Brysch, ks. Jan Gładysz, Paul
Kurpiers, Karl Schatka, Josef Fiok, Josef Schatka, rodzina Paula
Sosnowskiego, Emanuel Elsner oraz Eduard Tzschupke.
Nasze małe miasto Dobrodzień może poszczycić się wielką sztuką
na miarę innych europejskich a nawet światowych dzieł.
ks. Paweł Lisoń
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PRZYTULAM,
BO LUBIĘ
Przytulam, bo lubię to ogólnopolski projekt, którego podstawo‑
wym celem jest promowanie budowania więzi rodzinnych i ko‑
leżeńskich poprzez przytulanie. Inspiracją do przeprowadzenia
akcji była premiera najnowszego polskiego serialu animowane‑
go kierowanego do dzieci w wieku 4–6 lat pt. „Przytul mnie”.

P

rodukcja zrealizowana na podstawie książki „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak, która uczy
dzieci i rodziców uważności na małe gesty i słowa, dzięki którym
tworzymy i utrzymujemy dobre relacje.
Dom Kultury zaprosił dzieci przedszkolne i szkolne klas młodszych do wzięcia udziału w akcji poprzez konkurs plastyczny pod
hasłem „Przytulam bo lubię”. Finał konkursu odbył się 12.05.2017
w Domu Kultury. Dzieci malowały wszystko co im się kojarzy
z przytulaniem. Większość prac przedstawiała rodziców z dziećmi,
a właściwie Mamy z dziećmi… Tato był tylko na jednym rysunku! I
to w dodatku to była rodzina bawiąca się w salonie, ale nie było tam
telewizora!!! Rozwieszona wystawa mocno skłaniała do refleksji…
Nagrodzone w konkursie dzieci to:
Katarzyna Sykosz (4 lata), Kamila Kardas (5 lat), Aron Skoruppa
(6 lat), Emilia Iwan (7 lat), Piotr Dombek (8 lat) i Sara Jainta (10
lat). Nagrodami były książki, gry, zabawki, gadżety, misiowy miodek

nadesłane przez dystrybutora filmu. Na zakończenie dzieci obejrzały
kilka odcinków serii.
Polecamy bardzo mocno rodzicom tę kreskówkę powstałą na
podstawie książki bo jest wreszcie spokojna! Ma piękną również
spokojną muzykę! Nic nie biega, nie skacze, nie wrzeszczy… co
przeraża we współczesnych kreskówkach. Wreszcie mamy polską
mądrą i ładną estetycznie produkcję, a w dodatku dowcipną! No
i najważniejsze – bohaterami są Tata miś i Synek miś…
Agnieszka Hurnik
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Otwarcie Muzeum Regionalnego
5 maja 2017 roku została otwarta dla mieszkańców Gminy Dobrodzień oraz odwiedzających ją gości nowa instytucja –
Muzeum Regionalne. Siedzibą muzeum jest dotychczasowa siedziba Izby Regionalnej, która istniała w Dobrodzieniu
od 2004 roku. Powstała ona dzięki staraniom Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego i jego Prezesa
Pawła Mrozka. Potrzeba przekształcenia wiązała się z koniecznością zinstytucjonalizowania izby tak by mogła pozyskiwać
środki na rozwój. Izba takiej możliwości nie ma, a muzeum tak, ponieważ podlega pod Ustawę o muzeach i MKiDN.

P

owstanie nowej instytucji w naszym
mieście z całą infrastrukturą biurową
generowałoby dodatkowe koszty dlatego
władze miasta postanowiły włączyć Muzeum w struktury Domu Kultury czyli
DOKiS. Procedura połączenia nie była
prosta ponieważ nie jest to powszechna
praktyka, ale władzom miasta udało się
przekonać Ministerstwo, że w naszym
przypadku jest to konieczne i możliwe.
Muzea w małych miastach najczęściej
skupiają się na jakimś temacie wiodącym, są tzw. muzeami tematycznymi. W
mieście stolarzy ta tematyka narzuca się
wręcz sama. Tematem wiodącym będzie
istotnie stolarstwo, ale nie tylko. Docelowo planujemy, aby zwiedzający zaczynał
od warsztatu stolarskiego z całym jego
wystrojem, ale potem mógł zobaczyć
jak mieszkał śląski stolarz (kuchnia, sypialnia, wszystkie sprzęty gospodarstwa
domowego itd.). Nie możemy również
zapominać o naszych korzeniach i kolejnych etapach w dziejach Ziemi Dobrodzieńskiej, dlatego taka
ekspozycja również znajdzie się w muzeum. Dodatkowo każde
muzeum zobowiązane jest robić wystawy czasowe zatem i taką
przestrzeń będziemy musieli wygospodarować.
Ponieważ jednak wszelkie plany dotyczące muzeum związane
są z kosztami na razie są odległe w czasie.
Zrobiliśmy jednak pierwszy krok – muzeum jest instytucją.
Przygotowując uroczystość otwarcia postanowiliśmy w pierwszym pomieszczeniu z dotychczasowej izby stworzyć warsztat
stolarski. Stół i nieco narzędzi posiadała izba w swoich zbiorach
zatem należało dopełnić wizerunek warsztatu. Drewniane ściany,
lampa, wiszące narzędzia, zegar, krzyż czyli wszystko czego stolarz
potrzebował przy codziennej pracy to w muzeum dzieło stolarza
Gerarda Lempy według pomysłu Pawła Mrozka. Również w tym
pomieszczeniu znajduje się byfyj który otrzymaliśmy od Dobroteki,
za co składamy serdeczne podziękowania. Środkowa sala została
w swoim dawnym kształcie, a trzecia zabiera już zwiedzającego
w świat z czasów PRL‑u.
Tak przygotowana, odświeżona i z przeorganizowaną ekspozycją
izba czekała 5 maja na gości z czerwoną wstęgą w drzwiach. Przecięcia dokonali: Pani Burmistrz Róża Koźlik, Pani Burmistrz Lidia
Kontny, która otwierała to miejsce w 2004 r. jako Izbę Regionalną,
Paweł Mrozek jako pomysłodawca i współtwórca oraz opiekun
eksponatów oraz dyrektor DOKiS. Kiedy wstęga została przecięta
i goście zaproszeni do nowych wnętrz głos zabrała Pani Burmistrz
Róża Koźlik dziękując Pani Lidii Kontny oraz Pawłowi Mrozkowi
za dotychczasową współpracę zwracając się jednocześnie z prośbą
o dalsze wsparcie do Pana Pawła ponieważ bez jego wiedzy i zaangażowania muzeum nie będzie mogło tak dobrze prosperować

jak do tej pory izba. Następnie w symbolicznym geście przekazania instytucji Pan Paweł
Mrozek przekazał dyrektorowi DOKiS nowy
szyld Muzeum. Wtedy okazało się że goście
przynieśli prezenty dla Muzeum – Pani
Burmistrz narzędzia stolarskie, a Dyrektor
DOKiS gospodarską chochlę, Pani Renata
Sacha ręczną wiertarkę, a Janusz Hurnik
PRL‑owskiego pieska jeżdżącego wtedy
niemal w każdym samochodzie…
Po zakończeniu części oficjalnej
Pan Paweł Mrozek zaprosił
gości do zwiedzania.
Wśród zaproszonych byli wszyscy mieszkańcy, a zaszczycili nas swoją obecnością:
Radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym
Damianem Karpinskim, członkowie Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego
Dobrodzień Zębowice, emerytowany Dyrektor DOKiS Stanisław Górski, dyrektorzy szkół gminnych, dyrektorzy jednostek
samorządowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
mieszkańcy Gminy.
Ze względu na niewielkie przestrzenie jakimi dysponuje obecne
Muzeum na prelekcję oraz poczęstunek zaprosiliśmy gości do
Domu Kultury. Tutaj Paweł Mrozek przedstawił historię powstania Izby Regionalnej i sprawozdanie z jej wieloletniej działalności. Następnie po raz pierwszy szerszemu gronu zaprezentował
przygotowany reprint kroniki Dobrodzienia Augustina Weltzla,
o której piszemy w odrębnym artykule. Goście mogli również
wtedy zobaczyć zabytkową kronikę z 1882 roku.
Uroczystości dobiegły końca z wielkimi nadziejami na rozwój
Muzeum w przyszłości. Żeby jednak uniknąć sytuacji, że za kilka
lat muzeum ma już nową, siedzibę a nie ma eksponatów zapraszamy do rezerwowania dla nas eksponatów. Niestety nie mamy
ich w tej chwili gdzie przechowywać, również ze względu na remont w Domu Kultury, dlatego apelujemy – poczekajmy jeszcze
z generalnymi porządkami strychów i piwnic i nie wyrzucajmy!
Prosimy o telefony, że coś u Państwa jest i chcielibyście się tym
podzielić, a wtedy wspólnie się zastanowimy. Drobne przedmioty,
dokumenty, bilety, mapy, zabawki, naczynia itp. możemy przyjmować. Obecnie jesteśmy na etapie zakupu profesjonalnego programu
komputerowego do ewidencjonowania zbiorów, a zatem będzie
można dokonać ofiarowania eksponatów lub ich wypożyczenia,
tak jak do tej pory. Czasami możemy mieć wątpliwości co jest
już eksponatem a co jeszcze nie dlatego prosimy o telefon do
Domu Kultury.
Muzeum będzie czynne w każdą środę od 10.00 do 13.00,
a w pozostałe dni będzie udostępniane po uprzednim telefonie do
Domu Kultury. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców
i gości.
Agnieszka Hurnik
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Zakończenie Roku
Akademickiego UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy
Domu Kultury zakończył III rok swej działalności.
Dziękujemy wszystkim studentom i studentkom
za kolejny rok wspólnego spędzenia czasu.

U

roczystość zakończenia rozpoczęliśmy od odśpiewania „Gaude
Mater” w wykonaniu Chóru Kantata oraz jego krótkiego reczitalu. Następnie studenci wysłuchali wykładu prof. UO dr hab.
Bogdana Cimały. Część oficjalną zamykało rozdanie dyplomów
ukończenia III roku UTW, którego dokonał opiekun z ramienia
Uniwersytetu Opolskiego prof. Zenon Jasiński. Na zakończenie
słuchacze UTW mogli pięknie spędzić czas przy muzyce słuchając
koncertu zespołu „Mokato” pt. „Lata 20-te, lata 30-te”.
Tradycją już stało się rozstawanie na wakacje poprzez podrzucenie studenckich beretów w górę!
Monika Kabat
kultura

Dobrodzieńskie
Święto Poezji
Coroczne Dobrodzieńskie Święto Poezji postanowiliśmy
poświęcić wielkiemu poecie i bardowi zmarłemu niedawno
Wojciechowi Młynarskiemu. W atmosferze unoszącej się poezji,
przy kawie wspominaliśmy te nieśmiertelne teksty. Czytali
z nami m.in. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, Dariusz
Dykta, Ewa Macha, Dorota Puchrowicz, Janusz Hurnik…

W

Dzień Dziecka 2017
Uroczystości związane z Dniem Dziecka odbyły się
w tym roku w Parku Jordanowskim. Przygotowali‑
śmy dla dzieci piknik z atrakcjami. Rozpoczęliśmy
od bajki teatru „MaMeMik” pokazującej życie Chansa
Christiana Andersena „Brzydkie Kaczątko, to ja”.

O

statni raz jako aktorzy teatru dziecięcego wystąpili: Kewin Zygmund – dorosły Andersen, Michał Hurnik – mały Andersen,
Kamila Sikora – Brzydkie Kaczątko, Beata Sowa – Gęś, Julia Macha
– babcia Andersena, Mateusz Hurnik – Pies, Michał Krawiec – ojciec Andersena, Tomasz Pluta – Indyk. Po wakacjach zapraszamy
aktorów do teatru dorosłego.
Jako drugie wystąpiły „Dokisiaki” i „Dokisiaczki”, a zaraz potem
rozpoczęły się zabawy i animacje z chustą, gra wielkoformatowa,
bańki mydlane, zawody taczek, malowanie twarzy oraz modelowanie balonów.
Pierwszy tego typu piknik możemy uznać za udany a zatem
zapraszamy za rok znowu do parku!
Agnieszka Hurnik

przerwach wspomnieniowych kiedy snuliśmy opowieść o tej
niezwykłej zdolności Młynarskiego do celnego komentowania
rzeczywistości i teraźniejszości występował dla nas zespół „Iwan
Iwanilia”. Zespół ten został nagrodzony przez Dyrektora DOKiS na
corocznej Zimowej Giełdzie Piosenki organizowanej przez Studencki
Dom Kultury działający przy Uniwersytecie Opolskim. Formą
nagrody dla wyróżnionego w ten sposób zespołu jest koncert na
terenie i w czasie imprezy organizowanej przez ten dom kultury.
Zespół ten został założony przez pasjonatów i absolwentów Akademii
Muzycznej w Krakowie. Formacja debiutowała podczas International
Folk Meetings Małopolska w 2015 roku. Ogromna pasja i miłość do
muzyki tradycyjnej pozwoliły im stworzyć własny styl i oryginalne
brzmienie, co szybko zaowocowało nagraniem pierwszej płyty. Specjalizują się w grze na instrumentach akustycznych łącząc muzykę
etniczną i jazz.
Wieczór poświęcony Młynarskiemu wcale nie upłynął mrocznie
z powodu jego niedawnej śmierci, ale przeciwnie dowiódł, że jego
teksty będą z nami zawsze.
Agnieszka Hurnik
podróże

Informacja
Turystyczna
w Dobrodzieniu
W

Domu Kultury w Dobrodzieniu działa od niedawna Informacja
Turystyczna chociaż jeszcze nie posiada certyfikatu. Polska
Izba Turystyczna wyraziła zgodę na tę formę działalności zanim
remont budynku nie dobiegnie końca. CI musi bowiem znajdować
się na parterze. Możemy jednak otrzymywać materiały reklamujące
gminę i województwo i rozprowadzać je oraz udzielać informacji.
Mamy plany szerszej działalności w przyszłości i tu znowu prosimy
o Państwa doświadczenia z podróży po Polsce.
Agnieszka Hurnik
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Afryka oczami
Józefa Włodarza
Dom Kultury często organizuje wystawy obrazów czy fotografii,
ale tym razem mieliśmy do czynienia bardziej ze spotkaniem au‑
torskim niż z typowym wernisażem. Józef Włodarz przygotował
bowiem fotografie, które zawisły na ścianach wystawowych, ale
dodatkowo przedstawił dziesiątki zdjęć elektronicznych w for‑
mie prezentacji z muzyką afrykańską przywiezioną z Tanzanii.

W

ystawa nosiła tytuł „Fauna Tanzanii w obiektywie”, a spotkanie
rozpoczęło się od przedstawienia mapy podróży, którą nasz miłośnik fotografowania przyrody odbył do Afryki. Od tego momentu
zaczęła się kilkugodzinna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą
była ta podróż. Uczestnicy wernisażu pytali, a Józef opowiadał jak
powstały kolejne zdjęcia, jak przemierzali kolejne kilometry z aparatami w rękach i dokonywali tego swoistego polowania. Udało się
stworzyć prace, na których zwierzęta przedstawione są w naprawdę

niezwykłych ujęciach. Czas biegł na tym spotkaniu niepostrzeżenie
przy opowieściach o spłoszonych słoniach, o śladach łap lwa w okolicach namiotu…, o niezwykłej przyrodzie, jej egzotyce, mentalności
mieszkańców i trudnym klimacie.
Po zakończeniu wernisażu jeszcze wielokrotnie gościł u nas
Pan Józef oprowadzając po swojej wystawie uczniów szkoły
podstawowej.
Agnieszka Hurnik

kino

Kino pod gwiazdami
Od 2014 roku zapraszamy latem naszych mieszkańców do Parku Miejskiego na wieczorne projekcje filmów – 4 filmy
po 2 na każdy miesiąc wakacyjny. Seanse mają już swoją stałą publiczność, choć nasz klimat skąpi nam ciepłych
parnych letnich nocy. Ratujemy się kocykami i pledami, ale warto dla zupełnie innych wrażeń kinowych niż w sali.

W

tym roku nie przeszkodził nam ani raz deszcz, ale może nasi
mieszkańcy daliby się namówić na to żeby film nie był tak późno,
a o zmroku i wtedy moglibyśmy do parku przybyć z kocami i koszykami piknikowymi. Prosimy rozważyć pomysł i dać nam odpowiedź.
Kino w tej formie jest możliwe dzięki Dionizemu Brylce i jego
sprzętowi. W tym roku obejrzeliśmy „Szczęście świata”, „Casanova
po przejściach”, „Kochaj” oraz „Dzień dobry kocham Cię”. Zachę-

camy do podsuwania nam sugestii jakie filmy chcieliby Państwo
oglądać przy czym informujemy, że niektóre produkcje mają zakaz
producenta do wyświetleń plenerowych i nie można zakupić takiej
licencji. W tym roku tak np. nie udało się z filmem „Sztuka kochania”.
Ciągle zachęcamy do dialogu z nami ponieważ sens naszej działalności jest tylko w tym, by być dla mieszkańców i z Wami.
Agnieszka Hurnik

muzyka

Wesoła Nutka
Każdego roku w maju odbywa się
w DOKiS Gminny Minifestiwal Piosenki
Dziecięcej dla Przedszkolaków od nie‑
dawna nazywany „Wesoła Nutka”. W mi‑
nionej edycji wzięło udział 37 dzieci, któ‑
re występowały w czterech kategoriach.

K

omisja oceniająca w składzie Beata Sikora, Stanisław Werner i Agnieszka Hurnik
wyłoniła następujących zwycięzców: rocznik
2013 Lea Kler za piosenkę „Mam fryzurę
na cebulę”, rocznik 2012: I miejsce Klaudia
Grabińska za piosenkę „Bo w przedszkolu”
i II miejsce Martyna Jainta – „Spacer w deszczu”. W roczniku 2011 były już 3 miejsca: I
Zofia Tworek‑Drozda za piosenkę „Laleczka
z saskiej porcelany”. Ten utwór i to wykonanie to był absolutny przebój Minifestiwalu.

Dobór repertuaru do charakteru dziecka,
jego wyglądu i temperamentu trafiony w stu
procentach! II miejsce zostało przyznane
Martynie Kontny za piosenkę „Tęcza”, a III
Paulinie Sczygiol za utwór „To wiosna”. Tutaj jury przyznało również wyróżnienie dla
Wiktorii Koniecko za piosenkę „Codziennie
od rana w kierunku przedszkola”. W Grupie
najstarszej – 2010 – I miejsce zdobyła Żaklin
Solich z utwór „Piłka”, II miejsce Paulina
Krafczyk za „Najlepsza lala”, drugie II miejsce Karolina Filipczyk za „Leśną muzykę”.
Miejsca trzecie są aż trzy: Radosław Szumilas
za piosenkę „Z krasnoludka nie wyrastaj”,
Emilia Kostyra – „Różowa piosenka” i Mathias Seifert – „Dookoła słońca”. Wyróżnienie
otrzymała Daria Sowa za piosenkę „Pracowita Pani Wiosna”.
Dzieci każdego roku śpiewają pięknie,
a ich talenty rozkwitają coraz bardziej. Zapraszamy znowu za rok.
Agnieszka Hurnik
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Gra Terenowa na terenie miasta
10 lutego na terenie naszego miasta Dobrodzienia miała miejsce druga już edycja „Gry terenowej”. W tym
niezwykłym marszobiegu uczestniczyło 8 grup 6-cio osobowych. Wśród nich troje uczniów z Publicznego Gimnazjum
i troje z ZSP w Dobrodzieniu. Już o 9-tej rano grupy pod opieką nauczycieli obydwu szkół wyruszyły na podbój
swojego miasta. W tym roku stacje zadaniowe znajdowały się w Gimnazjum, ZSP w Dobrodzieniu, Domu Kultury
i Bibliotece Miejskiej, Urzędzie Miasta, Izbie Regionalnej, Komisariacie Policji oraz w Dobrotece.

B

yło też jedno zadanie nazwijmy to historyczno – geograficzne,
gdzie należało odnaleźć i sfotografować uczestników grupy na
tle określonego miejsca. Wśród nich lampy gazowej, najstarszego
mostu czy tzw. punktu wysokościowego. Wszystkie grupy doskonale wykonały swoje zadania, a nie zawsze należały one do łatwych.
Najtrudniejszy okazał się test o bezpieczeństwie ruchu drogowego na
Komisariacie Policji. W Urzędzie miasta należało wypełnić wniosek
lub rozpoznać ze zdjęcia pracowników urzędu. Dom Kultury oczekiwał od uczestników orientacji w przedsięwzięciach i imprezach jakie
dzieją się w tym niezwykłym, pełnym atrakcji i pomysłów miejscu. W
Dobrotece ważną rolę odgrywała znajomość designu w dobrodzieńskiej branży meblowej, projektantów mebli z czym związane było
wyszukiwanie określonych tematycznie mebli na terenie Dobroteki.
W Izbie Regionalnej podobnie, należało tematycznie wyszukiwać
eksponaty o tematyce związanej z historią lokalną. W gimnazjum
odbywały się bardzo interesujące zadania z języka niemieckiego, zajęcia
artystyczne gzie należało stworzyć portret zimy z wykorzystaniem
różnych technik i sportowe wymagające celności w rzutach do kosza.
W ZSP w Dobrodzieniu uczestnicy imprezy wzięli udział
w pomysłowo skonstruowanych ćwiczeniach z języka angielskiego
wykorzystujących najnowocześniejsze techniki jakie daje multimedialna pracownia językowa, układankach i logicznych łamigłówkach
matematycznych oraz w zajęciach z zakresu zawodu handlowca. Gimnazjaliści wręcz prześcigali się aby „dostać się do kasy”. No cóż, takie
to już rośnie nam pokolenie. Metą była sala gimnastyczna w ZSP. A tu
już czekały pyszne kanapki i ciepła herbatka ufundowane przez Rady
Rodziców obydwu szkół. Kulminacyjnym momentem było oczywiście
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla wszystkich uczestników
imprezy. Były piłki, karimaty, ręczniki basenowe, szaliczki, bidony,
skakanki i inne. Sponsorami nagród były: Urząd Miejski w Dobrodzieniu oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie, które jednocześnie
objęły honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Pierwsze miejsce

zajęła grupa nr 3 pod opieką Pana Łukasza Słupika, w składzie:
Jakub Wróblewski, Julia Macha, Kamila Sikora, Katarzyna Skow‑
ronek, Emilia Mrugała, Dominika Baron. Drugie miejsce grupa nr
8 a trzecie grupa nr 6. Uwieńczeniem tego niezwykłego i bogatego
w atrakcje dnia było podsumowanie przez dyrektora ZSP w Dobrodzieniu Joachima Wloczyka oraz z‑cy dyrektora Gimnazjum Pani
Krystyny Kazimierowicz. Swoje wrażenia i gratulację przedstawili:
burmistrz miasta Dobrodzień Pani Róża Koźlik oraz wice‑strarosta
Powiatu Oleskiego Pan Roland Fabianek. Jak przebiegały zajęcia
i z jakimi emocjami spotkali się prowadzący przestawili: Pani dyrektor
DOKiS w Dobrodzieniu Agnieszka Hurnik oraz dyrektor kreatywny
w Dobrotece Pan Jan Cegiełka.
Wszystkim uczestnikom, sponsorom, prowadzącym zajęcia, opiekunom grup, organizatorom imprezy serdecznie dziękujemy.
Niezwykłą pracę wykonała dla wszystkich Pani Kasia Malińska,
która wszystko „dopięła na ostatni guzik”- niskie ukłony!
Lokalna TV za zgodą Pani Burmistrz zmontowała reportaż, który
ukazał się na antenie w lutym.
Ten dzień to święto całego miasta.
Elżbieta Gromczyk

kultura

Wernisaż Sztuki
Wszelakiej
W dniu 22 września w Domu Kultury w sali kameralnej
odbył się wernisaż Sekcji Rękodzieła Artystycznego
„Pasjonata” pt. „Wernisaż Sztuki Wszelakiej”.

S

ekcja zaprezentowała swoje dzieła w różnej tematyce od scrapbookingu haftu decoupage, biżuterie, drobne rzeczy zrobione na
drutach jak i na szydełku. Malarstwo i rzeczy zrobione z recyklingu.
Wernisaż ten był okazją do wyróżnienia wyjątkowej kobiety Pani Bry‑
gidy Brylki, która aktywnie uczestniczy w zajęciach od pierwszego dnia
powstania sekcji. Służy pomocą, wsparciem, przyjaźnią, dzieli się swoimi
doświadczeniami, a Jej duże zaangażowanie dopinguje do wspólnej

pracy i mobilizuje uczestniczki do rozwijania w sobie twórczych pasji.
Współpracuje zawsze w czasie trwania akcji charytatywnych i reprezentuje aktywnie Dom Kultury na rozmaitych wystawach. Zajęcia te
są pewną formą relaksu, odskocznią od dnia codziennego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani spędzaniem czasu w tak kreatywnym gronie w każdy piątek od godziny 15 tej.
Beata Kupiec
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Wakacje
z Domem Kultury
Tegoroczne wakacje z DOKiS to wypełnione po brzegi 5 tygodni.
Każdy miał jakiś wiodący temat, a jeden miał formę półkolonii.

W

ciągu tego czasu dzieci i młodzież mieli okazje wziąć udział
w wycieczkach: do Tarnowic Starych, Nadleśnictwa Zawadzkie w Kielczy, do Brzegu na Piknik na Florydzie (czyli poligonie wojskowym), do Staniszcz Małych do wioski indiańskiej, do
„Twórczej chaty”.
Ponadto wycieczki rowerowe, gotowanie w Dobrotece oraz
budowanie miasta z wielkich kartonów. Tydzień półkolonijny poświęcony był poznaniu wszystkich służb w mieście: policji, straży,
służby wojskowej, przychodni weterynaryjnej czy nadleśnictwa.
Kilkakrotnie młodzież spacerowała po mieście szukając ciekawych
miejsc i dokumentując je.
Kolejny tydzień spędzaliśmy odwrotnie – to nie dzieci z sołectwa

przyjeżdżały do nas ale my do nich – mieliśmy cykliczne spotkania
w Kocurach. Natomiast przez cały ten czas dobrodzieński basen
był w określonych godzinach dla dzieci darmowy.
Zapraszamy do sygnalizowania nam która forma była lepsza
– półkolonie czy zwykłe zajęcia? I oczywiście zapraszamy w przyszłym roku.
Agnieszka Hurnik

modelarstwo

Wakacje z dobrodzieńską żaglówką
Realizując działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Gmina Dobrodzień przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów” mogła być beneficjentem projektu „Wakacje z dobrodzieńską żaglówką”, który realizował
Dom Kultury. Wszystko w ramach wspólnego dla całego LGD projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie”.

W

trakcie realizacji projektu odbył się cykl
spotkań, których tematem przewodnim było modelarstwo, a w szczególności
budowanie modeli żaglówek i innych modeli pływających. Wakacyjne zajęcia rozpoczęły się nad dobrodzieńskim zalewem już
w czerwcu. Podczas pierwszego spotkania
odbyła się wystawa modeli, które powstają
w Modelarni Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, a także pokaz modeli na
wodzie. Następnie prowadzący tłumaczyli
podstawy budowy modeli. Drugie i trzecie
spotkanie były zajęciami warsztatowymi
podczas, których każdy mógł spróbować
swoich sił i przyczynić się do stworzenia
nowego modelu. Uczestnicy robili żagle, malowali kadłuby, łączyli elementy stałe a także
uczyli się montować mechanizmy sterujące
żaglówkami i statkami pod okiem profesjonalnych instruktorów. Warsztaty cieszyły się
dużą popularnością. Na zakończenie wakacji
stworzone żaglówki udało się uruchomić
i zobaczyć jak pływają. Spróbować swych sił
mógł każdy, bez względu na wiek.
Podczas projektu powstała ulotka opowiadająca o dobrodzieńskim modelarstwie.
Za duży sukces można uznać wzrost zainteresowania modelarstwem w Dobrodzieniu
wśród młodzieży.
Monika Kabat
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Marcel Guzy medalistą
Mistrzostw Polski
Podczas weekendu (14.07 – 16.07.2017 r.) na pływalni
Wodna Nuta w Opolu odbyły się Mistrzostwa Polski Junio‑
rów 16 letnich w pływaniu. Marcel Guzy zawodnik VEGI
Dobrodzień startował w konkurencjach 50 m, 100 m i 200 m
stylem klasycznym oraz 200 m i 400 m stylem zmiennym.

W

yścigi w stylu klasycznym na średnich dystansach zapewniły
naszemu zawodnikowi medalowe sukcesy. Konkurencje na
dystansie 100 m i 200 m w swoim koronnym stylu Marcel ukończył na rewelacyjnym drugim stopniu podium krajowej imprezy
mistrzowskiej.
Do wyścigu finałowego na 200 m klasykiem Marcel wystartował
z najlepszym wynikiem z porannych eliminacji. W biegu finałowym
młody pływak ostatecznie zajął drugie miejsce ustępując jedynie reprezentantowi Polski – Mateuszowi Dubasowi z AZS AWF Katowice.
Prawdziwych emocji sportowych kibicom Marcel dostarczył
w trzecim dniu zawodów, w wyścigu finałowym na dystansie 100m
„żabką”. Poranne eliminacje zawodnik VEGI Dobrodzień ukończył
z czwartym wynikiem czasowym. W trakcie finału Marcel pokazał
„klasycznego” ducha walki. Przez cały wyścig trwała zacięta rywalizacja, a czwórka zawodników z Marcelem włącznie płynęła ławą.
Na finiszu żaden zawodnik nie był pewny swojej pozycji i dopiero
tablica świetlna z wynikami ukazała ostateczną kolejność na mecie.
Marcel z nowym rekordem życiowym zajął drugie miejsce tuż za
Jakubem Adamczakiem z UKS Shark Rudna.

Start Marcela Guzy w Mistrzostwach Polski Juniorów zaliczyć
należy do bardzo udanych. Pływak VEGI Dobrodzień ukończył najważniejsze zawody sezonu z dwoma srebrnymi medalami i nowymi
rekordami życiowymi. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż
Marcel ostatecznie okazał się jedynym medalowym reprezentantem Opolszczyzny. I to podwójnym – podwójne brawa i podwójne
gratulacje!!
Stowarzyszenie Vega

sport

Sukcesy Vegi
W dniu 14.05.2017 r. na terenie pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych
w Herbach został zorganizowany VI Międzynarodowy Miting Pływacki „Szukamy
Młodych Talentów” im. Romana Banducha dla dzieci i młodzieży w wieku 8 -13 lat,
pod patronatem Urzędu Gminy Herby oraz Kłobuckiego Klubu Pływackiego Delfin.

W

mitingu pływackim udział wzięła
skromna liczebnie ekipa 5 zawodników Sekcji Pływackiej VEGA Dobrodzień,
która zanotowała bardzo udane starty indywidualne zdobywając ostatecznie 5 medali;
w tym 3 złote i 2 srebrne. Zdobycze medalowe pływaków Sekcji Pływackiej VEGA
Dobrodzień w konkurencjach indywidualnych wywalczyły na mitingu tym razem
dziewczęta, które zapewniły Sekcji dobrą 12
pozycję w ostatecznej klasyfikacji medalowej
zawodów wśród 40 sklasyfikowanych klubów
pływackich.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowały
się Marta Rakowska wśród 11-latek oraz
Katarzyna Klama i Zuzanna Jonczyk wśród
12-latek. Podczas mitingu Marta w swoich
trzech startach indywidualnych zdobyła
3 złote medale oraz uzyskała tytuł Naj‑
lepszej Zawodniczki Mitingu w kategorii
dziewcząt 11 lat, za co otrzymała okoliczno-

ściową Statuetkę Pływacką Mitingu. Należy
podkreślić, iż Marta zdecydowanie polubiła – w sportowym znaczeniu – pływalnię
w Herbach, gdzie po raz czwarty z rzędu
uzyskała tytuł Najlepszej Zawodniczki Mitingu w swojej kategorii wiekowej.
Jej starsze o rok koleżanki również
zanotowały świetne medalowe starty.
Katarzyna Klama zdobyła srebrny medal
w wymagającej konkurencji 100 m stylem
motylkowym, natomiast Zuzanna Jonczyk
w konkurencji 100 m stylem zmiennym,
również wywalczyła srebrny medal.
W zawodach wystartowali również 12-latkowie z VEGI Dobrodzień Marek Wąsik
i Michael Rybol. Zawodnicy poprawiali swe
rekordy życiowe na poszczególnych dystansach. Tym razem nie zapewniło im to jednak
pozycji medalowych.

W tegorocznym VI Międzynarodowym
Mitingu Pływackim „Szukamy Młodych
Talentów” brało udział 481 zawodników
z 46 klubów i sekcji pływackich, którzy reprezentowali centralne i południowe okręgi
pływackie Polski.
Udział pływaków VEGI Dobrodzień
w Mitingu odbył się dzięki wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia Promocji Pływania VEGA z Dobrodzienia KRS
0000157060.
Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
Piotr Rakowski
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Dwa złote medale dla VEGI
W dniu 10.06.2017 r. na terenie najnowocześniejszego 50-metrowego basenu
olimpijskiego w Warszawie, w Centrum Sportu i Rekreacji Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Miasta Stołecznego Warszawa, został zorganizowany WIELKI
FINAŁ Ogólnopolskich Zawodów Pływackich z cyklu „OD MŁODZIKA DO
OLIMPIJCZYKA” dla dzieci i młodzieży w wieku 9–14 lat. Organizatorem
zawodów był Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa.

Do

Wielkiego Finału, w każdej konkurencji indywidualnej i w każdej
kategorii wiekowej, zakwalifikowało się
jedynie 16 zawodników – spośród wszystkich startujących w pięciu edycjach zawodów eliminacyjnych, odbywających się od
października 2016 r. do maja 2017 r. – tj. 3
osoby, które uzyskały w sezonie 2016/2017
najlepsze wyniki czasowe w danej konkurencji oraz 13 najlepszych zawodników
według punktacji FINA (Światowej Federacji Pływackiej), uwzględniającej najlepsze
wyniki z czterech zawodów eliminacyjnych.
W tegorocznym Wielkim Finale wystartowały Sara Jainta (lat 10) z Gosławic i Marta
Rakowska (lat 11) z Krasiejowa reprezentujące na co dzień Sekcję Pływacką VEGA
Dobrodzień.
Sara do zawodów finałowych w konkurencji 50m stylem motylkowym zakwalifikowała się jako jedna z 3 zawodniczek z najlepszym wynikiem czasowym z zawodów
eliminacyjnych. W Wielkim Finale swoim
koronnym motylkiem Sara zajęła pierwsze
miejsce, zdobywając złoty medal w kategorii dziewcząt 10-letnich, wyprzedzając
na podium dwie zawodniczki z UKS G-8
Bielany Warszawa.
sport

Olimpiada
specjalna
U

czestnikami Olimpiady Specjalnej –
Opolskiej są uczniowie – dzieci i młodzież ze szkół specjalnych, klas integracyjnych, oddziałów specjalnych stowarzyszeń
itp. z całego województwa opolskiego, z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
Po raz pierwszy udział w olimpiadzie wzięli
uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych
z Dobrodzienia: Kołodziejczyk Nikola, Niesler Melani, Nieszwiec Patryk, Krawczyk
Damian, Panek Katrin, Pietrucha Krzysztof, Skorupa Sandra, Sowa Piotr, Walczak
Łukasz.
Monika Dubiel

Marta do zawodów finałowych w konkurencji 100m stylem dowolnym również
zakwalifikowała się jako jedna z 3 zawodniczek z najlepszym wynikiem czasowym
z zawodów eliminacyjnych. W Wielkim
Finale w swoim koronnym stylu Marta
zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty
medal w kategorii dziewcząt 11-letnich, wyprzedzając na podium zawodniczki z Klubu Pływackiego ZOTOW Płock oraz UKS
PIĄTKA Konstantynów Łódzki.
Obie zawodniczki w tegorocznym
Wielkim Finale startowały
w odpowiedzialnej roli –
każda broniła złotego medalu z ubiegłego
roku, a Marta dodatkowo była cichą faworytką w swojej konkurencji. Przed startem
finałowym Marta wykazywała się na dystansie 100m stylem dowolnym najlepszym
w Polsce wynikiem czasowym na „krótkim
basenie” wśród swoich rówieśniczek. Zwycięstwem w swoim finale zawodniczki Vegi
Dobrodzień potwierdziły swoje umiejętności oraz formę sportową, czego najlepszymi
dowodami okazały się ustanowione nowe
rekordy życiowe na 50m basenie.

Cykl zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka” w Warszawie cieszy
się coraz większą popularnością wśród
sekcji pływackich z całej Polski. W tegorocznej już 6 edycji zawodów startowało w 6 rocznikach, 990 zawodników z 50
klubów pływackich. Dodatkowym celem
zawodów jest promowanie zdrowego stylu
życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i promocji zainteresowań pływackich
wśród dzieci i młodzieży, co podkreślił
podczas Wielkiego Finału wręczający nagrody młodym pływakom Minister Sportu
Pan Witold Bańka.
Udział najmłodszych zawodniczek
Sekcji Pływackiej VEGA Dobrodzień
w zawodach odbył się dzięki wsparciu
organizacyjnemu i finansowanemu Sto‑
warzyszenia Promocji Pływania VEGA
z Dobrodzienia.
Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA.
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Najmłodsi z Vegi
W dniu 03.06.2017 r. na terenie pływalni Centrum
Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach
Opolskich zostały przeprowadzone Ogólnopolskie
Zawody Pływackie dla dzieci 10 i 11-letnich.

Z

awody te są Drużynowym Wielobojem Pływackim przeprowadzanym rokrocznie w formule korespondencyjnych zawodów
centralnych o randze (nieformalnych) Mistrzostw Polski dla najmłodszych zawodników reprezentujących sekcje i kluby pływackie
z całego kraju.
Formuła korespondencyjnych zawodów polega na tym, iż podczas
zawodów we wszystkich okręgach pływackich w Polsce zawodnicy
danej kategorii wiekowej zobligowani są startować na dystansach
i w stylach ustalonych przez Polski Związek Pływacki. W tegorocznych Mistrzostwach Polski Sekcję VEGA Dobrodzień reprezentowało
czworo zawodników, w tym Marta Rakowska w kategorii dziewcząt
lat 11, Marek Wąsik w kategorii chłopców lat 11 oraz Sara Jainta
i Oliwia Badura w kategorii dziewcząt lat 10. Szczególnie udane
starty w tej mistrzowskiej imprezie zanotowały Marta Rakowska
i Sara Jainta. Marta jako 11-latka mogła startować w wybranych
przez siebie 4 z 6 konkurencji, natomiast Sara zobowiązana była
startować w 4 konkurencjach. Zawody klasyfikacyjne przeprowadzane były w ciągu miesiąca we wszystkich
okręgach pływackich w kraju.
Marta Rakowska zamieszkała na co
dzień w Ozimku i reprezentująca Sekcję
Pływacką VEGA Dobrodzień, została
Najlepszą Zawodniczką w Ogólnopolskim
Rankingu Pływackim na rok 2017 dziew‑
cząt 11-letnich. Uzyskany wielobojowy wy‑
nik 1739 punktów wg FINA (Światowej
Organizacji Pływackiej) zapewnił Marcie
pierwsze miejsce w klasyfikacji krajowej
wśród dziewcząt w tej kategorii wiekowej.
Marta w tegorocznych najważniejszych
zawodach sezonu startowała w następujących
czterech konkurencjach: 50m stylem motylkowym, 100m oraz 200m stylem dowolnym
i 200m stylem zmiennym. W ramach ogólnopolskiej klasyfikacji nasza pływaczka zajęła

trzykrotnie pierwsze miejsce; na dystansie 100m i 200m w jej koronnym stylu dowolnym oraz na dystansie 200m stylem zmiennym.
W tegorocznym Drużynowym Wieloboju Pływackim Dzieci
11-letnich zostały sklasyfikowane 702 miejscu dziewczynki oraz
707 chłopców ze 188 sekcji i klubów z Polski.
Sara Jainta z Gosławic reprezentująca Sekcję Pływacką VEGA
Dobrodzień w Ogólnopolskim Rankingu Pływackim na rok
2017 – zajęła 13 pozycję wśród dziewcząt 10-letnich, uzyskując
wielobojowy wynik 1081 punktów wg FINA.
Sara w tegorocznych najważniejszych zawodach sezonu startowała
w następujących konkurencjach: 50m stylem dowolnym, 50m stylem
klasycznym, 50m stylem grzbietowym i 100m stylem zmiennym.
W tegorocznym Drużynowym Wieloboju Pływackim Dzieci
10-letnich zostało sklasyfikowanych 526 dziewczynek oraz 531
chłopców ze 171 sekcji i klubów z Polski.
Choć zawody w Opolskim Okręgowym Związku Pływackim
zostały przeprowadzone na początku czerwca br., to oficjalne zestawienie ogólnopolskiego rankingu zostało opracowane i ogłoszone
przez Polski Związek Pływacki dopiero w dniu 13.07.2017 r., po
przeprowadzeniu, ukończeniu i analizie pozostałych wielobojowych zawodów centralnych we wszystkich okręgach pływackich
na terenie całego kraju.
Serdecznie gratulujemy młodym pływaczkom tegorocznego
sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłym sezonie 2017/2018.
Stowarzyszenie Vega
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I Otwarty Turniej
Tenisa Stołowego
22 kwietnia o godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu odbył się I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
dla wszystkich pasjonatów i miłośników tenisa stołowego.

W

turnieju wzięli udział sami chłopcy w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Rozgrywki sędziowali
członkowie sekcji, która reaktywowała
swe działanie po wielu latach z inicjatywy Zbigniewa Gruszki. Zwyciężył Marcel

Kuboth. Gratulujemy i zapraszamy za rok
wszystkich chętnych.
Zapraszamy również do uczęszczania
na zajęcia sekcji. Odbywają się one w hali
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Członkowie sekcji

dwa razy w tygodniu spotykają się by aktywnie spędzić czas oraz doskonalić swoje umiejętności gry w tenisa stołowego.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt
z instruktorami domu kultury.
Monika Kabat
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SUKCES TENISISTÓW STOŁOWYCH
KLUBU „DOKiS DOBRODZIEŃ”
Z tzw. ,,marszu” – po pierwszym sezonie gry w wojewódzkich rozgrywkach tenisa stołowego V ligi, tenisiści stołowi Klubu
„DOKiS DOBRODZIEŃ”, po XVIII kolejkach wywalczyli awans do wyższej – IV ligi, zajmując w rywalizacji pierwsze miejsce.
Poziom sportowy rywalizacji – szczególnie w odniesieniu do czterech czołowych drużyn, był bardzo wyrównany o czym
świadczy końcowy układ tabeli rozgrywek i różnica między pierwszą a czwartą drużyną, wynosząca zaledwie sześć punktów.

O

sukcesie dobrodzieńskich tenisistów zadecydował dopiero
ostatni zwycięski pojedynek, rozgrywany na wyjeździe z drużyną LZS Polonia Smardy, wygrany w stosunku 8:2. Drugą w tabeli
drużynę LZS Żywocice III nasi tenisiści wyprzedzili w końcowej
klasyfikacji zaledwie o jeden punkt.
W dniu 29 czerwca br., w Strzelcach Opolskich odbyło się
zebranie przedstawicieli klubów uczestniczących w rozgrywkach
wojewódzkich, podczas którego podsumowano min. przebieg
rywalizacji, wręczając puchary i dyplomy zwycięskim drużynom.
Klub „DOKiS DOBRODZIEŃ” uczestniczący w rozgrywkach występował w następującym składzie: Zbigniew GRUSZKA, Marek
KAPELA, Jarosław KRYŚ, Tomasz OLIWA oraz Krzysztof ZYGA.
W rozpoczynającej się we wrześniu edycji rozgrywek IV ligi
OZTS plany i ambicje zawodników, reprezentujących dobrodzieński
tenis stołowy są realistyczne i uwarunkowane sportową pokorą dla
poziomu przeciwników, z którymi rywalizacja będzie trudniejsza.
Ważnym elementem w przyszłych rozgrywkach będzie wzmocnienie składu drużyny oraz podjęcie starań o pozyskanie potencjalnych sponsorów i środków w celu modernizacji i wzbogacenia bazy sprzętowej. Pierwsze kroki zostały już w tym kierunku
uczynione, bowiem chcący zachować anonimowość darczyńca
przekazał klubowi profesjonalny stół do gry, za co składamy serdeczne podziękowania.
Postawiliśmy sobie również zadania z zakresu popularyzacji
i promocji tej dyscypliny sportu w regionie.

Wspólnie z Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu
oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadziliśmy
22 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Tenisa Stołowego, przypadającego na ten właśnie miesiąc, pierwszy otwarty turniej dla
dzieci i młodzieży szkolnej z zamiarem kontynuacji tej inicjatywy
w następnych latach. Podczas treningów klubu jest udostępniany
stół do gry dla młodzieży, pragnącej podnieść swoje sportowe
umiejętności. Przy większym zainteresowaniu chcących uprawiać
tę wszechstronnie rozwijającą, bezpieczną – bo bezkontaktową
oraz stosunkowo niedrogą w aspekcie wydatków na zakup sprzętu
dyscyplinę, istnieje w możliwość profesjonalnego poprowadzenia
treningów grupy młodzieżowej, której najzdolniejsi uczestnicy
mogliby przejąć w przyszłości,,sportową pałeczkę”.
Składam serdeczne podziękowania Dyrektor Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu p. Agnieszce Hurnik oraz Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Joachimowi Wloczykowi za
życzliwość, otwartość i pomoc w powstaniu klubu, umożliwieniu
treningów a tym samym – końcowym sukcesie dobrodzieńskich
sportowców.
Wszystkich chcących śledzić rywalizację w rozpoczynającym się
nowym sezonie, zapraszam na mecze ligowe odbywające się w sali
gimnastycznej ZSP przy ul.Oleskiej7. Wyniki i klasyfikacje będą
dostępne dla sympatyków i kibiców tenisa stołowego na stronie
ozts.pl w zakładce LIGI. Zainteresowanych kontaktem proszę o
zgłaszanie wniosków, propozycji oraz chęci współpracy poprzez
pracowników DOKiS.
Zbigniew Gruszka
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Zawody w Legnicy
W dniu 22.04.2017 r. pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Legnica, zostały zorganizowane
VII Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego w Legnicy.
W zawodach mogli startować zawodnicy w wieku 10–16
lat. Organizatorem zawodów był klub sportowy WANKAN
Legnica oraz Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki.

W

zawodach w Legnicy udział wzięli zawodnicy Sekcji Pływackiej
VEGA Dobrodzień, którzy zanotowali bardzo udane starty
indywidualne oraz drużynowe zdobywając ostatecznie 23 medale,
w tym 9 złotych, 8 srebrnych i 6 brązowych. Zdobycze medalowe
zawodników Sekcji Pływackiej VEGA Dobrodzień w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych przyczyniły się do sukcesu w ostatecznej klasyfikacji medalowej zawodów, w której VEGA Dobrodzień
zajęła wysokie 2 miejsce na 16 sklasyfikowanych klubów, ustępując
jedynie ekipie pływaków z Juvenii Wrocław.
Do sukcesu medalowego znacznie przyczyniły się dziewczęta,
które zdobyły 13 medali, w tym jeden w konkurencjach sztafetowych.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się Marta Rakowska wśród
11-latek i Zuzanna Jonczyk wśród 12-latek. Każda z nich, w swoich
trzech startach indywidualnych, zdobyła 3 złote medale. A ponadto,
dzięki osiągniętym wynikom indywidualnym Marta zdobyła Puchar
Prezesa DOZP dla Najlepszej Zawodniczki Zawodów w swojej kategorii wiekowej, a tym samym zapewniła uzyskanie Tytułu Najlepszego
Trenera swojemu trenerowi klubowemu Olegowi Pyrog. Bardzo
dobry start w zawodach zanotowała także zawodniczka Katarzyna
Klama, która również zdobyła 3 medale; w tym 1 srebrny i 2 brązowe. Alicja Jonczyk zdobyła dwa medale; srebrny i brązowy. Wynik

medalowy dziewcząt poprawiła Laura Oliwa, która zdobyła 1 srebrny
medal. Dobre starty indywidualne poszczególnych zawodniczek
pozwoliły dobrze rokować przed startem w konkurencji drużynowej.
Sztafeta dziewcząt w składzie Zuzanna Jonczyk, Katarzyna Klama,
Alicja Jonczyk i Marta Rakowska zdobyła brązowy medal na dystansie
4x50m stylem zmiennym.
Chłopcy startujący w zawodach wywalczyli ostatecznie 10 medali
uwzględniając także medal srebrny w konkurencji sztafetowej.
Z chłopców najlepiej zaprezentował się Jonasz Badura, który
w swoich trzech startach indywidualnych, zdobył 3 medale: 2 złote i 1
srebrny. Dominik Kolecek w zawodach zdobył medal złoty i srebrny,
a Patryk Krawiec również dwukrotnie stawał na podium zdobywając
medal srebrny i brązowy. Dorobek medalowy chłopców powiększyli
Marek Wąsik z medalem srebrnym i Arkadiusz Borkowski z medalem brązowym. Sztafeta chłopców w składzie Jonasz Badura, Patryk
Krawiec, Dominik Kolecek i Arkadiusz Borkowski po emocjonującym
wyścigu zdobyła srebrny medal na dystansie 4x50m stylem zmiennym,
uznając jedynie wyższość ekipy z Juvenii Wrocław.
W Zawodach Pływackich o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Legnicy udział wzięło 325 zawodników
z 16 sekcji i klubów sportowych.
Udział pływaków w zawodach odbył się dzięki wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia Promocji Pływania VEGA z Do‑
brodzienia KRS 0000157060, które przy tej „medalowej okazji”
zwraca się z gorącą prośbą o przekazywanie 1% swojego podatku na
dalsze wspieranie i promowanie pływania wśród dzieci i młodzieży.
Prośbę o wsparcie szczególnie kierujemy do kibiców i sympatyków
sportu pływackiego, których nie brakuje wśród społeczności Miasta
i Gminy Dobrodzień.
Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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Maraton DOBRODZIEŃSKA SETA 2017
W dniu 10.09.2017 r. Zarząd Klubu Turystyki Rowerowej „Jednoślad” zorganizował
VII edycję Maratonu Kolarskiego „Dobrodzieńska Seta”, w którym udział wzięło 449 osób.

T

rasa maratonu wiodła przez miejscowości Dobrodzień – Makowczyce – Szemrowice – Zębowice – Kadłub Wolny – Osiecko
– Zębowice- Turawa – Szczedrzyk‑Jedlice- Antoniów – Dylaki –
Kadłub Turawski – Zębowice‑Osiecko – Kadłub Wolny – Zębowice
– Makowczyce – Dobrodzień. Na trasie rozstawione zostały punkty
postojowe z wodą mineralną, napojami energetycznymi i czekoladami. Na mecie, podobnie jak w latach ubiegłych na wszystkich
uczestników imprezy czekał gorący posiłek.
Za najlepsze uzyskane czasy w kategorii kobiet i mężczyzn wręczone zostały pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez dobrodzieńskich producentów mebli. Jako pierwszy linię mety

przekroczył Mateusz Trybyła z Prudnika, z kobiet pierwsza była
Katarzyna Orłowska (Nysa). Statuetki i nagrody otrzymali również
najstarsi i najmłodsi uczestnicy maratonu. Ponadto, pamiątkowe
statuetki otrzymały drużyny składające się z co najmniej czterech
zawodników. Czasy osiągnięte przez zawodników oraz zdjęcia z maratonu znajdują się na stronie klubu Jednoślad www.ktrjednoslad.pl.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom przychylnym
maratonowi „Dobrodzieńska SETA”, służbom zaangażowanym
w zapewnienie bezpieczeństwa, sponsorom i wolontariuszom, bez
których nie udałoby się pomyślnie przeprowadzić kolejnej edycji
tej sportowej imprezy.
Józef Włodarz, KTR „Jednoślad”

sport

V Zlot Morsów Opolszczyzny
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, w strukturach którego działa
Klub Morsów „Sopel,” zorganizował już V Zlot Morsów Opolszczyzny.

T

ak jak w latach ubiegłych miłośnicy morsowania zebrali się na
parkingu przy pływalni Delfin w Dobrodzieniu, a następnie
przemaszerowali ulicami miasta w kierunku ulicy Topolowej,
gdzie odbywa się ta zimowa kąpiel. Na czele przemarszu kroczą
dobrodzieńskie mażoretki wraz z Orkiestrą Szemrowice, a następnie Neptun, który poprowadził w tym roku kilkanaście klubów
morsów czyli 150 osób.
Kluby, które się zgłosiły to: Dobrzeń Wielki, Zdzieszowice,
Kluczbork, Ujazd, Praszka, Kadłub Strzelecki, Kędzierzyn, Zawadzkie, Lubliniec, Opole, Prudnik, Krapkowice oraz Wrocław.
Wspólne wejście do wody odbywa się powoli – kolejno wchodzą
poszczególne kluby tuż po otwarciu zlotu przez Panią Burmistrz

Różę Koźlik. Tym razem woda miała odpowiednią do morsowania
temperaturę i nawet nieco kry.
Wszyscy uczestnicy tuż po wyjściu z wody otrzymali pamiątkowe medale, a najbardziej wytrwałym wręczono statuetki. Również
wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród ufundowanych przez zakład Meble Pyka, TC Meble oraz firmę Doktor Volt.
Meble z Dobrodzienia znowu pojechały w Polskę.
Ponieważ morsowanie na skalę wojewódzką miało w Dobrodzieniu swój jubileusz musiał być koniecznie tort!
DOKiS składa serdeczne podziękowania OSP Dobrodzień oraz
Policji za pomoc w organizacji zlotu.

Agnieszka Hurnik
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Śnieżny
Płatek
Turniej Brydża Sportowego Par
w Dobrodzieniu organizowany jest
nieprzerwanie od 1972 roku przez
Dobrodzieński Ośrodek Kultury
i Sportu. Jego inicjatorem i wielo‑
letnim organizatorem jest Stanisław
Górski. Dziś emerytowany dyrektor
DOKiS przewodniczy sekcji bry‑
dżowej „Blotka” przy DOKiS i nadal
uczestniczy w organizacji turnieju.

T

radycyjnie turniej odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa oraz
Burmistrza Dobrodzienia. Drugą tradycją
w turnieju są nagrody – zwycięska para
wyjeżdża z Dobrodzienia zawsze ze skórzanymi pufami otrzymanymi od Firmy
KLER. Stałymi sponsorami tego sportowego
wydarzenia są: Marszałek Województwa,
Powiat Oleski, Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Zakład Stolarski Meble Jonczyk.

W tym roku przyjechały do Dobrodzienia 44 pary miłośników brydża sportowego, a rozgrywki odbyły się, jak co roku,
w hali sportowej Publicznej Szkoły Podsta-

wowej. Składamy serdeczne podziękowania
Dyrektorowi szkoły Pani Bożenie Gaś za
wieloletnią gościnę i pomoc w organizacji.
Agnieszka Hurnik

sport

Udany sezon koszykarzy
Koszykarze STARTU MEBLE Dobrodzień zanotowali po raz pierwszy w historii sezon bez porażki
w lidze. Najpierw zdobyli mistrzostwo III ligi opolskiej, potem przyszła seria zwycięstw z czołówką Śląska
i zdobycie mistrzostwa strefy śląsko‑ opolskiej, co nie udało się dotąd żadnej opolskiej drużynie.

W

strefie START zostawił za sobą m.in
aspirujące do 2 ligi, mocne zespoły
z Bielska‑Białej i Tarnowskich Gór.
Wzorem z ubiegłego roku dobrodzieńscy koszykarze ponownie wywalczyli awans
do ogólnopolskiego turnieju półfinałowego
o wejście do II ligi, który odbył się w dniach
21–23 kwietnia 2017r. w Olsztynie. W trzydniowym turnieju olsztyńskim START zaprezentował się bardzo solidnie. W naszej
grupie znalazły się drużyny: STOMIL Olsztyn – mistrz strefy warmińsko‑mazurskiej,
HENSFORT Przemyśl – trzecia drużyna
strefy podkarpackiej oraz UNIA Tarnów –
trzecia drużyna strefy małopolskiej. Pierwszego dnia
START pokonał drużynę z Przemyśla,
jednak dzień później uległ gospodarzom
STOMILOWI Olsztyn. Trzeciego dnia po
zaciętej walce, minimalną, jednopunktową
przegraną z Unią Tarnów, nie uzyskał awansu
do turnieju finałowego o 2 ligę. Zabrakło nieco szczęścia. Z Olsztyna
oprócz kolejnych doświadczeń START przywozi brąz.
Tak czy inaczej to bardzo dobry sezon. Podopieczni trenera Piotra
Foltyna byli nie do zatrzymania, a we własnej hali są niepokonani

już drugi sezon (od marca 2015r.). To spory sukces. Ogółem na 17
oficjalnych spotkań w sezonie 2016/2017 START przegrał tylko dwa
razy, zaliczając 15 wygranych!

Tomasz Sikora

