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Tegoroczne
Srebrne Ró¿e

Od 2004 roku Rada Miejska w Dobrodzieniu przyznaje Srebrne Róże za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie
przedsiębiorczości, samorządności,
kultury i sportu (od 2010 również w
dziedzinie działalności społecznej, a
także za całokształt działań na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej). Celem
tego przedsięwzięcia jest docenienie osób,
które w sposób szczególny przyczyniły
się do rozwoju naszego lokalnego
środowiska, rozsławiają dobrodzieńską
ziemię, na szą małą ojczyznę i dają
tym samym przykład zasługujący na
propagowanie i naśladowanie.
W tym roku Rada Miejska w Dobrodzieniu, na sesji 16. czerwca przyznała
odznakę Srebrnej Róży trzem osobom.
W dziedzinie kultury Panu Alfonsowi
Witkowi, założycielowi i dyrygentowi
orkiestry dętej w Szemrowicach. Wykonuje on na co dzień zawód hydraulika. Jest
żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i troje
wnuków. Od wczesnej młodości gra w
orkiestrze dętej, a od lat kilkunastu jest
dyrygentem wspomnianej orkiestry. W
tym czasie nadał jej jednak nowy, by
tak rzec, młodzieżowy charakter. Ją to,
czyli młodzież, nie tylko z Szemrowic,
ale także z okolicznych miejscowości
potrafił zaktywizować i zaszczepić w
niej miłość do muzyki klasycznej i dętej.
Dzięki niemu orkiestra liczy obecnie
30 osób, a jej repertuar znacznie się
poszerzył. Większość muzyków, o czym
warto wspomnieć, Pan Alfons Witek sam
wykształcił, wręcz od podstaw prowadząc
lekcje muzyki zarówno w Szemrowicach
jak i w Myślinie. Miał myśl utworzenia
takiej orkiestry, która będzie dobrze się
czuła w każdym repertuarze i to mu się
udało. Zaktywizował rodziców do zakupu
instrumentów muzycznych, zaprojektował
wraz z członkami orkiestry stroje i wraz
z nimi ustala repertuar, pisze partytury.
Dzięki tym działaniom orkiestra Pana
Witka stała się bardzo popularna w
lokalnym środowisku. Uświetnia koncertami wiele środowiskowych imprez
i uroczystości kościelnych. Kandydatura
została zgłoszona przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Szemrowice.
W dziedzinie sportu trenerowi pływania Panu Olegowi Pyrogowi. O jego
autorytecie, charyzmie świadczą słowa
piętnastoletniej mieszkanki Pluder, która
na pytanie: „Dlaczego pływa, dlaczego trenuje, dlaczego wylewa łzy na basenie?”, odpowiedziała z rozbrajającym uśmiechem
i przekonaniem: „Dla trenera”. Osiem lat
temu Oleg Pyrog, trener II klasy, absol-
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went rosyjskiej Akademii Wychowania
Fi zycz nego, posiadacz jednego kółka
olimpijskiego zawitał w naszych stronach i od razu przystąpił do pracy.
Dzięki jego staraniom od roku 2006 po
dzień dzisiejszy dzieci w klasach trzecich
szkół podstawowych z całej gminy objęte
są darmowym programem powszechnej
nauki pływania. Tym sposobem obecnie
ponad 1000 dzieci korzysta z darmowych
zajęć na krytej pływalni, a tym samym
otrzymuje propozycję kształcenia
swoich umiejętności w sekcji pływackiej
„Vega”, gdzie Oleg Pyrog jest głównym
trenerem i koordynatorem. Dzięki,
między innymi, takim działaniom
zawodnicy trenujący w Dobrodzieniu są
reprezentantami kadry narodowej B (Eliza
Kukowka, Monika Skorupa, Aleksandra
Gruszczyńska, Ka rolina Maciuch) i
startują we wszystkich edycjach Grand
Prix Polski obok takich sław jak: Paweł
Korzeniowski czy Radosław Kawęcki,
a „Vega” jest wymieniana w czołówce
najlepszych klubów w Polsce na terenie
Opolszczyzny. Trener wraz z zawodnikami reprezentuje miasto i gminę na wszelkiego rodzaju zawodach pływackich od
po wia towych, przez ogólnopolskie do
międzynarodowych. Pan Oleg Pyrog przyjął również na siebie organizację zawodów
o Puchar Burmistrza Dobrodzienia, w
roku 2014 odbędzie się jego dziewiąta
edycja. Dzięki jego wysiłkom na te
zawody zjeżdżają nie tylko kluby z Polski,
ale również z zagranicy. To zaowocowało
umieszczeniem dobrodzieńskich zawodów w głównym kalendarzu imprez
pływackich dla poszczególnych klubów.
Kandydatura została zgłoszona przez
Stowarzyszenie Promocji Pływania
„Vega”.
W dziedzinie działalności społecznej, przez Międzygminne Towarzystwo
Regionalne Dobrodzień – Zębowice została zgłoszona i przyznana przez Radę
Miejską Srebrna Róża Panu Rudolfowi
Hyli, z zawodu rolnikowi, a z zamiłowania strażakowi, który w sposób
szczególny jest zainteresowany historią
po żarnictwa. W latach 2004 – 2012
był on prezesem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szemrowicach, jest także
aktywnym członkiem Międzygminnego

Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień
– Zębowice. Pomysłodawca zawodów
sikawek konnych na Górnym Śląsku od
11 lat organizowanych w Szemrowicach,
a także związanej z tą imprezą konferencji
popularno – naukowej na temat historii
pożarnictwa. W tym roku konferencja odbyła się po raz dziesiąty. Tym sposobem
działania Pana Rudolfa Hyli przyczyniły
się do szerszego poznania i propagowania
historii śląskiego pożarnictwa. Przykładem jest tu odkryta postać „ojca śląskiego
pożarnictwa” Johannesa Hellmanna, która
była w ogóle nieznana, a dzięki referatowi Piotra Kalinowskiego, życiorysem tym
zainteresował się Rudolf Hyla i zdobył ciekawe dokumenty dotyczące tej postaci, jej
działalności na rzecz pożarnictwa, m.in.
dotyczące ustanowienia i wydania „Medalu im. Hellmanna” nadawanego przed
wojną strażakom za szczególne zasługi
dla śląskiego pożarnictwa. Fascynująca
postać Johannesa Hellmanna, dzięki
staraniom Pana Hyli, została upamiętniona pamiątkową tablicą, która znajduje się
na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szemrowicach. Również dzięki jego
staraniom reaktywowano „Medal Hellmanna”. Medal został zaprojektowany
przez Pawła Mrozka i wybity przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu i Starostwa Powiatowego
w Oleśnie. Dzięki niemu również udało
się wybić pamiątkowy medal z okazji
150 lecia strażackich związków na
Śląsku. Pan Rudolf Hyla współpracuje
z Centralnym Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach, czego wynikiem
są publikacje dostępne w Bibliotece
Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego
dotyczące lat 1863 – 1913, czyli 50 -lecia
Śląskiego Prowincjonalnego Związku
Straży Pożarnych. Organizowane przez
Ru dolfa Hylę konferencje stały się
in spi racjami do wykonania wiernej
ko pii najstarszej zachowanej sikawki
z 1875 roku, sprowadzenia z Niemiec
zabytkowej motopompy marki Fischer z
roku 1934, wyremontowania i zachowania
strażackiego „Żuka” z 1974 roku.
Uroczystość wręczenia statuetek miała miejsce 18 lipca, podczas inauguracji
corocznych Dni Dobrodzienia.
Róża Koźlik

PODZIĘKOWANIE

dla Cechu Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu
Prezydium Zarządu Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice,
na ręce Starszego Cechu – Pana Ryszarda Kaczmarczyka, składa szczere podziękowanie
dla wszystkich członków Cechu za nieodpłatne przekazanie mebli ekspozycyjnych na użytek
Izby Regionalnej w Dobrodzieniu – centrum propagowania historii ziemi dobrodzieńskiej
W imieniu PZ MTRDZ Paweł Mrozek (prezes)

Z prac Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
Szanowni mieszkańcy, pragniemy
wprowadzić nową stałą rubrykę w której będę informować o ważniejszych
podjętych uchwałach przez Radę Miejską
w Dobrodzieniu.
W okresie od stycznia 2014 roku do
czerwca podjęto między innymi uchwały
w sprawie:
ñ ustanowienia wieloletniego
progra mu osłonowego w zakresie doży wia nia „ Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Celem programu jest ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach
lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
oraz kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych;
ñ wyodrębnienia w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki. O sposobie
wykorzystania tych środków przez
mieszkańców poszczególnych sołectw
informujemy Państwa na łamach naszego
czasopisma;
ñ rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny – w związku z tym, że
budowa obwodnicy Myśliny nie została
ujęta w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu
do 2020 roku urząd wystąpił z pismem do Ministra Infrastruktury i
Roz woju Regionalnego w którym
sta now czo zaprotestował przeciwko
nieuwzględnieniu obwodnicy Myśliny w
Strategi. Obecnie Rada Miejska podjęła
uchwałę za pomocą której zwraca się do
Ministra Infrastruktury z wnioskiem o
rozpoczęcie realizacji budowy obwodnicy
Myśliny;
ñ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Do zadań programu należy odławianie
bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
miejsca w schronisku dla zwierząt,
opieka nad wolno żyjącymi kotami
oraz ich dokarmianie, sterylizacja
albo kastracja bezdomnych zwierząt w
schronisku, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych
miotów bezdomnych zwierząt, wskazanie
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt;
ñ zatwierdzenia Planu Odnowy
Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa
– uchwalenie planu jest konieczne, aby
sołectwo poprzez stowarzyszenie mogło
uczestniczyć w Opolskim Programie
Odnowy Wsi i mogło pozyskiwać środki
na realizację swoich planowanych zadań;
ñ ustalenia opłat za świadczenia
udzielane w publicznych przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Dobrodzień - usługi świadczone
przez przedszkola publiczne realizowane
są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku w godzinach
określonych w statutach przedszkoli.
Opłata za jedną godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu w czasie przekraczającym
wymiar 5 godzin wynosi 1.00 złoty i nie
obejmuje kosztów wyżywienia;
ñ przystąpienia do programu pn.
Opolska Karta Rodziny i Seniora – program ten realizowany jest we współpracy
Gminy Dobrodzień z Województwem
Opolskim. Celem wprowadzenia Karty
jest budowa przyjaznego klimatu dla
rodziny oraz udzielenie jej wsparcia
poprzez wprowadzenie systemu zniżek
oferowanych posiadaczom Opolskiej
Karty przez Partnerów Opolskiej Karty
Rodziny i Seniora. Opolska Karta będzie wydawana mieszkańcom Gminy
Dobrodzień posiadającym dwoje i więcej
dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym
domom dziecka, osobom samotnie
wy chowującym dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością a także osobom
starszym, które ukończyły 65 rok życia;
ñ wprowadzenia na terenie Gminy
Dobrodzień programu wspierającego
rodzinę i seniora – program skierowany
jest do mieszkańców Gminy Dobrodzień
posiadających troje i więcej dzieci, rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
osób samotnie wychowujących dzieci
oraz rodziców wychowujących dziecko
z orzeczoną niepełnosprawnością a także
do osób starszych, które ukończyły 65
rok życia i mieszkają na terenie Gminy
Dobrodzień. Ma on na celu ułatwianie im
dostępu do różnorodnych dóbr i usług, a
w szczególności kultury i sportu poprzez
wprowadzenie ulg;
ñ przyjęcia regulaminu usług
przewozowych dla gminnego transportu
zbiorowego – regulamin określa przepisy
porządkowe, warunki przewozu środkami
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez
Gminę Dobrodzień przy pomocy Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu, a także uprawnienia i
obowiązki pasażerów oraz ZGKiM;
ñ zmiany regulaminu nadawania
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”odznaka przyznawana będzie nie częściej
niż raz na kadencję Rady Miejskiej,
w ostatnim roku kadencji. Wręczenie
odznaki nastąpi podczas uroczystości
otwarcia Dni Dobrodzienia;
ñ udzielenie
absolutorium
Bur mistrzowi Dobrodzienia z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2013 rok
– po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2013
rok, sprawozdaniem finansowym za
2013 rok, opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu, informacją
o stanie mienia komunalnego, radni

jednogłośnie udzielili Burmistrzowi
Dobrodzienia absolutorium;
ñ utworzenia Gminnego Żłobka
w Dobrodzieniu – z dniem 1 września
2014 roku w Dobrodzieniu, przy ul.
Piastowskiej zostanie utworzony żłobek do którego zadań należy: zapewnienie dziecku opieki w warunkach
bytowych zbliżonych do warunków
domowych; zagwarantowanie dziecku
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz
edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka; prowadzenie zajęć
opiekuńczo–wychowawczych i eduka cyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych
do wieku dziecka; wspomaganie
in dywidualnego rozwoju dziecka;
spra wowanie właściwej opieki pielę gnacyjnej oraz edukacyjnej nad
dzieć mi zakwalifikowanymi do grup
dyspanseryjnych i dziećmi nie pełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka lub stopnia niepełnosprawności;
rozwijanie indywidualnych zdolności
ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku lub stop nia
niepełnosprawności, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie;
wspomaganie rodziny w wychowaniu
dziecka poprzez współpracę z rodzicami
(opiekunami prawnymi) w celu poznania
potrzeb rozwojowych dzieci, okazania
pomocy w działaniach wychowawczych,
sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny w szczególności
poprzez udzielanie porad rodzicom w
zakresie pracy z dzieckiem;
ñ ustalenia wysokości opłaty za
pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym
Żłobku w Dobrodzieniu- ustalono opłatę
za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku
w wysokości 13.00 złotych. Opłata ta nie
obejmuje kosztów wyżywienia dziecka;
ñ nadania odznaki „ Srebrna Róża
Dobrodzieńska”- przyznano odznaki w
dziedzinie kultury – Panu Alfonsowi
Witkowi, w dziedzinie sportu Panu
Olegowi Pyrogowi oraz w dziedzinie
działalności społecznej Panu Rudolfowi
Hyli;
ñ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok oraz wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy
finansowej – uchwały takie podejmowane
są na każdej sesji a wynika to z potrzeb
związanych z bieżącą realizacją budżetu.
B.O.
Informacje na temat pracy Rady
Miejskiej można znaleźć na stronie
www.bip.dobrodzien.pl/danepubliczne
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Plany so³ectw
na 2014 rok

Pomoc

de minimis
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego 32 młodocianych
pracowników w 2013 roku
wykorzystana została kwota
236.213,10 zł.
Wzorem lat ubiegłych pracodawcy składając wniosek
o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika wraz z dotychczas
wy maganymi
dokumentami
zobowiązani są do przedłożenia
in formacji
przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de
minimis.
Zgodnie z nowym roz porządzeniem dotyczącym pomocy de
minimis od stycznia 2014 r. zostały
wprowadzone zmiany dotyczące
przyznawania tego rodzaju pomocy
dla przedsiębiorców.
W porównaniu do dotychczas
obo wiązującego rozporządzenia
zmiany te są bardziej korzystne
dla przedsiębiorców. Wprowadzone
zmiany to:
• brak konieczności ba dania
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
• zwiększenie pułapu pomocy de
minimis dla przedsiębiorstw
sektora drogowego transportu
pasażerskiego (ze 100 tys. euro
do 200 tys. euro),
• dopuszczenie pomocy de minimis
dla sektora węglowego,
• wprowadzenie definicji pojęcia
pojedynczego przedsiębiorstwa
(tzw. pojedynczego organizmu
gospodarczego),
• doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w
przypadku połączeń i przejęcia
przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa
oddzielne podmioty, kumulacja
pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach
objętych różnymi limitami de
minimis).
Informacje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pra cowników oraz
druki do pobrania można znaleźć
na stronie www.bip.dobrodzien.pl/
urzadmiejski/zalatwianiesprawkartyuslug lub www.dobrodzien.pl/
gospodarka/przedsiebiorstwa/
mlodocianypracownik.
H.K.
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Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2014r. środki dla sołectw na fundusz
sołecki w kwocie 230.848,83 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu 2013r. mieszkańcy
sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania:
Lp.

Sołectwo

1 Bzinica Stara
2 Bzinica Nowa
3 Błachów

4 Główczyce

5 Gosławice
6 Klekotna

7 Kocury
8 Kolejka
9 Ligota
Dobrodzieńska
10 Makowczyce
11 Myślina
12 Pietraszów
13 Pludry

14 Rzędowice

15 Szemrowice
16 Warłów

Zadania z funduszu sołeckiego na 2014 r.
• Zakup stołu do gry szacho-chińczyk, sprzętu agd, przyrządu do
ćwiczeń (siłownia zewnętrzna), piasku na plac zabaw, stojaków
na rowery, drzewek ozdobnych
• Zakup namiotu festynowego, kompletu stołów z ławkami
• Odtworzenie rowu jednostronnie przy ul. Leśnej na dł. 150 m
w dwóch częściach ulicy, wykonanie części ogrodzenia terenu
pod rekreację przy ul. Opolskiej 25, udrożnienie przepustu pod
ul. Opolską na wysokości domu nr 9
• Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
gminnej w m. Główczyce ul. Dolna,
• odmulenie rowu w m. Zwóz ul. Bielowcowa, zakup paliwa,
oleju i serwis kosiarek
• Projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego
przy ul. Lublinieckiej
• Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na
działce boiska w Klekotnej
• Zakup paliwa do kosiarki, nawozów do zasilania roślin i
środków ochrony roślin – na boisku i przy placu zabaw
• Zakup krzeseł i stołów bankietowo-konferencyjnych, węgla
- ekogroszku
• Wykonanie i montaż altanki drewnianej wraz z wykonaniem
podłoża drewnianego pod altankę
• Zakup wyposażenia świetlicy m.in. chłodziarki, filiżanek,
talerzyków
• remont pomieszczeń przy świetlicy m.in. wc, kuchni,
korytarza
• Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej
w obrębie ul. Głównej w Makowczycach
• Remont kruszywem bazaltowym drogi Sosnowej w Myślinie
• Remont tłuczniem części ul. Żużlowej w Pietraszowie
• Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i ul. Krótkiej
w Pludrach
• pomalowanie ścian po wymianie okien w budynku starej
szkoły w Pludrach
• Zakup kosiarki spalinowej, zaprojektowanie i wykonanie
symboli: herbu i pieczęci sołectwa Rzędowice
• wymiana ogrodzenia z tyłu placu festynowego przy ul.
Dobrodzieńskiej 8
• remont korytarza w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10
• Zakup plastikowego pojemnika na śmieci, wykonanie projektu
repliki strażnicy, zakup paliwa do kosiarek,
• przebudowa ul. Wąskiej w Szemrowicach
• Utwardzenie kruszywem bazaltowym najbardziej zniszczonych
odcinków ul. Polnej w Warłowie
Razem

Środki
sołectwa
na zadania
16.096,07
11.578,79
10.929,75

11.000,00
1.954,74
12.020,13
10.200,00
496,10
11.890,33
8.177,25
1.650,00
12.862,43
10.929,75
25.961,40
11.293,21
25.600,00
361,40
6.480,00
5.200,00
6.389,14
3.770,00
15.000,00
11.007,64
230.848,83
H.K

OG£OSZENIE
Uprzejmie informujemy, że dnia 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27.05.2014 roku o szczegółowych warunkach realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U., poz. 755), które określa zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Program
będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w budynku
Urzędu Miejskiego (parter-pokój nr 2). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
O Kartę Dużej Rodziny można się ubiegać niezależnie od posiadania Opolskiej Karty Rodziny i
Seniora. Każda z kart daje różne uprawnienia i przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.K.T.

W czasie "Źród³a"

Odbywające się w dniach 27-29
czerwca 2014 r. XVIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „ŹRÓDŁO” stanęły pod znakiem
10-lecia partnerstwa Dobrodzienia z
Czortkowem na Ukrainie oraz Haan
w Niemczech. Z tej okazji gościliśmy
w Dobrodzieniu delegację z miasta
Haan w osobach: Burmistrz Haan
Pan Knut vom Bovert, Pani Angelika
vom Bovert, Pan Martin Mönikes, Pani
Petra Lerch, Pani Marlene Altmann,
Pan dr Dieter Gräßler oraz delegację
z miasta partnerskiego Czortków na
Ukrainie w osobach: Zastępca Mera
Czortkowa Pan Petro Voloshyn, Pani
Galina Voloshyn, Pani Iruna Radko
oraz Pani Iryna Brunda .

Świętowanie zacnego jubileuszu
rozpoczęło się Uroczystą Sesją Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu, podczas
której podpisano akt odnowienia
postanowień umów partnerskich
między Dobrodzieniem a Czortkowem
na Ukrainie oraz Haan w Niemczech.
Celem niniejszej sesji było uczczenie
jubileuszu 10-lecia podpisania umów
partnerskich. Podpisanie umowy z
Haan nastąpiło 1 maja 2004 r., a
umowę partnerską z Czortkowem
podpisano 26 czerwca 2004 r. Podczas
sesji wyświetlona została prezentacja
pana Pawła Mrozka – Prezesa Międzygminnego Towarzystwa Re gionalnego Dobrodzień-Zębowice pt.:
„Dobrodzień–Haan, Dobrodzień–
Czortków miasta partnerskie". O

Dotacja
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet IX. Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3. Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
04.07.2014 r. Gmina Dobrodzień zawarła umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn:
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień” POIS.09.03.00.00055/13 – wartość projektu wynosi 19 450,00, w tym kwota dofinansowania 16
532,50 zł.
Ww. plan będzie niezbędny w przypadku starań o dofinansowanie/pożyczkę
w następnym okresie programowania na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej.

partnerstwie miast na podstawie
materiałów zebranych w ramach
działalności Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień
–Zębowice”. Niniejsza prezentacja
sta nowi kompendium wiedzy na
temat początków współpracy Dobrodzie nia z miastami partnerskimi.
Obra zuje także płaszczyzny trwającej 10 lat współpracy. Swoją
o becnością podczas uroczystej sesji zaszczycili zaproszeni goście:
Poseł na Sejm RP Pan Ryszard
Gal la, Pan Senator Aleksander
Świey kowski, Przewodniczący
Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno - Kulturalnych w Polsce
Pan Bernard Gaida, Pani Barbara
Kaczmarczyk – Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Oleskiego, Pani Lidia
Kontny – Radna Powiatu Oleskiego.
Miłym akcentem, który wzbogacił
niniejszą uroczystość był występ
p. Piotra Lempy – znakomitego
międzynarodowego artysty sce ny
operowej, pochodzącego z Dobrodzienia.
Uroczysta sesja rozpoczęła trwający trzy dni Przegląd. Kolejnym
akcentem podkreślającym współpracę miast partnerskich był wernisaż
wystawy Stanisława Jankowskiego
„Powstanie w Czortkowie 1940 ”
oraz Adama Barańskiego „Czortków
współczesny w fotografii”.
Sobotnie atrakcje rozpoczęły
się prezentacją dwóch publikacji
na temat ziemi dobrodzieńskiej
autorstwa p. Pawła Mrozka – „Portrety wsi Ziemi Dobrodzieńskiej”
oraz „Dobrodzień na pocztówce i
fotografii. 1884 – 1944”. Obie te
książki pokazują piękno i niezwykłość ziemi dobrodzieńskiej. Podczas
niezwykle interesującego spotkania
autor przeniósł uczestników w
magiczny świat dawnych pocztówek
i fotografii. Publikacje te zostały
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich
celem było zachowanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego obszaru
gminy Dobrodzień.
Tradycyjnie, trzydniowy przegląd zakończył znakomity popis
zespołów artystycznych z miasta
partnerskiego Czortkowa na Ukrainie
- zespołu tanecznego „ Źródełko” z
miejscowego domu kultury oraz
młodzieżowego zespołu tanecznego
„Mewa”.
A.W.K.
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Tegoroczne „Źródło” było wyjątkowe
z kilku powodów. Po pierwsze ponieważ
odbywało się w roku, który został
ogło szony Rokiem Oskara Kolberga
wielkiego etnografa i folklorysty.
Oficjalnymi obchodami tego roku
zajmuje się z ramienia Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Muzyki i Tańca. Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu zgłosił swój
udział w obchodach i otrzymał zgodę na
wykorzystanie znaku. Zatem obecność
osobowości i dorobku tego wielkiego
człowieka była na Źródle mocno obecna.
Już tydzień przed imprezą w holu DOKiS
zawisła wystawa opowiadająca o życiu
i twórczości O. Kolberga, tak by mogli
przychodzić uczniowie zanim skończył się
rok szkolny. Natomiast w trakcie trwania
koncertów zespoły były tak dobrane, by
pokazywały swoją twórczością jak dziś
możemy odczytywać twórczość naszych
przodków zapisaną przez Kolberga. I
tak, w piątek wystąpiły zespoły z gminy
Dobrodzień: flażoleciści „Wesołe nutki”,

spektaklu „Karolinka i jej Karliczek”
przypominającym historię Karolinki
co to szła do Gogolina w piosence, a
pochowana jest na cmentarzu w Bzinicy
Starej. Zawiązane tam Stowarzyszenie
„Karolinka” niczym Oskar Kolberg usiłuje spisać i uratować od zapomnienia
tę niezwykłą historię. Kolejno wystąpił
zespół ze „Stowarzyszenia Zespołu Tańca
i pieśni Ludowej Nysa”. Gwiazdą wieczoru był występ Macieja Fortuny z zespołem
w programie „Kolberg Fortuny”. Pan Maciej otrzymał nagrodę prezydenta miasta
Poznań i musiał wracać po koncercie,
ale zdradził nam, że z jednej strony się
cieszy, a z drugiej chciałby zostać na
takiej wspaniałej imprezie i posłuchać
innych zespołów.
Kolejny koncert to zespół z Łodzi
„Gomand Trio” wykonawca muzyki
klezmerskiej, a na zakończenie komedia po śląsku „Francik się żyni”
z zaprzyjaźnionego domu kultury w
Lublińcu. Na wytrwałych widzów czekało
w parku ognisko i zabawa taneczna.

przedszkolaki z Szemrowic w programie
„Trzech języków się uczymy, trzy razy
tańczymy”, „Dokisiaki” i „Dokisiaczki”
– dwa zespoły dziecięce działające przy
DOKiS – „My też znamy Kolberga” oraz
Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Familijo
z Brzozowej Doliny” w spektaklu „Jak
dawniej działało się masło”. Wieczorem
natomiast porwały publiczność dwa
zespoły „Miąższ” – muzyka „wieśniacza”
oraz „Hoverla” – polsko – ukraiński folk
w nowej odsłonie.
W sobotę znowu publiczność przywitały zespoły dobrodzieńskie: „Zespół
Pieśni Regionalnej” w programie
„Kol berg nam bliski”, chór „Kantata”
– „Odkrywamy twórczość Kolberga
na nowo” oraz Teatr „Mimowolny” w

W niedzielę zaczynaliśmy zabawą z
dziećmi w tzw. małym parku – „Podróże
dookoła świata”. Dzieci jechały pociągiem
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do różnych krajów po to, by tam spotkać
niezwykłe postaci i przygody. Niestety
zespół, który figurował w programie
- „Żabki” z Klubu Jednostki Wojskowej
nie mógł wystąpić, ale z pewnością jeszcze
kiedyś będziemy mogli zobaczyć tych
małych artystów. Dlatego właśnie występy
na scenie rozpoczęły się od Zespołu
„Żędowianie”, a następnie mogliśmy
posłuchać „Pieśni sobótkowych” w wykonaniu zespołu „Niezłe ziółka”, oraz
zespołu „Śliczne goździki”.
Tradycyjnie na zakończenie wystąpiły
zespoły z Ukrainy, z partnerskiego miasta
Czortów. Była to godzinna re wia w
wykonaniu zespołu „Źródełko” i „Mewa”
pod kierownictwem Maryny Yewsiukowej.
Młodzi artyści przygotowali nam wspaniałą i wzruszającą niespodziankę – ostatni
taniec zakończył się wprowadzeniem
flagi polskiej i ukraińskiej. Popłynęły
łzy wzruszenia, podziękowania, dowody
przyjaźni, wsparcia, bo przecież nasi
przyjaciele przyjeżdżają do nas już od
dziesięciu lat!
Oficjalnie Źródło zostało zamknięte
na scenie, ale niespodzianką był jeszcze
wieczorny, w rynku miasta spektakl
plenerowy „Fina Amor”, czyli miłość
dworska. Mimo padającego deszczu
aktorzy, którzy przyjechali do nas z
Poznania wystąpili dla publiczności
Źródła. Światło, szczudła, dźwięk i magia
teatru spowodowały, że przedstawienie
było bardzo udane. Składamy serdeczne
podziękowania wiernej dobrodzieńskiej
publiczności, która nie zawiodła nawet
dokończenie na s. 7

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
W dniu 25 maja 2014r. przeprowadzone zostały już trzecie wybory do
Parlamentu Europejskiego, w których
uczestniczyli mieszkańcy gminy
Dobrodzień. Mimo nowego podziału
granic okręgów wyborczych na terenie
gminy Dobrodzień frekwencja była
nieco wyższa niż w wyborach w 2009r.
gdzie wyniosła 11,69 %, a w tym roku

wynosiła 11,83 %. Chcemy przypomnieć,
że wszystkie wybory tj. Samorządowe,
do Sejmu i Senatu RP, na Prezydenta
RP oraz do Parlamentu Europejskiego
będą przeprowadzane wg. nowego
podziału tak jak w tym roku. Poniżej
przedstawiamy wyniki głosowa nia do
Parlamentu Europejskiego w Gminie
Dobrodzień.

Wyniki głosowania w Gminie Dobrodzień w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania
Liczba otrzymanych kart do głosowania
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania ( liczba podpisów
w spisie wyborców )
Niewykorzystane karty do głosowania
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ważnych

8175
5750
1025
4725
1025
33
992

Liczba głosów ważnych oddanych na listy:
Numer listy
Lista Nr 1
Lista Nr 2
Lista Nr 3
Lista Nr 4
Lista Nr 5
Lista Nr 6
Lista Nr 7
Lista Nr 8
Lista Nr 9

Nazwa komitetu wyborczego
Komitet Wyborczy Solidarna Polska
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy DemokratycznejUnia Pracy
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Komitet Wyborczy Polska Razem
Komitet Wyborczy Nowa Prawica
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Ilość głosów
57
14
55
218
23
27
59
428
101

Poszczególni kandydaci do Parlamentu Europejskiego otrzymali
następującą liczbę głosów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba Nazwa komitetu wyborczego
głosów
Zdrojewski Bogdan Andrzej
187 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
RP
Jazłowiecka Danuta
175 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
RP
Rakoczy Stanisław
69 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe
Jackiewicz Dawid Bogdan
62 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ
Kłosowski Sławomir
43 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ
Ujazdowski Kazimierz Michał
42 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ
Iwaszkiewicz Robert Jarosław
39 Komitet Wyborczy Nowa Prawica
Kempa Beata Agnieszka
37 Komitet Wyborczy Solidarna Polska
Zalewska Anna Elżbieta
31 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ
Geringer de Odenberg Lidia Joanna
24 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej – Unia Pracy
W.K.
Nazwisko i Imię

Kancelaria
notarialna
i prawna
Od kwietnia br. w Dobrodzieniu można
skorzystać z usług kancelarii Notarialnej,
która wykonuje czynności notarialne
polegające na: poświadczeniu zgodności
odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z
okazanymi dokumentami, pozostawania
osoby przy życiu oraz własnoręczności
podpisów. Siedziba kancelarii mieści się
przy Placu Wolności 16 pokój 7, czynna w
godzinach w poniedziałki od 11.00 do 17.00,
a od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00.
Także od kwietnia działa w Dobrodzieniu oddział Kancelarii Adwokatów i
Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i
Partnerzy. „Do świadomości ludzi coraz
częściej dociera, że im szybciej zgłoszą się
do prawnika, tym lepsza pomoc zostanie
udzielona. Czasy, gdy pełnomocnik zaczynał brać udział w sprawie dopiero na
etapie drugiej instancji powoli odchodzą
w niepamięć.
Kancelaria świadczy usługi prawne
w szerokim zakresie, polegające między
innymi na udziale w postępowaniach sądowych, sporządzaniu umów oraz udzielaniu
porad w sprawach odszkodowawczych,
spadkowych, rodzinnych i innych. Dyżury w
siedzibie oddziału przy Placu Wolności 16,
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 9.00
do 16.00 pełnią doświadczeni prawnicy.
„Dla nas oznacza to, że powinniśmy być
łatwiej dostępni, bliżej ludzi” - tak decyzję
o otwarciu oddziału w Dobrodzieniu
Kancelarii uzasadnia mecenas Roman
Jarosiński.

XVIII Źród³o
dokończenie ze s. 6
mimo deszczu!
Dwa kolejne powody dla których
te goroczne Źródło było wyjątkowe, to
obchody 10 lat partnerstwa z Haan w
Niemczech i Czortkowem na Ukrainie
oraz 640 lat miasta Dobrodzień. Cyfra 4
w dacie jest dla Dobrodzienia szczęśliwa
ponieważ obchodzimy wtedy aż 10 różnych
jubileuszy!
W trakcie całej imprezy odbywały
się warsztaty – lepienia i tworzenia w
glinie szamotowej, haftu oraz śpiewu
tradycyjnego.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festiwalu, a także TSKN Dobrodzień za
dofinansowanie imprezy.
Mamy nadzieję, że sprostaliśmy oczekiwaniom naszych mieszkańców. Ewentualne
sugestie przyjmujemy każ dego dnia w
godzinach pracy czyli od 8.00 do 20.00.
A. Hurnik
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Tu¿ przy Wybory do Parlamentu
Europejskiego
rondzie
Fajne miejsce – można tu wypić
spokojnie kawę, zjeść sałatkę, poobserwować ludzi z różnych stron świata
i popatrzeć na piękne wyroby. Można
tu także skorzystać z audytorium i
przeprowadzić wideokonferencję, zorganizować warsztaty artystyczne dla
dzieci lub wynająć biuro a nawet uzyskać
poradę z zakresu prawa, rachunkowości
czy informatyki. Często odbywają się tu
różne spotkania biznesowe lub biznesowotowarzyskie łączące prowadzenie interesów z przyjemnością.
Jedno z takich spotkań, na którym
miałam okazję „bawić” miało bardzo
zróżnicowany program. Nikt z zaproszonych gości nie czuł znudzenia, bo
trochę się działo – od podziwiania
najnowszych modeli porsche do przyrządzania drinków z wykorzystaniem
ciekłego azotu. Dobroteka to nie typowy
salon meblowy, a miejsce gdzie kumulują
się najnowocześniejsze produkty projektowane i tworzone przez ludzi różnych
profesji. Meble, olśniewające oświetlenie,
wyroby szklane (także od wykonawców z
górnej półki), gadżety, ozdoby etc. można
było podziwiać do woli a jednocześnie
posłuchać o zaletach tych wyrobów i
poznać ich funkcjonalność. W różnych
miejscach salonu rozstawiono stoły z
misternie stworzonymi kolorowymi zakąskami, które tak pięknie wyglądały,
że szkoda było je tak po barbarzyńsku
zjadać. Na stoisku kuchennym królował
mistrz kuchni, który zapachami wabił
gości i częstował wyczarowanymi potrawami. Nie zabrakło również pokazu
kilku tańców w wykonaniu tancerzy
z Opolskiej Szkoły Tańca. Każdy z
uczestników spotkania mógł wziąć udział
w losowaniu prezentów – niespodzianek,
których było bardzo dużo (ale się nie
załapałam). Szczególnie dla pań było
kilka ciekawych propozycji, np. rozmowa
ze stylistką i obejrzenie jej projektów,
a także okazja do poznania sztuki układania kwiatów, a nawet skorzystania
z masażu twarzy i dłoni. Można było
również zrobić sobie fotkę na wygodnych
piernatach i otrzymać ją od razu w formie
papierowej (nostalgia za tym co było…).
Rozmaitość programu tego spotkania była
przeogromna i nie miała nic wspólnego ze
sztywnym siedzeniem przy zastawionym
stole. Szkoda, że tak trudno skorzystać z
niektórych kuszących propozycji, bo na
takiego porschaka musiałabym chyba
pracować kilkanaście lat nie wydając
pensji na nic innego. No ale popatrzeć na
luksus – czemu nie?
Ewa Piasecka
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dokończenie ze s. 7
W celu przypomnienia poniżej
przedstawiamy obowiązujący podczas

przeprowadzanych wszystkich wyborów
podział Gminy Dobrodzień na okręgi
wyborcze i stałe obwody głosowania.

I. Podział Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze.
Numer
Liczba radnych
okręgu
Granice okręgu
wybieranych
wyborczego
w okręgu
1.
Dobrodzień ulice: Lubliniecka 1 do 97, Rzędowicka, Reymonta,
1
Kościuszki, Studzienna
2.
Dobrodzień ulice: Oleska, Polna, Edyty Stein, Moniuszki, Chłopska
1
3.
Dobrodzień ulice: Plac Wolności, Księdza Gładysza, Wojska
1
Polskiego, Szemrowicka
4.
Błachów, Ligota Dobrodzieńska
1
5.
Dobrodzień ulice: Mickiewicza, Pocztowa, Parkowa, Topolowa,
1
Dębowa, Lubliniecka 98 do końca, Miodowa, Zielona, Piastowska
6.
Dobrodzień ulice: Arki Bożka, Bieńka, Dzierży, Leśna, Na Bąki,
1
Sawickiej, Świerczewskiego, Zawadzkiego, Wieczorka, Bukowa,
Jaśminowa
7.
Dobrodzień ulice: Dworcowa, Habas, Konrada Mańki, Kolejowa,
1
Powstańców Śląskich, Solna, Opolska, Cmentarna, Spółdzielcza,
Słoneczna
8.
Gosławice, Główczyce, Zwóz
1
9.
Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka
1
10.
Pludry ulice: Aleja Wyzwolenia, Brzozowa, Dworcowa, Kopernika,
1
Krótka, Leśna, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Robotnicza, Sosnowa
11.
Pludry ulice: Lubliniecka, Polna, Wiejska, Zamknięta, Boczna,
1
Małorolna, Rolna, Skośna, Szkolna, Tartaczna
oraz wsie Pietraszów, Liszczok
12.
Szemrowice, Warłów
1
13.
Rzędowice, Bzionków, Klekotna, Rędzina, Kocury, Malichów
1
14.
Myślina, Dąbrowica
1
15.
Makowczyce,Turza
1
II. Podział Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania.
Numer
Siedziba Obwodowej Komisji
obwodu
Granice obwodu głosowania
Wyborczej
głosowania
1
Dobrodzień ulice: Lubliniecka 1 do 97, Rzędowicka, Zespół Szkół PonadgimnaReymonta, Kościuszki, Studzienna, Oleska, Polna,
zjalnych, ul. Oleska 7,
Edyty Stein, Moniuszki, Chłopska, Plac Wolności,
Dobrodzień
Księdza Gładysza, Wojska Polskiego, Szemrowicka
2
Błachów, Ligota Dobrodzieńska; Dobrodzień ulice:
Publiczne Gimnazjum, ul.
Mickiewicza, Pocztowa, Parkowa, Topolowa,
Piastowska 17,
Dębowa, Lubliniecka 98 do końca, Miodowa, Zielona, Dobrodzień
Piastowska
3
Gosławice, Główczyce, Zwóz
Publiczna Szkoła Podstawowa
Dobrodzień ulice: Arki Bożka, Bieńka, Dzierży, Leśna, ul. Piastowska 49,
Na Bąki, Sawickiej, Świerczewskiego, Zawadzkiego, Dobrodzień
Wieczorka, Bukowa, Jaśminowa, Dworcowa, Habas,
Konrada Mańki, Kolejowa, Powstańców Śląskich,
Solna, Opolska, Cmentarna, Spółdzielcza, Słoneczna
4
Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka, Pietraszów, Publiczna Szkoła Podstawowa
Liszczok , Pludry
ul. Aleja Wyzwolenia 4b, Pludry
5
Szemrowice, Warłów
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 2, Szemrowice
6
Rzędowice, Bzionków, Klekotna, Rędzina, Kocury,
Budynek byłej Szkoły PodstaMalichów
wowej, ul. Dobrodzieńska 8,
Rzędowice
7
Myślina, Dąbrowica, Makowczyce, Turza
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Kolejowa 27, Turza

Maltañczyk
rodem z Szemrowic w Dobrodzieniu

Bernhard Serwuschok to na Opolszczyźnie znana już postać. Z pewnością
mieszkańcy naszego miasta wielokrotnie
czytali w „Nowej Trybunie Opolskiej”
czy widzieli w TVP Opole relacje z akcji
pomocowych organizowanych przez tego
Maltańczyka mieszkającego obecnie w
Niemczech. W niedzielę 23 lutego mieliśmy
okazję poznać go osobiście i porozmawiać
o Służbie Maltańskiej na spotkaniu
zor ganizowanym w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu. Pan Bernhard
tradycyjnie nie przyjechał z pustymi rękami,
ale przywiózł „górę” słodyczy, którymi
częstował podczas spotkania.
Jak opowiada wszystko zaczęło się
w 1997 roku podczas wielkiej powodzi,
gdy koniecznie chciał pomóc rodakom na

Opolszczyźnie, nazbierał materiałów, ale
nie miał ich jak przewieźć – i tak trafił do
służby maltańskiej. Oni mu pomogli, a on
został już z nimi, aż do dziś. Od tamtego
czasu zdarzyła się kolejna klęska żywiołowa
w Bogatyni czy Czarnowąsach – i wtedy
mieszkańcy zniszczonych terenów nie
zostali zostawieni bez pomocy przez ich
rodaka. Ponadto strumień pomocy płynie
niemal nieustannie – kolejne tiry żywności,
łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich,
środków chemicznych… przyjeżdżają na
Opolszczyznę co jakiś czas. Pan Bernhard
twierdzi, że pamięta czasy kiedy kromkę
chleba z masłem jadł tylko w niedzielę, a
w tygodniu suchy chleb, teraz powodzi mu
się nieco lepiej więc po prostu się dzieli.
Oczywiście nie chodzi tylko o dobra
materialne, ale
o czas, wysiłek
i zdrowie. Na
organizowanie
kolejnych
transportów
poświęca cały
swój urlop, a
przy ładowaniu i
rozładowywa niu
zawsze pomaga
osobiście. Jeździ
nie tylko do Polski,
ale i na Białoruś i
Ukrainę. Objechał
już kulę ziemską
kilka razy…
Urodził się w
Szemrowicach, a
potem mieszkał
w Zębowicach do

1988 roku kiedy wyjechał do Niemiec. Ma
wspaniałą rodzinę – żonę i czworo dzieci
– która go bardzo mocno wspiera.
Na spotkanie do Dobrodzienia zaprosił
Medyczną Służbę Maltańską z Nysy,
której jest inicjatorem. W tej chwili
pracuje tam 45 wolontariuszy w służbie
medycznej okazując społeczeństwu szeroko
rozumianą pomoc. Przygotowali oni dla nas
prezentację o 10 latach swojej pracy, która w
bardzo dokładny sposób pokazała na czym
polega bycie Kawalerem Maltańskim czy
wolontariuszem w służbie maltańskiej.
Dowiedzieliśmy się też sporo o samym
zakonie, którego oficjalna nazwa brzmi:
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalików
św. Jana z Jerozolimy, z Rodos, i z Malty.
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
ma swoją siedzibę w Krakowie, a oddziały
w wielu miejscach w całej Polsce. Prowadzą
oni szpitale, hospicja, wypożyczalnie
sprzętu medycznego, doraźną opiekę
medyczną oraz organizują bardzo szeroko
rozumianą pomoc.
Na zakończenie spotkania w Dobrodzieniu Pani Burmistrz Róża Koźlik
wręczyła Bernhardowi Serwuschokowi,
jako rodakowi pochodzącemu z naszej
gminy, list gratulacyjny z życzeniami
wytrwałości w swojej pracy oraz dobrego
zdrowia wraz z zaproszeniem, by coraz
częściej odwiedzał Dobrodzień.
ADa
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Opolska Karta
Seniora i Rodziny

W nawiązaniu do artykułu „KARTA
DUŻEJ RODZINY” z grudniowego „Echa
Dobrodzienia i Okolic” informujemy
mieszkańców naszej gminy, że uchwałą
Nr XXXII /312/2014 Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014
r. Gmina Dobrodzień przystąpiła do
programu pn. Opolska Karta Rodziny i
Seniora. Zaś uchwałą Nr XXXIII /318/
2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 28 kwietnia 2014 r. radni naszej gminy
podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia
na terenie Gminy Dobrodzień programu
wspierającego rodzinę i seniora.
W związku z powyższym na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego Dobrodzienia powstała nowa zakładka
L.p.

Nazwa i adres firmy

Opolska Karta Rodziny i Seniora. Znajdują
się tam wszelkie szczegółowe informacje
na ten temat.
Do każdego egzemplarza niniejszego
„Echa Dobrodzienia i Okolic” dołączono
ulotkę informacyjną w sprawie OKRiS.
Posiadacze tej samej Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, ale z 3 i więcej
dzieci mogą korzystać z ulg, promocji,
rabatów proponowanych przez lokalnych
– gminnych partnerów.
Wielu mieszkańców naszej gminy
posiada już ww. kartę. Karty wydawane
są bezpłatnie.
Dlatego też zwracamy się z propozycją
– prośbą o współpracę do wszystkich
chętnych firm, instytucji, podmiotów
Logo

prywatnych (sklepów i firm świadczących
usługi) o zgłoszenie się telefoniczne (34/
3575100 wew. 52, 42, 38) lub osobiste do
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (pokój
nr 2 na parterze).
Partnerzy w zamian za dobrowolne
świadczenie żniżek (przez siebie zaproponowanych) będą umieszczeni na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu. Otrzymają, także odpowiednie naklejki do oznaczenia swoich
firm.
Poniżej przedstawiamy GMINNYCH
PARTNERÓW, którzy jako pierwsi przystąpili do programu wspierania rodziny i
seniora na terenie Gminy Dobrodzień:
K.T.

Zakres
działalności

Proponowana zniżka

1

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu,
Plac Wolności 24, Dobrodzień

instytucja kultury

2

PHU POL-TOM, ul. Reymonta 7, Dobrodzień,
Tomasz Miazga

art. biurowe, szkolne, rabat 1% na art. komputerowe,
komputerowe, chemia rabat 3% - pozostałe artykuły

3

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Jutrzenka"
Edward Bebel,
ul. Lubliniecka 12, Dobrodzień

produkcja pieczywa, 10 % rabatu na produkty własne
ciast i ciastek

4

“Buty na Maxa”, Jolanta Max,
ul. Ks. Gładysza 13, Dobrodzień

sklep obuwniczy

5 % na wszystkie artykuły

5

Kwiaciarnia Galeria “Sylwia"
Sylwia Goczoł, Pl. Wolności 3, Dobrodzień

sprzedaż kwiatów i
art. dekoracyjnych

5 % na cały asortyment, oprócz pojedynczych
kwiatów ciętych

6

Firma Handlowo - Usługowa Manor
Małgorzata Maciuch, ul. Wyzwolenia 6, Pludry

sprzedaż węgla

cena opału niższa o 10 zł/t

ośrodek szkolenia
kierowców

rabat 5%

7 Ośrodek Szkolenia Kierowców Fragam,
42-772 Skrzydłowice, ul. Lubliniecka 16

Kino „Rodło” – 50% zniżki na bilety do kina dla
całej rodziny
Pływalnia „Delfin” – 50% zniżki na bilety na
pływalnię dla całej rodziny, 20% zniżki na kursy
nauki pływania dla dzieci, trzecie dziecko nie płaci
50% - opłaty za aerobik dla seniora
50% - opłaty za wejście do sauny dla całej rodziny
Dom Kultury – 50% opłaty za zajęcia dla drugiego
dziecka w sekcjach płatnych, trzecie dziecko jest
zwolnione z opłat

Redaktor naczelny: Janusz Orlikowski. Wydawca: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 tel. 0 34 35 75 100-102. Adres
redakcji: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1 tel. 0 34 35 75 100 wew.41 e –mail: echo@dobrodzien.pl. Materiały do gazety
przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, pokój nr 14. Druk:
Drukarnia „SIL – VEG – DRUK”, Lubliniec, tel./fax 034 356 – 29 – 61. Nakład 800 egz.
DOBRODZIENIA
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji tekstów, skrótów, zmiany tytułów i wprowadzania
i Okolic
śródtytułów. Materiały są drukowane bez honorariów i nie podlegają zwrotowi.
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Dostojne Jubilatki
Pani Elżbieta Tarara
z Myśliny w marcu bieżącego roku świętowała
99-te urodziny. W maju
90-te urodziny obchodziła
Pani Zofia Jackiewicz z
Dobrodzienia. Szanownym
Jubilatkom jeszcze raz
życzymy dalszych długich
lat w zdrowiu, szczęściu i
radości.
E.K

Pani Elżbieta Tarara

Pani Zofia Jackiewicz

Tañcz¹ce przedszkolaki
Mieszkańcy Dobrodzienia przyzwyczaili się już, że każdego roku w czerwcu
będą mogli zobaczyć rewię dziecięcą w mistrzowskim wykonaniu, czyli „Tańczące
przedszkolaki”. W tym roku tytuł brzmiał

Wiadomo jak smakuje odgrzewane
danie – raczej średnio, no może za
wyjątkiem dobrego bigosu. Nie chcę tutaj
jednak pisać o sprawach kulinarnych, bo na
nich nie znam się zbyt dobrze. Sprawa, do
której chciałbym się odnieść, związana jest
raczej z bezpieczeństwem i jednocześnie
komfortem życia, przede wszystkim
mieszkańców Dobrodzienia. Od kilku dni
cząstka Facebook’a „żyje” tematem drogi
wojewódzkiej 901 i proponowanymi
rozwiązaniami zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tejże drodze. Na czym to
zwiększenie bezpieczeństwa miałoby
polegać? Otóż proponuje się budowę fotoradarów, strefowego pomiaru prędkości,
wzbudzanej sygnalizacji świetlnej, czy
też wysepki spowalniającej w środku
miasta. Ktoś zapomniał chyba o tym, co

„Sport w przedszkolu jest na medal”.
Jakiś czas przed występem w hali sportowej PSP odbyła się Gminna Olimpiada
Sportowa. Wszystkie przedszkolaki z
gminy brały udział w różnych dyscyplinach

sportowych i walczyły o puchary.
12 czerwca natomiast Dom Kultury
zamienił się w największy stadion
olimpijski. Najpierw obejrzeliśmy
prezentację multimedialną z olimpiady,
a następnie na scenę
wkroczyli tancerze i
gimnastycy. Mogliśmy
bowiem zobaczyć taniec
z piłkami, szarfami czy
pomponami. Cała sala
dopingowała i ćwiczyła
razem z panią Moniką i
panem Arturem, którzy
jak co roku pracowali z
dziećmi. Dzieci pewnie
ćwiczyłyby i tańczyły
jeszcze długo, gdyby pani
burmistrz Róża Koźlik
nie zamknęła oficjalnie
olimpiady.
ADa

Odgrzewanie kotleta
w sprawie bezpieczeństwa na 901 już się
„zadziało”.
Mam nadzieję, że zorientowani w
temacie wybaczą mi ironię. Trudno
mi się jednak powstrzymać, kiedy
świadomy lat zabiegania o obwodnicę
drogi 901, dziesiątek pism wysłanych do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu w tej sprawie,
bardzo wielu spotkań, czytam o propozycji
typu „postawmy fotoradar”. Każda
inicjatywa oddolna zasługuje na pochwałę
– bo komuś się chce, ale inicjatywa taka

powinna przede wszystkim wnosić
coś nowego, a poza tym, w tak ważnej
sprawie, powinna być odpowiedzialna.
Chęć budowy fotoradarów, sygnalizacji
świetlnej, wysepki spowalniającej, czy
innych rozwiązań, okazała się taką sensacją
dokończenie na s. 12
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Apartament przysz³oœci

W środę 25 czerwca w Dobrotece
otwarto pierwsze w Europie,
zlokalizowane w przestrzeni komercyjnej,
laboratorium badawcze „Apartament
Przyszłości”.
Apartament, to tak naprawdę
w pełni wyposażone, funkcjonalne
mieszkanie o powierzchni 120 mkw. W
jego skład wchodzi jadalnia, kuchnia,
strefa wypoczynku, pracy, rozrywki i
sypialni. Jednakże jest ono pomyślane
jako specjalistyczne pomieszczenie
służące naukowemu badaniu postaw
użytkowników
wobec
nowych
technologii, rozwiązań technicznych,
preferencji estetycznych oraz ergonomii
produktów wyposażenia wnętrz.
Zainstalowana obecnie eksperymentalna aranżacja Apartamentu, wykonana
została według zwycięskiego opracowania
zgłoszonego do konkursu „Wizja Wypoczynku 2011”autorstwa zespołu
projektantów (Bartosz Haduch, Łukasz
Marjański i Rafał Mikulski) z biura
projektowego NArchitektura z Krakowa.
Minimalistyczne, śnieżnobiałe wnętrze
prowokuje do rozmowy o wypoczynku
na wygodnych meblach w salonie, czy też
miękkim łóżku w sypialni. Nowoczesne
sprzęty dostarczają rozrywki w postaci
muzyki czy filmu, a wszystko może się
odbyć przy lampce wina schłodzonego
w nowoczesnej lodówce czy filiżance wybornej kawy zaparzonej ze świeżo zmielonych ziaren. Filozofia apartamentu bazuje na sprytnych rozwiązaniach, które pojawiają się wtedy kiedy ich potrzebujemy,
a więc potencjalnych użytkowników nie
zaskoczy nieoczekiwany gość, który będzie mógł przenocować na automatycznie

12
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wysuwanym, superwygodnym łóżku, a
w licznej ilości szaf swoją garderobę z
pewnością pomieści nawet najbardziej
wymagająca pani domu. Nowoczes ną
kuchnię można schować pod mobilnym
blatem, który w razie potrzeby może stać
się blatem roboczym, a nawet stołem
do zjedzenia rodzinnego posiłku. Za
ascetyczną formą mebli kryją się pralnia,
kuchnia a nawet biuro.
Ponadto Apartament Przyszłości
wyposażony jest w szereg nowoczesnych
rozwiązań: system wideointeligencji
do obserwacji kamerami wybranych
parametrów zachowań użytkowników
apartamentu; bezprzewodowy sprzęt EEG
monitorujący poziom zainteresowania
badanego, a wkrótce także w okularograf
wskazujący szczegóły przyciągające

wzrok. W badaniach, które prowadzone
są w Apartamencie w sposób systemowy
wykorzystuje się interdyscyplinarne
techniki badawcze z obszaru psychologii,
socjologii, ergonomii, fizjologii, higieny
i zdrowia, które zestawia się z wiedzą z
dziedziny konstrukcji, materiałoznawstwa
i designu. A to wszystko, wsparte
wywiadami ankietowymi przynosi efekt
w postaci pogłębionej wiedzy co do
właściwości testowanych produktów i
stawianych wobec nich oczekiwań.
Uroczystości otwarcia towarzyszyły
liczne wykłady i prezentacje.
Michał Wanke z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Opolskiego opowiedział o
socjologicznych aspektach meblowania,
a Panowie Damian Borys z Politechniki
Śląskiej w Gliwicach i
Michał
Przybylski o możliwościach ana li zy
zachowań klientów z wykorzystaniem
inteligencji wideo, dr Tomasz Wiktorski
zaprezentował natomiast program badań
dla Apartamentu Przyszłości. Prezes Dobroteki Rafał Desczyk szukał odpowiedzi
na pytanie „dlaczego jest nam potrzebny
Apartament”, podczas gdy Pan Bartosz
Haduch opowiedział o swoim pomyśle na
aranżację Apartamentu. Po uroczystym,
oficjalnym przecięciu wstęgi (którego
dokonali: Wojewoda Opolski Ryszard
Wilczyński, Wiceprzowodnicząca
Rady Powiatu w Oleśnie Barbara
Kaczmarczyk, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Do brodzieniu Damian
Karpinski, Prezes Dobroteki Rafał
Desczyk oraz Dyrektor Badań i Rozwoju
Dobroteki Tomasz Wiktorski) prezentacji
zastosowań swoich produktów dokonali
przedstawiciele Partnerów: marki Kler,
Halupczok, Fibaro, Delta Audio, 3 form,
Siemens, Hafele, Hettich, Schachermayer,
dokończenie na s. 19

Odgrzewanie...
dokończenie ze s. 11
lokalną, że podchwyciły ją nawet lokalne
media (artykuł NTO z 9.7.2014). Mimo,
że takie propozycje były już w latach
ubiegłych „przerabiane” i doprowadziły
ostatecznie do podjęcia przez Urząd
Marszałkowski decyzji o budowie obwodnicy drogi 901 w naszym mieście.
Czy ta „nowa” propozycja pomoże w
wybudowaniu obwodnicy? A może Marszałek Województwa po tym artykule zapyta: „czego ci Dobrodzienianie w końcu
chcą, obwodnicy za 35 mln, czy fotoradaru
za 150 tys., a może sygnalizacja świetlna za
kilkadziesiąt tysięcy ich zadowoli ?”.
Wracając jednak do realnego świata,
chciałbym tylko przypomnieć, że projekt obwodnicy jest gotowy, nasza gmina dopłaciła do niego 150.000 zł. W
porozumieniu z Urzędem Marszałkows-

kim budowę wpisano do projektów
kluczowych województwa opolskiego. Jej
finansowanie odbędzie się ze środków Unii
Europejskiej, a wykonana zostanie do roku
2017. Dodatkowo udało się wprowadzić
do tej inwestycji realizację, a co bardzo
ważne, także spore dofinansowanie,
do przebudo wy ul. Piastowskiej po
wy budowaniu obwodnicy. Do czasu
zbudowania obwodnicy sporo zależy także
od nas mieszkańców. Jeżeli sami będziemy
jeździli przepisowo, ci przejezdni będą
musieli się dostosować, a tych którzy się
nie dostosują powinny wyłapać częstsze
patrole policji na ruchliwej 901.
Mam tylko nadzieję, że dla większości
mieszkańców Dobrodzienia budowa
fotoradaru, czy sygnalizacji świetlnej nie
wygra konkurencji z budową obwodnicy
– to byłby szok.
MW

Loteria "Super Lokata" rozstrzygniêta
Zakończyła się loteria zorganizowana
przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy pod
nazwą „SUPER LOKATA”. Losowanie
odbyło się w dniu 25.04.2014r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrali Banku
Spółdzielczego w Leśnicy przy ulicy
Gogolińskiej 2 w Strzelcach Opolskich.
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że wśród tegorocznych laureatów nie zabrakło Klientów z Oddziału
Banku w Dobrodzieniu, a co najważniejsze
już po raz drugi nagroda główna – samochód osobowy, także przypadła klientowi
z dobrodzieńskiej placówki. Najwyraźniej
Klienci Oddziału w Dobrodzieniu mają
„dobrą passę” - 7 nagród spośród 50 – u,
to „świetny rezultat”!
Rozlosowanych zostało 50 atrakcyjnych nagród, a wśród nich główną był
samochód osobowy – NISSAN NOTE.
Ponadto „w koszyku nagród” znalazły się
m.in. skuter, telewizor LCD, zestaw kina
domowego, laptop, zmywarka, pralka,
rowery górskie, kamery, aparaty cyfrowe,
wieże stereo i inne AGD, RTV.
W losowaniu brali udział klienci, którzy założyli SUPER LOKATĘ w okresie
od dnia 03.12.2012r. do 29.03.2013r. oraz
utrzymali lokatę do dnia 30.03.2014r.
Każdy 1.000zł na lokacie – stanowił 1 los
w loterii.
Wyniki losowania zostały opublikowane na stronie internetowej
www.bslesnica.pl oraz podane do wiado mości poprzez wywieszenie listy
laureatów Loterii na tablicach ogłoszeń w
placówkach Banku.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy dba o to,
aby Klienci mieli możliwość korzystania
z produktów promocyjnych, dających
im szansę wygrania nagród rzeczowych.
Regularnie wprowadza do swojej oferty
lokatę promocyjną dla osób fizycznych.
Obecnie od 14.04.2014 trwa kolejna
loteria pod nazwą - SUPER LOKATA II,
w której główną nagrodą jest – tym razem
– FORD FOCUS!! Nagrody dodatkowe
– to laptopy, rowery, tablety oraz ekspresy
do kawy. Wpłaty na lokatę przyjmowane
będą do dnia 29.08.2014r. Podobnie

jak przy poprzedniej lokacie – każdy
tysiąc złotych – to 1 los dający szansę
wygranej! Zapraszamy do placówki
Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział
w Dobrodzieniu, ul. Oleska 12 oraz do
udziału w kolejnej loterii, natomiast
wszystkim laureatom pierwszej edycji
SUPER LOKATY składamy serdeczne
gratulacje.
Szczegóły na stronie internetowej
www.bslesnica.pl
A.T.

Od ognia zachowaj nas...
Nieźle się działo 1 czerwca w Dobrodzieniu. Dzieci w dniu swojego święta nie mogły narzekać na nudę. Prócz
atrakcji oferowanych przez dom kultury,
dzieci mogły poszaleć na II Festynie
Strażackim.
Najmłodsi mieli okazję poskakać przy
muzyce i wziąć udział w nagradzanych
konkursach sportowych. Mogli również
zwiedzić z rodzicami remizę, bo większość
maluchów była tu po raz pierwszy. Starsze
dzieci skorzystały z okazji, by podziwiać
Dobrodzień z lotu ptaka i poszybowały

w górę… na drabinie strażackiej.
Ma li i duzi skusili się w tym dniu na
zmianę oblicza i stali się np. słodkim
szczeniaczkiem pozwalając artystkom na
„przemodelowanie” twarzy. Pokaz sprzętu
strażackiego trwał praktycznie cały czas, a
silne „męskie” ramiona pompowały wodę
bez przerwy. Duże zainteresowanie wśród
dzieci, a także rodziców, wzbudził pokaz
ratownictwa medycznego. Można było
przy okazji zdobyć dyplom „Młodego
Ratownika”. Natomiast w ramach
ratownictwa technicznego …pokrojono

Uniwersytet Trzeciego Wieku
W październiku bieżącego roku przy
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu
swoją działalność rozpocznie Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych, którzy czują potrzebę
uzupełniania wiedzy, rozwijania swoich
zainteresowań i pasji, a także lubią
ciekawie spędzać czas.
Patronat naukowy nad UTW w Dobrodzieniu sprawować będzie Uniwersytet
Opolski, a wśród proponowanych

zajęć znajdą się: zajęcia językowe,
komputerowe, artystyczne, turystyczne,
regionalne, wykłady z profilaktyki
zdrowotnej oraz zaproponowane przez
Państwa czyli studentów.
Gorąco zachęcamy do śledzenia
informacji – zapisy od połowy sierpnia.
Wszelkich informacji należy szukać pod
nr. telefonu 34 3575 346 lub na stronie
internetowej www.dokis.info.
A. Hurnik

samochód osobowy. Strażacy zadbali
również o podniebienia gości; można
było zjeść gorącą kiełbaskę i popić
dowolnie wybranym napojem, a na deser
– kaloryczne ale pyszne ciasto.
Nie wszyscy może wiedzą, że prezesem Zarządu OSP, czyli szefową
naszych odważnych strażaków, jest druhna Katarzyna Skiba, a jej zastępcą druh
Grzegorz Jainta. I już dzisiaj uprzejmie
zawiadamiam, że Nasza OSP kończy
w tym roku 130 lat, a urodziny będzie
obchodziła we wrześniu. Jak na taką
staruszkę jest dosyć energiczna, na co
wskazują szczególnie jej ostatnie działania.
Myślę, że nasi Strażacy zaproszą na
ten uroczysty jubileusz wszystkich
mieszkańców gminy. Jak nie, to sami się
wprosimy, bo o strażaków trzeba dbać.
Odwiedźcie stronę OSP
www.osp.dobrodzien.pl, są tam ciekawe
rzeczy.
Ewa Piasecka

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

13

Najtrudniej dogodziæ... ludziom

Wystawa prac dzieci w holu DOKiS
Przez lata słyszy się to samo: - W
Dobrodzieniu nic się nie dzieje! - A w
Lublińcu to była impreza! – A w Oleśnie to
przy nowej fontannie zrobili taki koncert!
Najśmieszniejsze jest to, że te słowa
powtarzają ludzie, którzy na imprezach
nie bywają, bo nie są zainteresowani, a
„nic się nie dzieje”, to ich cała reakcja na
nasze wydarzenia kulturalne. W ostatnich
miesiącach jesteśmy dobrodzieńskimi
imprezami dosłownie bombardowani.
Dom Kultury ma propozycję dla każdego,
ale widocznie my - to nie każdy. Przepływ
aktualności relacji ośrodek kultury –
mieszkańcy, jest teraz bezpośredni. Każdy,
kto poda swój adres mailowy w biurze
Domu Kultury, na bieżąco będzie wiedział
co się dzieje każdego dnia. Te informacje
odbiera już około osiemdziesięciu osób,
ale pojemność skrzynki adresatów jest
taka, że pomieści wszystkich. Proponuję
więc na adres Domu Kultury wysłać swój
adres, by nie szukając plakatu wiedzieć
czym kultura stoi.
Nie zawsze brak frekwencji na
imprezach kulturalnych oznacza brak
środków finansowych na bilety wstępu. Jest
wiele imprez , na które jest wstęp wolny.
Przyznaję się , że też opuściłam koncert
Farfarello, który był dla wszystkich za
darmo i pod dachem, a nam co? Kałuże
przeszkadzały! Artyści pomimo tego, że
widzów była mała grupka, dali z siebie
wszystko, ale niektórym z nas niesmak
został do dziś.
W tym roku począwszy od imprez
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, na których szału z frekwencją nie
było, mieliśmy okazję być na: spotkaniu
poetycko-muzycznym Agnieszki Chrobot,
rozrywkowym koncercie zimowym, I
Zlocie Morsów w Dobrodzieniu, spotkaniu z
Kawalerem Maltańskim, Miejsko-Gminnym
Konkursie Recytatorskim, Dobrodzieńskich
Konfrontacjach Teatralnych, Minifestiwalu
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Piosenki Przedszkolnej, Święcie Wielkanocnej Kroszonki, II Ogólnopolskiej
Edycji Misia „Nie bij mnie kochaj mnie”,
uroczystym Dniu Kobiet „Dobrodzień

kobietami stoi”, V Marszu Konstytucji,
XIV Święcie Poezji, III Dobrodzieńskiej
Majówce z Żaglami, Teatrzyku dla dzieci
„Niegrzeczna Ewelina”, koncercie Kotysz &
Daria i Farfarello, spektaklu operetkowym
„Księżniczka czardasza”, imprezie z okazji
Dnia Dziecka.
Jak na tak małą miejscowość wiele
się działo od stycznia do czerwca, ale nie
wszyscy brali udział w tych imprezach i
dalej twierdzą, że nic się nie dzieje. Nie
można również zapomnieć o sekcjach,
które działają od lat – sekcje artystyczne
dla dzieci, sekcja brydża sportowego,
grupa modelarska, która odnosi sukcesy
międzynarodowe, sekcja emerytów i rencistów, która w tym roku będzie obchodziła
okrągły jubileusz. Poza tym - zajęcia z
intarsji, kursy tańca, joga, salsa… Na
pewno wszystkiego nie wymieniłam, ale
cokolwiek by mówić jedno jest pewne –
DZIEJE SIĘ. I na koniec mała rada – trzeba
wyjść z domu i rozejrzeć się wkoło, żeby nie
przeoczyć ważnej dla siebie chwili, która
może rozjaśnić szarą codzienność.
Ewa Piasecka

Młodych i zdolnych mamy w naszym
niewielkim miasteczku coraz więcej.
Talenty ujawniają się często już w
przedszkolu i szkole podstawowej. W
klasie IV A uczy się artystyczna dusza czyli
Weronika Filipczyk. Czwarty rok gra na
pianinie, co przynosi jej ogromną frajdę i…
nagrody, bo już w pierwszym roku nauki
zajęła III miejsce w konkursie „Estrada
Młodych”w Chorzowie. W konsekwencji
przy pełnej aprobacie rodziców podjęła
naukę gry na fortepianie w Państwowej
Szkole Muzycznej w Lublińcu. Pod
kierunkiem pani Lidii Plich-Kaczmarek
osiąga coraz lepsze wyniki. W ciągu
trzech ostatnich lat posypały się
nagrody, na które Weronika uczciwie
sobie zapracowała: grudzień 2012r. – III
miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie
Pianistycz nym organizowanym przez
Państwową Szkołę Muzyczną w Sieradzu,
kwiecień 2013 – wyróżnienie na VII
Festiwalu Polskiej Muzyki współczesnej
dla Pianistów im. Janiny Garści, marzec
2014 – I miejsce w kategorii duetów (z
koleżanką Zuzanną Brzeziną) w X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Wiosna
z Fortepianem” organizowanego przez
Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Weronika prócz muzyki pasjonuje się
tańcem, posiada też zdolności recytatorskie
i plastyczne. W konkursie recytatorskim
organizowanym przez Dobrodzieński
Dom Kultury zajęła II miejsce. Tańczy w
zespole Mażoretek i w 2013 roku jej grupa
zajęła II miejsce na V Ogólnopolskim

Weronika gra i tañczy

Turnieju Tańca Nowoczesnego World
Dance w Sosnowcu. Jak na jedenastoletnią
osóbkę, to rzeczywiście sporo.
Cieszy fakt, że w naszym niewielkim
Dobrodzieniu jest duża grupa młodych,
młodszych i najmłodszych, którzy czują muzykę i sztukę bardziej niż inni.
Dobrze, że mogą „wypłynąć” poza naszą
miejscowość i pokazać, to co czują i
czego się nauczyli. Kibicujmy im zatem

i wspierajmy, by do dobrodzieńskich
artystów – absolwentów naszych szkół
jak np. Ania Konik, Kamila Kuboth,
Piotr Lempa, czy Agnieszka Raj-Kubat znanych w wielu polskich i europejskich
ośrodkach kulturalnych i artystycznych,
dołączyła Weronika i inne uzdolnione
dzieci z naszego środowiska.
Powodzenia Weroniko!
Ewa Piasecka

VI Kluczborski Festiwal Piosenki Obcojêzycznej

Dnia 5 czerwca 2014 w Kluczborku
odbył się VI FESTIWAL PIOSENKI
OBCOJĘZYCZNEJ. Konkurs był
przeprowadzony w trzech kategoriach:
soliści, zespół wokalny (do 8 osób),
zespół wokalno-instrumentalny. Śpiewano piosenki głównie w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu reprezentowały dwie
solistki Daria Kowolik i Sandra Niemiec,
a w kategorii zespoły wokalne do 8 osób
– chór szkolny.

Uczestnicy oceniani byli według
następujących kryteriów: dobór repertuaru,
muzykalność (wykonanie pod względem
melodyjnym), interpretacja, dykcja,
intonacja, choreografia, własna aranżacja
muzyczna, wrażenie artystyczne i estetyczne, pomysł i oryginalne wykonanie,
zaangażowanie.
Sandra zaśpiewała hiszpańską piosenkę Jose Y Joy pt. „Corre” – piękna piosenka, bardzo dobre wykonanie. Natomiast
Da ria zaśpiewała piosenkę pt. „The A
Team” w języku angielskim. Aranżacja tej

piosenki była bardzo ciekawa, a i wykonanie
bez zarzutu i Daria zajęła I miejsce w
kategorii soliści. W kategorii zespołów
wokalnych chór szkolny zaśpiewał dwa
utwory: gospelowe „I love You, Jesus” w
języku angielskim oraz melodię ludową
z Meksyku „ La Cucaracha” w języku
hiszpańskim. Obydwa utwory chór
zaśpiewał a’cappella w pięknym trzy- i
czterogłosie w zaskakującej aranżacji z
zabawnym ruchem scenicznym. W tej
kategorii nie przyznano I miejsca, a nasz
chór zajął II miejsce. Laureaci otrzymali
piękne statuetki „mikrofon w dłoni” i
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Cieszę się,
bo takie konkursy, jak ten są dla młodzieży
nie tylko szansą sprawdzenia swoich
umiejętności wokalnych i językowych,
ale również okazją do zabawy i wymiany
doświadczeń z rówieśnikami z innych
szkół.
Organizatorom dziękujemy za
miłą atmosferę i gratulujemy organizacji
imprezy, a dla naszej młodzieży wielkie
dzięki za trud i wysiłek włożony w
przygotowania do tego konkursu oraz
brawa i GRATULACJE!!!
Beata Sikora
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Projekty stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na
terenie Gminy Dobrodzieñ wspó³finansowane
ze œrodków Unii Europejskiej
Wiosną b.r. zwróciliśmy się z prośbą
do Stowarzyszeń działających na terenie
naszej gminy o przesłanie informacji na
temat dotacji, jakie udało się pozyskać
w okresie programowania 2007-2013.
Pragnę zaprezentować Państwu dorobek
tych stowarzyszeń, który jest imponujący.
Z całą pewnością stwierdzić można, iż na
terenie sołectw gminy Dobrodzień dzieje
się wiele, a efekty pracy Stowarzyszeń
widoczne są „gołym okiem”. Zrealizowane projekty służą zarówno mieszkańcom
tych miejscowości, jak i mieszkańcom
całej gminy Dobrodzień.
Róża Koźlik
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Kocury i Malichów “Brzozowa Dolina”
zrealizowało następujące projekty:
• „Majówka Kocury 2010” oraz „Majówka Kocury 2011” – operacja mająca

na celu promowanie lokalnej twórczości
kulturalnej z wykorzystaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego i historycznego śląskiego, polskiego i niemieckiego.

Majówka sprzyja kultywowaniu lokalnych
tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz
języka regionalnego i gwary. Integruje
miejscową wielokulturową społeczność.
Operacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 4.1,
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
z zakresu małych projektów Programu
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Środki zostały pozyskane za
pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”. Kwota dotacji wyniosła 8.399,90 zł
(rok 2010) oraz 7.957,64 zł (rok 2011).
• „400-lecie Kocur, z historią i tradycją

do przyszłości”. Operacja mająca na
celu wzmocnienie więzi mieszkańców,
również młodszego pokolenia z miejscem zamieszkania i pobudzenie ich

aktywności oraz integrację miejscowej
wielokulturowej społeczności. Projekt
umożliwił zebranie danych o posiadanych
zasobach historycznych i kulturalnych.
Promocja monografii i folderów, która

odbyła się w ramach festynu przyczyniła
się do popularyzacji lokalnej twórczości
kulturalnej, z wykorzystaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego i historycznego śląskiego, polskiego i niemieckiego.
Operacja została współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „ Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” z zakresu małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Środki zostały pozyskane za
pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”.
Kwota dotacji wyniosła 22.700,18zł. W
ramach projektu została wydana książka
,,Kocury i Malichów zarys dziejów od

czasów najdawniejszych do 1945 roku’’,
oraz foldery promujące sołectwo.
•„Dbajmy o lokalną historię”. Operacja mająca na celu zebranie danych
o posiadanych zasobach historycznych
poprzez przeprowadzenie badań archeologicznych i sporządzenie dokumentacji.
Operacja ta została współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „ Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju” z zakresu małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Środki pozyskane za
pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”. Kwota dotacji wyniosła 24.764,88zł.
W ramach tego projektu przeprowadzono
badania archeologiczne na terenie Sołectwa Kocury, które potwierdziły obecność
osady już we wczesnym średniowieczu.
Znaleziono kilka skupisk glinianych skorup,
kości zwierząt i części narzędzi.
• ,,Historia w fotografii zamknięta”.
Ce lem projektu jest wydanie albumu
zawierającego zdjęcia pochodzące ze
zbiorów prywatnych dzisiejszych i byłych
mieszkańców wsi Kocury i Malichów o
treściach związanych z życiem i działalnością lokalnej społeczności na przestrzeni
ponad stu lat, uzupełnionej aktualnymi
zdjęciami i opisami miejsc war tych
obejrzenia, które to zostały uwiecznione
na fotografiach. Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Środki zostały
pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina
Dino zaurów”. Kwota dofinansowania
wynosi 25.000,00 zł. Projekt jest w trakcie
realizacji.
•,,Promocja Grupy Odnowy Wsi w
Kocurach - pobudź swoją wyobraźnię”.
Celem operacji jest promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego
związanego z miejscowościami Kocury
i Malichów poprzez organizację festynu
wiosennego, realizację cyklu warsztatów
oraz publikację książki ze wspomnieniami
mieszkańców. Projekt jest w trakcie realizacji a kwota dotacji wynosi 21.810,48 zł.
ciąg dalszy na s. 17

ciąg dalszy ze s. 16
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i
Pietraszów
• Remont instalacji elektrycznej w
świetlicy wiejskiej w Pludrach
• Wyposażenie świetlicy w zaplecze
kuchenne

podejmowało i po dejmuje można
przeczytać na naszej stronie www.pludry.pl,
do czego zachęcamy. Obecnie złożyliśmy
wniosek za pośrednictwem LGD Kraina
Di nozaurów na „siłownię na świeżym
powietrzu”. Lista rankingowa obejmuje

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry
i Pietraszów w roku 2014 obchodzi
10-lecie istnienia. W przeciągu tych lat
serwecie, Życie miodem słodzone, Mądrzy
rodzice wyprzedzają czas, Ukryty skarb
nasz projekt do dofinansowania. Owoce
pracy, którą wykonujemy przeznaczone są
dla nas, dzieci oraz dla naszych wnuków
Stowarzyszenie działało i wyznaczało sobie
nowe cele, które z uporem realizowało.
Największym sukcesem, jakim może
się pochwalić jest rozpoczęcie remontu
„starej szkoły”, która została zaadaptowana

na Świetlicę Wiejską. Dzięki uzyskanej
pomocy ze środków unijnych udało się
w części wymienić instalację elektryczną
oraz wyposażyć aneks kuchenny w kuchnię
z wyposażeniem.
Kwota dofinansowania jaką otrzymaliśmy z dwóch projektów to 42.219,26

– ziemia i praca rąk ludzkich
• „Swojskie i zdrowe". Projekt z Osi
4. Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych

i prawnuków. Zarząd Stowarzyszenia
dziękuje wszystkim członkom i mieszkańcom za pracę i pomoc.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Rzędowickiej zrealizowało następujące
projekty:
• Projekt społeczno –edukacyjny
„Wszechnica wiejska w Rzędowicach”
– rok 2009. Źródłem dotacji był Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

strategii rozwoju - małe projekty, rok 2010.
Źródłem dotacji był Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 5.319,39 zł – projekt
ogólnie złożony na 7.000,00 zł. Projekt
promował produkty regionalne, lokalną
twórczość artystyczną oraz zdrowy tryb
życia przez uprawianie sportu – nordic
walking. Realizacja projektu odbyła się
w ciągu dwóch festynowych dni sierpnia,
a festyn odbył się dokładnie pod hasłem
„Swojskie i zdrowe”.
• „Kuchnia to podstawa" Projekt w
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013 dla małych projektów – rok
2012-2013. Kwota dofinansowania wyniosła

zł. Koszt całkowity to 57.342,20. Różnica stanowi pracę mieszkańców Pluder i
Pietraszowa, jak również wkład finansowy
Stowarzyszenia. Z całego serca Zarząd
pragnie podziękować wszystkim osobom,
które pracowały przy realizacji projektów jak

również za bieżącą pracę w Stowarzyszeniu.
O akcjach jakie Stowarzyszenie

Kwota dofinansowania wyniosła 12.150 zł,
projekt ogólnie złożony na ponad 15.000 zł.
Projekt wspierał edukację, komunikację i
promocję społeczeństwa wiejskiego.
W ramach działań został zakupiony
sprzęt komputerowy i multimedialny,
została utworzona strona internetowa
www.rzedowice.pl, oraz przeprowadzono
szereg spotkań mieszkańców z ludźmi z
pasją bądź ludźmi, którzy kultywują do dnia
dzisiejszego różne stare tradycje. Ciekawsze
spotkania to: Swojski chleb na haftowanej

dokończenie na s. 18

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

17

dokończenie ze s. 17

13.645,64 – projekt ogólnie złożony na
kwotę 19.502,21 (z kwoty dofinansowania
otrzymaliśmy już 5.385,50, a drugą transzę kwoty 8.260,14 rozliczamy aktualnie
w UM). Cele projektu to rozwijanie
aktywności społeczności lokalnej poprzez
remont połączony z modernizacją i wyposażeniem pomieszczenia na kuchnię.
W ramach projektu została całkowicie
wyremontowana stara kuchnia poprzez
prace elektryczne, hydrauliczne i budowlane
oraz został zakupiony sprzęt gospodarstwa
domowego, a także kuchnia doposażona
została zestawem talerzy i sztućców dla
50 osób.
• „Poznać i zapamiętać”. W czerwcu
2014 r. Stowarzyszenie złożyło projekt
w ramach małych projektów. Staramy
się o dofinansowanie przedsięwzięcia,
mianowicie zaprojektowanie i wykonanie
witacza dla miejscowości Rzędowice oraz
6 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych
z historią i dziejami min.:szkolnictwa,
pożarnictwa itp. Kwota dofinansowania o
którą będziemy zabiegać to ok 9.700, zaś
koszt całego projektu wyniesie ok. 13.000.
Lista rankingowa obejmuje nasz projekt do
dofinansowania.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
W okresie programowania 2007-2013
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
pozyskało dotacje i granty:
• Udział w projekcie „Partnerstwo
Stowarzyszeń Rozwoju Wsi” w ramach
którego wyposażone zostało biuro
Regionalnego Centrum Wsparcia przy
stowarzyszeniu oraz zatrudnienie 3 osób
w okresie lipiec 2011-grudzień 2012.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Priorytet V, Działanie 5.4.2
we współpracy z Federacją Inicjatyw
Oświatowych w Warszawie – działania
projektowe to wsparcie merytoryczne dla
stowarzyszeń z regionu .
• „Edukacja Finansowa „– program
dofinansowany przez Narodowy Bank
Polski we współpracy z Fundacją
Wspomagania Wsi – organizacja i
realizacja warsztatów szkoleniowych dla
mieszkańców wsi i miasteczek do 20 tys.
mieszkańców – otrzymane dotacje na ten
cel – 6 900 zł.
• Ogólnopolska Akcja Masz Głos Masz
Wybór – otrzymane granty z Fundacji
Batorego – 1000 zł na organizację spotkań
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z mieszkańcami wsi, promocję programu
oraz realizację inicjatyw dotyczących
wybranych zadań „Wspólna przestrzeń”
oraz „Inicjatywa Lokalna”.

• „Pożyteczne wakacje 2013” projekt
dofinansowany z Fundacji Wspomagania
Wsi – 3000 zł organizacja i realizacja 10
dni zajęć i wycieczek wakacyjnych dla
grupy 18 dzieci pod tytułem „Pokaż co
masz na strychu – Wystawa staroci”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Główczyce, Gosławice, Zwóz
• „Remont świetlicy wiejskiej”
– w ramach projektu zamontowano nowe
okna wraz z parapetami. Położono nową
instalację, wykonano nowe tynki, podłogę
i sufit. Dofinansowanie pozyskano w
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013 dla małych projektów. Kwota
dofinansowania wyniosła 24.960,37 zł.
• „Adaptacja pomieszczeń wraz
z aneksem kuchennym” – w ramach
projektu dokonano przystosowania

świetlicy wiejskiej do organizacji spotkań
i spędzania wolnego czasu poprzez
zakup wyposażenia, stworzenia zaplecza

kuchennego i wykonania ogrzewania.
Dofinansowanie pozyskano w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013 dla małych projektów. Kwota
dofinansowania wyniosła 24.493,00 zł.

SOŁECTWO RZĘDOWICE ZAPRASZA
mieszkańców naszej Gminy do zagadkowego zwiedzenia Rzędowic w nowej zabawie Queście - nowości
na dobrodzieńskiej ziemi - „POZNAJ NASZĄ OKOLICĘ – POZNAJ PIĘKNE RZĘDOWICE” poznasz
lokalną historię w rymach i zagadkach. Przyjedź do nas w wolnym czasie, zostaw rower, samochód
w centrum wsi - na parkingu w pobliżu kaplicy i tam właśnie rozpocznij swoją przygodę. Przejście
trasy zajmie Ci około 1,5-2 godz. Obowiązkowo wydrukuj tekst zabawy oraz weź coś do pisania. Quest
wydrukujesz z naszej strony internetowej www.rzedowice.pl, bądź osobiście możesz pobrać u opiekuna
zabawy – sołtysa Ewy Wildau ul. Kwiatowa 3 tel. 661 202 707.
Idealna zabawa dla szkół, które ciekawie mogą spędzić lekcje historii w terenie , dla grup
rowerowych, by wspólnie z przyjaciółmi dobrze się bawić i...DLA KAŻDEGO Z WAS a więc...
Hej kolego wpadłeś po uszy skoro zdecydowałeś się dziś z nami w trasę questu ruszyć . Trochę
długa droga, godzina nie Twoja, ale w godzinę łykniesz tyle wiedzy poznając gdzie co ważnego w
Rzędowicach leży. Jesteś w największej wsi rolniczej w gminie, a Gmina Dobrodzień też ważna w
całej Polsce ze stolarstwa słynie. I co – już jesteś wciągnięty? Już chcesz dalej wiedzieć? Więc
zaczynaj przygodę, szkoda w miejscu siedzieć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Konkurs "Dobrodzieñ
- miasto jutra" – rozstrzygniêty
Na łamach poprzedniego numeru
czasopisma "Echo Dobrodzienia i Okolic"
został ogłoszony konkurs pt."Dobrodzień
- MIASTO JUTRA", mający na celu
wyłonienie autorów najciekawszych
prac plastycznych podejmujących temat
oczekiwanych przez mieszkańców zmian
w wyglądzie centrum miasta. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Dobrodzienia, Rada Miejska w Dobrodzieniu,
Międzygminne Towarzystwo Dobrodzień
– Zębowice oraz Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu. 30 czerwca upłynął
termin składania prac do konkursu.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim
tym, którzy wzięli udział w tworzeniu
koncepcji przyszłego wyglądu centrum
Dobrodzienia. Do konkursu wpłynęło 69
prac. Wyniki konkursu zostały ogłoszone
podczas odbywających się w dniach 18-20
lipca Dni Dobrodzienia.

Poniżej prezentujemy laureatów
konkursu.
Kategoria 5-10 lat
Miejsce 1 - Piotr Czerniak, Turza (nagroda
300 zł)
Miejsce 2 - Emilia Wilk, Turza (nagroda
200 zł)
Kategoria 11-16 lat
Miejsce 1 - Dominika Bardosz, Kocury
(nagroda 500 zł)
Miejsce 2 - Magdalena Czapla, Dobrodzień
(nagroda 300 zł)
Miejsce 3 - Olga Koszil, Dobrodzień
(nagroda 200 zł)
Kategoria powyżej 19 lat
Miejsce 2 - Anna Majowska, Dobrodzień
(nagroda 500 zł)
Miejsce 2 - Sylwia Warzecha, Zwóz
(nagroda 500 zł)

Wyróżnienia (nagroda 60 zł):
Badora Paulina, Dobrodzień;
Chwalczyk Mateusz, Myślina; Cytera
Elżbieta, Turza; Hadyk Ewa, Pludry;
Jasińska Magdalena, Kadłub Wolny;
Jośko Michał, Dobrodzień; Kamińska
Emilia, Dobrodzień; Kazior Wiktoria,
Myślina; Kobiołka Krzysztof, Turza;
Kosińska Monika, Dobrodzień; Lempa
Sybilla, Turza; Max Łukasz, Ligota
Dobrodzieńska; Max Paweł, Ligota
Dobrodzieńska; Mazur Michał, Bzinica
Nowa; Ochmann Dorota, Dobrodzień;
Pęcek Weronika, Ligota Dobrodzieńska;
Skowronek Małgorzata, Turza; Skowronek
Martyna, Turza; Skowronek Sabina, Turza;
Stanula Mateusz, Dobrodzień; Strzoda
Paulina, Sieraków; Suchańska Wiktoria,
Szemrowice; Wendt Ewelina, Dobrodzień;
Zajontz Wiktoria, Dobrodzień; Żurek
Kamila, Dobrodzień.

Dobrodzieñ kobietami stoi
8 marca 2014 roku odbył się w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu wernisaż wystawy
fotograficznej Janusza Hurnika „Dobrodzień kobietami
stoi”. Na wystawie znalazło się 40 portretów kobiet
– mieszkanek gminy Dobrodzień. Pomysł wystawy wziął
się z obserwacji życia publicznego w naszym mieście, w
którym większość stanowisk kierowniczych pełnią kobiety
– burmistrz miasta – również w poprzedniej kadencji,
dyrektor szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum,
zespołu placówek, domu kultury, biblioteki miejskiej,
opieki społecznej, a nawet prezes straży…
Idea wystawy została przedstawiona i pozostawiona
artyście do osobistej realizacji. Zatem dobór
fotografowanych pań był indywidualnym spojrzeniem
na temat kobiet w Dobrodzieniu. Pytany fotograf
odpowiada, że kierował się subiektywnym doborem pań,
które poznawał sukcesywnie odkąd piętnaście lat temu
osiadł w Kolejce na terenie gminy Dobrodzień.
Wszystkie sportretowane panie zostały zaproszone na
wernisaż, a następnie obdarowane, podobnie jak wszystkie
pozostałe panie obecne na wernisażu, symbolicznym
goździkiem z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wieczór uświetnił premierowy występ Teatru „Mimowolnego” – fragment „Moralności Pani Dulskiej”
pokazujący różne typy kobiecych charakterów oraz wystawa

dywanów wykonanych przez młodzież gimnazjalną podczas
zajęć artystycznych.
ADa

Apartament przysz³oœci

dokończenie ze s. 12
Ad Notam i Falmec. Na zakończenie o projektowaniu dla
przyszłości opowiedział gość specjalny – Stanislas Joly z biura
projektowego Sylvian Joly Design z Francji natomiast wykład
pt. „Odpowiedzialni za jutro. Projektowanie zmienia świat”
poprowadziła dr Aleksandra Giza – profesor Northern Illinois
University z USA.
Apartament jest gotowy i czeka na tych, którzy chcieliby
wziąć udział w eksperymentalnym badaniu poprzez wypróbowanie wszelkich mebli sprzętów i możliwości jakie daje
wyposażenie pierwszego w Europie laboratorium B+R

Apartament Przyszłości w Dobrotece.
Realizowane tematy badawcze w Laboratorium B+R
Apartament Przyszłości dotyczą: preferencji estetycznych, projektowania dla grupy 60+, analizy zachowań mimowolnych w
ocenie atrakcyjności
pro totypów i aranżacji.
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Puchar RMF
FM w Krakowie

Rozwijający się Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "DSD" działający
przy dobrodzieńskim gimnazjum utworzył
obok siatkarskiej sekcję dwuboju nowoczesnego, której działania koordynuje
Tomasz Regner. Sekcja wspólnie z dyrektorką szkoły, panią Anetą Dzikowicz, w
dniu 17 maja 2014 r. zorganizowała wyjazd
na Ogólnopolski Bieg o Puchar Radia RMF
– FM do Krakowa. W bardzo ciężkim
biegu w rzęsistym desz czu, którego
trasa prowadziła na Kopiec Kościuszki
wystartowały – Katarzyna Skowronek,
Wiktoria Moskalik oraz Łukasz Mika. Nasi
zawodnicy uzyskali bardzo dobre wyniki
zajmując w poszczególnych klasyfikacjach
następujące miejesca:
Ilość
Kategoria
Zajęte
startujących
wiekowa
miejsce
zawodników
Wiktoria Moskalik 00:16:15
K 20
5
194
K
7
303
OPEN
103
921
Katarzyna Skowronek 00:16:42
K 20
8
194
K
10
303
OPEN
134
921
Łukasz Mika 00:15:09
M 20
38
359
M
51
618
OPEN
55
921

•••
22 maja 2014 r. w Oleśnie odbyły się
mistrzostwa powiatu "Gimnazjada" w lekkiej
atletyce. Tytuł mistrzowski i awans do finału
wojewódzkiego wywalczyli: Eliza Kukowka w
biegu na 600 m oraz Mika Łukasz w biegu na
2000 m.
5 czerwca 2014 r. w Opolu w finale wojewódzkim w swoich konkurencjach Eliza zajê³a
9, a Łukasz 10 miejsce.
Witold Koszil
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Gimnazjaliœci
w e-Spartakiadzie
W poprzednim numerze
"Echa" przedstawiłam informacje
o projekcie Polski Sport 2024
i sukcesach dobro dzieńskich
gimnazjalistów startujących w
sprartakiadzie w grach zespołowych w ramach tego projektu,
która odbyła się w grudniu ub.
roku. Wraz z nadejściem wiosny
nadszedł czas na rozegranie Trzeciej Ogólnopolskiej e–Spartakiady
Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod
patronatem Narodowego Programu
Rozwoju Sportu POLSKI SPORT
2024, tym razem w konkurencjach
lekkoatletycznych: bieg na 100,
600 i 1000 m oraz skok w dal. Do
zawodów przystąpiło 35 naszych
uczniów rywalizując z uczniami
z innych województw. W sumie
w zawodach wzięło udział 2779
uczniów. W tabeli zamieszczone
zostaly najlepsze wyniki naszych
sportowców.
Nina Misiak

Imię i nazwisko

Dyscyplina

Adam Feliks
Paulina Dusiewicz
Łukasz Mika
Martin Krafczyk
Robert Matyja
Łukasz Mika
Denis Sówka
Eliza Kukowka
Magdalena Skowronek
Nicola Pieprzyca
Martin Krafczyk
Łukasz Mika
Marcin Lepiorz
Dawid Jainta
Monika Kosińska
Katarzyna Skowronek
Eliza Kukowka
Paulina Dusiewicz
Nicola Pieprzyca

skok w dal
skok w dal
skok w dal
skok w dal
1000 m
1000 m
1000 m
600 m
600 m
600 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

Wynik
ogólnoopolskie
polski
25
1
10
1
23
1
7
1
33
1
8
1
47
1
5
1
5
1
6
2
2
1
14
2
28
1
32
2
20
2
13
1
18
2
19
1
23
2

w Dobrodzieniu

Projekty sportowe pod hasłem Kinder + Sport
odbywają się w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. W
Polsce Kinder + Sport to nazwa największych rozgrywek
siatkarskich dla najmłodszych, które firma Ferrero razem
z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej prowadzi już od
kilku lat objęty patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Celem akcji Kinder + Sport od samego początku jest
wpływanie na edukację w zakresie zdrowego trybu życia
i rozwoju fizycznego, aktywizację młodzieży szkolnej
i zaszczepienie w niej ducha sportowej rywalizacji.
W kwietniu br. po raz pierwszy do projektu przystąpił
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DSD”
działający przy Publicznym Gimnazjum w Dobrodzieniu.
Dzięki wsparciu Opolskiego Związku Piłki Siatkowej,
dyrektor Bożeny Gaś i dotacji Gminy Dobrodzień na
hali sportowej szkoły podstawowej zorganizowane
zostały miejskie eliminacje (określenie stosowane w
regulaminie rozgrywek, chociaż skierowane były do
dzieci z gminy) z udziałem ponad 100 zawodników z
Dobrodzienia, Turzy i Bzinicy Starej. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a każdy ze zwycięzców
statuetki.
Do dalszych gier zakwalifikowały się dwie
drużyny dziewcząt z czwartej klasy: Martyna Popenda
z Kają Szeligą oraz Ala Jonczyk z Justyną Goczoł. Obie
drużyny rankiem 10 maja br. z trenerem Witoldem Koszil
wyruszyły na półfinały wojewódzkie aż do Paczkowa. W
zawodach wystartowało 150 dziewczyn urodzonych w
latach 2003, 2004 i 2005. Najwięcej, bo aż 18 drużyn
wystartowało w „dwójkach”, czyli tej grupie, w której
startowały nasze dziewczyny. Do gier przyst¹pi³y z
wielkim zaangażowaniem i wolą walki. Z jednymi
walczyły jak równy z równym, innym ulegały, a jeszcze
innych zdecydowanie pokonywały. Pierwsza drużyna, Ala
i Justyna trafiły do grupy A składającej się z czterech
drużyn. Rozegrały trzy mecze wygrywając z reprezentacją
Niemodlina. Druga drużyna, Martyna i Kaja, trafiły do
grupy C, w której grało 5 drużyn i rozegrały 4 mecze.

Dwa, przeciwko drużynie z Paczkowa i „Leviatanowi”
Nysa zakończyły zwycięstwem, a w jednym uległy bardzo
dobrej drużynie z Komprachcic, która zdecydowanie
wygrała wszystkie mecze. W ostatnim spotkaniu, które
decydowało drugim miejscu i wyjściu z
grupy niestety uległy drużynie PSP
2 Nysa i podobnie jak koleżanki
zajęły trzecie miejsce w grupie.
Dziewczêta sumiennie trenuj¹, a
jeœli w przysz³ym roku do³¹cz¹
do nich nastêpne kole¿anki
siatkówka dziewcz¹t w
Dobrodzieniu na pewno
bêdzie ros³a w si³ê.
Witold Koszil

Spotkanie m³odzie¿y
w Niemczech

W dniach 22.05 – 29.05.2014r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu wraz z opiekunką mgr
Beatą Sikorą spędziła tydzień na wymianie
szkolnej w Käthe – Kollwitz – Schule w
Bruchsal w Niemczech.
Nasze partnerstwo trwa od maja 1992
r., a więc to już 22 lata, a tegoroczne
spotkanie było organizowane po raz
dwudziesty piąty. Inicjatorką takiej
wymiany szkolnej była nauczycielka niemieckiej szkoły Armane Esche – Buhl,
która w Dobrodzieniu ma rodzinę. Pomysł
zaproszenia polskich uczniów do Niemiec,
przy wsparciu ówczesnego dyrektora
szkoły mgr Edwarda Sikory oraz nauczycieli mgr Danuty Bukartyk i mgr Józefy
Bakalarczyk, doszedł do skutku i w maju
1992 roku gościli oni 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 22 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).
Celem tego spotkania, jak i poprzednich, było zarówno poznanie tradycji,
kultury, sztuki, krajobrazów i zabytków
niemieckich, 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.
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.
Brała też udział w organizowanych
wyjazdach, wycieczkach i spotkaniach.
Ponadto była to dobra okazja do dzielenia
się swoim doświadczeniem na zajęciach
lekcyjnych. Uczniowie polscy brali udział
w codziennych zajęciach szkolnych
swoich niemieckich kolegów – mogli
brać czynny udział w lekcjach biologii,
języka niemieckiego, matematyki czy
informatyki. Polska młodzież mogła
porównać te zajęcia ze swoimi.
Odbyły się również imprezy integracyjne, na których młodzież pracowała
i bawiła się w grupach. Zorganizowany w
wieczór grillowy w przepięknej scenerii w
Heidelsheim na długo pozostanie w naszej

pamięci. Nasi niemieccy gospodarze
przygotowali perfekcyjnie grill, ale
również śpiewy przy gitarze, a wspólnym
grom i zabawom nie było końca. I choć
pogoda nie była dla nas łaskawa, atmosfera
była naprawdę gorąca!
Strona niemiecka przygotowała dużo
atrakcji. Młodzież zwiedzała niemieckie
miasta takie, jak: Bruchsal – piękne
barokowe zabytki (szczególnie zamek a
w nim Muzeum Instrumentów), Karlsruhe
oraz Mannheim (zabytki, historia
– nierzadko wspólna, pomniki kultury i
sztuki). Ciekawym punktem programu
było zwiedzanie Mannheim tzw. „miasta
kwadratów”, gdyż takie właśnie nazwy
noszą ulice tego miasta. Począwszy od
pięknego zamku, poprzez zwiedzanie
zabytkowych kościołów, placów, cudne
fontanny, spacer przez piękny Park
Luizy doszliśmy do Planetarium, gdzie
udaliśmy się w podróż kosmiczną pt.
„Ekspedycja w kosmos”. Dodatkową
atrakcją były występy różnych zespołów
i przyuliczne kramy ze wszystkim, co
możliwe, wystawione z okazji „Dni
Mannheim” i co ważne – pogoda nam
dopisała. Kolejną niecodzienną atrakcją
tego programu była nasza wizyta w
parku linowym (tzw. małpim gaju),
gdzie początkowo z wielkim strachem
pokonywaliśmy nieskończenie długie
odcinki idąc po linie, po siatce pionowej,
po schodach w powietrzu, zjeżdżaliśmy na
dece i jak Tarzan – na linie itp. To wszystko
odbywało się na wysokościach ok.20 m
nad ziemią. Zabawa była przednia, choć
niektórzy naprawdę prowadzili walkę ze
swoim lękiem wysokości.
Młodzież niemiecka przyjęła swoich
polskich kolegów bardzo serdecznie
stwarzając miłą ciepłą atmosferę i zapewniając ciekawe spędzenie wspólnego

czasu w rodzinach, gdzie mieli możliwość
poznać kulturę i tradycję swoich gospodarzy.
W ostatnim dniu programu odbyło się
spotkanie podsumowujące cały tydzień
pełen wrażeń, na którym młodzież wyraziła swoje uwagi, swoje opinie na temat
wspólnie spędzonych dni i zawartych
nowych znajomości i przyjaźni. A były to
ciepłe słowa podziękowania za wszystkie
przeżycia.
Dyrektor Käthe – Kollwitz – Schule
Peter Kussmann przyjął polską grupę
bardzo serdecznie, już od pierwszego
dnia naszego pobytu w Bruchsal nie
przestawał nas zaskakiwać. Pomimo
tego, że w szkole trwały właśnie egzaminy
maturalne, znalazł dla nas sporo czasu na
powitanie i aby się z nami pożegnać.
Podziękował za cały tydzień i uczniom
i nauczycielom, wyrażając nadzieję na
kolejne lata współpracy.
Młodzież wróciła bardzo zadowolona
z pobytu w Niemczech, jak i z programu
spotkania i pełna wrażeń.
Każde kolejne spotkanie przynosi
zawsze nowe ciekawsze rozwiązania
i spostrzeżenia do dalszej współpracy.
Spotkanie to ma duży wpływ na naszą
grupę, uczniowie mogli przekonać się,
jak istotną umiejętnością jest posługiwanie
się językiem obcym, jak otwiera to granice
świata. Spotkania takie zawsze mobilizują
uczniów do nauki języka niemieckiego i
angielskiego oraz wskazują, jak szybko
i pięknie zostają zawierane i zacieśniane
dokończenie na s. 22
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Dzieñ Dziecka
Dzień Dziecka to stałe już święto
radośnie obchodzone w Dobrodzieniu.
W tym roku jak zwykle obfitowało w wydarzenia dla
dzieci. Już 31 maja 2014r.
odbył się Rajd Rowerowy
dla dzieci zorganizowany
przez Klub Rowerowy
„Jednoślad” działający przy
DOKiS. Trasą przez Bąki
dzieci z Dobrodzienia dotarły
do Bzinicy, gdzie spotkały
dzieci, które pokonały trasę
z Pluder. Tam odbyły się
różnego rodzaju zawody
sportowe związane z jazdą
na rowerze. Wszystkie konkurencje były nagradzane!
Na zakończenie dzieci zostały poczęstowane gorącą
kiełbaską.
1 czerwca dzieci zostały zaproszone
do Domu Kultury oraz na zawody
węd karskie. Żeby zmieścić wszystkie
przewidziane atrakcje musieliśmy zacząć
już o 14.00 przedstawieniem teatralnym
przygotowanym przez dobrodzieńskie
przedszkolaki pt. „Księżniczka na ziarenku
grochu”. Następnie wystąpiły „Dokisiaki”
i „Dokisiaczki” czyli dzieci należące do
dwóch zespołów wokalnych działających
przy DOKiS prowadzonych przez Beatę
Sikorę.
Przy wejściu do Domu Kultury
wszyst kie dzieci otrzymywały słodką
niespodziankę przygotowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające pod
przewodnictwem Joanny Kaczorowskiej.
W akcji pomagali wolontariusze z miejscowego gimnazjum pod okiem Krystyny
Kazimierowcz.
Na kolejny występ najbardziej czekały dzieci z teatrzyku „MaMeMik”
działającego przy DOKiS ponieważ była to
premiera ich bajki „Zaczarowane drzewo”.
Każdego roku dzieci przygotowują nową
premierę właśnie na Dzień Dziecka. Mogliśmy już zobaczyć w ich wykonaniu
bajki: „Dzwonek na przerwę”, „Czarno-
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księżnik z krainy
Oz”, „Baśniowy
komputer” oraz
”Zaczarowane
drzewo”. W roli
głównej Marta
Malińka oraz
jej
bajkowe
rodzeństwo Katarzyna Konik,
Mateusz Hurnik
oraz
Kewin
Zyg mund. W
pozostałych
r o l a c h :
Wiedźmy
– Kamila Sikora i Veronika Badura, pies
– Julia Macha, kot – Beata Sowa, babcia

– Martyna Czapla, dziadek – Lukas
Czelnik i Michał Krawiec oraz kuzyni
– Ania Chawełka, Tomasz Pluta i Michał
Hurnik. Bajka
dzieje się w
Dobrodzieniu
u jednego ze
stolarzy, który
robi
różne
przedmioty
dla
swoich
wnu ków
z
za czarowa nego
drzewa,
któ re burza
zniszczyła w
parku. Drewno jest czarodziejskie,
ale działa tylko dla dzieci
o
czystych
sercach… Mudokończenie ze s. 21
przyjaźnie między młodymi ludźmi,
które nierzadko trwają długie lata – łzy
pożegnania mówią same za siebie.
Największym i chyba jedynym mankamentem organizacji takich spotkań
jest sprawa fi nansowa, która wymaga
dodatkowo poświęcania czasu i wysiłku
– szukania sponsorów. Wsparcie
fi nan sowe otrzymaliśmy z Polsko
– Nie mieckiej Wymiany Młodzieży z

zykę do przedstawienia opracowała Beata
Sikora. Kostiumy pochodzą z magazynu
kostiumów domu kultury.
Na zakończenie o 16.00 odbył się
wernisaż wystawy prac dzieci pt. „Jak
widzę poezję”. Prace zawisły już na święto
poezji, ale wtedy mogło je podziwiać wąskie
grono więc tym razem postanowiliśmy
pokazać prace szerszej publiczności.
Artyści i widzowie mieli prawdziwy stół
wernisażowy i uczyli się, że najpierw
podziwia się prace, a następnie korzysta z
poczęstunku – najczęściej potrafili sprostać
temu trudnemu zadaniu… Wcześniej w
tygodniu przychodzili koledzy młodych
artystów z całymi klasami na wernisaże,
którym towarzyszył stół wernisażowy
– słodycze i chipsy. Uczyli się w ten
sposób zachowania w galerii
na wystawie i podziwiali talent
kolegów. Pomysłowość dzieci
jak zwykle nie ma granic…
Dzień Dziecka w domu kultury przygotowały instruktorki
Grażyna Sawicka i Monika
Pietrucha.
Od 14.00 do 17.00 trwały
zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła
PZW Dobrodzień dla dzieci
od 7 do 14 lat. Każde dziecko
miało opiekuna grupowego,
który służył pomocą oraz
fachową poradą. Można było
łowić już z doświadczeniem
lub spróbować po raz pierwszy.
Na wszystkich młodych rybaków czekały
nagrody i poczęstunek.
A. Hurnik

Spotkanie m³odzieży...
siedzibą w Warszawie oraz ze środków
Rady Rodzi ców przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych, za które bardzo
serdecznie dziękujemy.
Teraz będziemy czekać na rewizytę
niemieckiej grupy w Polsce, którą ustalono
na wiosnę 2015 roku.
Beata Sikora

Noc w Domu Kultury
16 maja 2014r. Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
włączył się w ogólnopolską akcję udostępniania do zwiedzania
i organizowania w placówkach kulturalnych różnego rodzaju
imprez.
I tak w naszym domu kultury od godziny 18.00 prezentowały się sekcje: dziewiarstwa artystycznego, grupy teatralne „MaMeMik” i teatr „Mimowolny”, sekcja szachowa,
modelarska i drzewna – intarsja. Instruktorzy sekcji udzielali
zainteresowanym informacji o swojej działalności, zachęcali
młodych ludzi do wzięcia udziału w zajęciach. Na scenie
wystąpiły grupy mażoretek „Fantazja”, a w holu pokazową lekcję break-dance poprowadził Łukasz Rejdak. O godzinie 20.00
w sali kameralnej odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Plutą
– geografem z wykształcenia, a z zamiłowania podróżnikiem.
W wypełnionej po brzegi sali Pan Jacek podczas przygotowanej
prezentacji multimedialnej opowiadał o swoich wyprawach w
najbardziej odległe i skrajnie niebezpieczne zakątki świata.
Podróżował już prawie po całym świecie, odwiedził prawie 100
krajów, był w miejscach, które kojarzymy z ludzkimi tragediami,

tymi naturalnymi i tymi związanymi z martylologią wojenną
czy też atakami terrorystycznymi. Prelekcja Pana Jacka została
przyjęta entuzjastycznie. Powstał nawet pomysł zorganizowania
cyklicznych spotkań. Informacja ze spotkania znalazła się w
Teleekspresie oraz w Opolskim Kurierze.
Po spotkaniu z Panem Jackiem w kinie odbyła się projekcja
filmu w reżyserii W. Allena „O północy w Paryżu”, a w sali
kameralnej pozostała grupa 16 dzieci, która nocowała w domu
kultury. Dzieci obejrzały film pt. „Podróż za jeden uśmiech”
z H. Gołębiewskim, F. Łobodzińskim i Aliną Janowską w
rolach głównych. Rano po zjedzeniu pysznego śniadania dzieci
zadowolone udały się do domów.
Grupa dzieci i dorosłych zwiedzała również Dobrodzieńską Izbę Regionalną, a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
wydłużyła czas swojej pracy do godziny 19.00.
Mam nadzieję, że ta noc na długo pozostanie w sercach wielu
osób. Już dziś zapraszam do wzięcia udziału w imprezach, które
przygotujemy w przyszłym roku.
Grażyna Sawicka

Œwiêto poezji
Tegoroczne Dobrodzieńskie Święto Poezji zorganizowaliśmy
26 kwietnia w sali kameralnej domu kultury. Gościem
specjalnym wieczoru był Pan Alfred Kampa, który dzieciństwo
oraz młodość spędził w Łagiewnikach Małych. Czasy studenckie
oraz swoje życie osobiste i zawodowe związał z Wrocławiem. Z
wykształcenia Pan Alfred jest nauczycielem, od 2008r. publikuje
w internecie jako „alfred”, od 2010r. uczestniczy w salonikowych
warsztatach literackich. W 2011r. zadebiutował tomikiem poezji
„Człowiek: wszystko i nic”, następnie „Człowiek: zawsze i nigdy”,
„Człowiek: wszędzie i nigdzie”. Niedawno ukazał się najnowszy
4 tomik poezji „Nasłuchiwanie”.
Podczas spotkania Pan Alfred podzielił się z nami refleksjami
dotyczącymi tajemnicy istnienia, uczuć i emocji tkwiących w
człowieku, zaprezentował wiele wierszy z dotychczasowych
tomików. W jego tekstach zauważa się chęć docierania do
tajemnicy istnienia i wiązania natury wszechświata z naturą
ludzką. Życiowe motto Pana Alfreda brzmi: „badając tajemnice
kosmosu, poznajemy siebie”.
Podczas wieczoru wystąpiła również działająca przy DOKiS
grupa teatralna „MaMeMik” z programem pt. „Ptasie pióre”.
Młodzi aktorzy słowami wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy
opowiadali o swoich kolegach, o zachowaniu i szkole.
Słowo mówione przeplatało się dźwiękami muzyki, bowiem o
oprawę muzyczną wieczoru zadbał Pan Witold Jureczko od wielu
lat związany z Dobrodzieniem, pasjonat muzyki, kompozytor i
członek Chóru Kantata.
Pani Joanna Wróblewska wspólnie z uczniami Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu przygotowała wystawę

plastyczną. Dzieci za pomocą artystycznych środków plastycznego
wyrazu odpowiedziały na pytanie „Czym dla nich jest poezja i
jak ją rozumieją” .
Dobrodzieńskie Święto Poezji zbiegło się w czasie ze
śmiercią Tadeusza Różewicza jednego z najbardziej znanych
polskich dramaturgów
i scenarzystów – wspomnienie o poecie
DOBRODZIENIA
przygotował dr Janusz
i Okolic
Hurnik.
Grażyna Sawicka
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"Ksiê¿niczka czardasza"
w Dobrodzieniu
Podczas jednego z majowych wieczorów 2014 roku
na deskach scenicznych Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu odbył się niezwykły spektakl operetkowy
„Księżniczka czardasza”. Jego niecodzienność polegała
na tym, że wraz z artystami Śląskiej Operetki Kameralnej
wystąpili dobrodzieńscy artyści czyli chór „Kantata”
działający przy DOKiS oraz zespół „Alleluja” działający
przy parafii Św. Marii Magdaleny.
Miejscowi śpiewacy otrzymali nuty na miesiąc przed
spektaklem i wiedzieli tylko tyle, że w dniu występu od
rana próby, następnie generalna i na scenę!!! Panie
musiały zadbać o odpowiedni strój na bal, a panowie o
garnitur.
Przedstawienie opracowane i wyreżyserowane przez
Jacka Woleńskiego to nieco skondensowana wersja
operetki, ale z zachowaniem pełnej akcji teatralnej i
wszystkich popisowych numerów muzycznych. W roli
Sylwii wystąpiła Jolanta Kremer znana dobrodzieńskiej
publiczności wiernie odwiedzającej Gliwicki Teatr
Muzyczny, Edwin – Oskar Jasiński, Stasi – Anna
Leśniewska, Boni – Arkadiusz Dołęga oraz Feri – Jacek
Woleński.
W tak znakomitym gronie artystów dobrodzieńscy fascynaci
muzyki i śpiewu wykonywanego amatorsko mogli wystąpić w
prawdziwej operetce. Śląscy artyści byli oczarowani poziomem
talentu naszych śpiewaków oraz otwartością do współpracy i
serdecznością. Z radością wystąpią po raz kolejny…
Prawdziwą ozdobą spektaklu i niespodzianką był występ
Pawła Kaczmarczyka ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej
w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.
Paweł przy akompaniamencie pianistki Aleksandry Płatek

wykonał na ksylofonie kilka utworów prezentując swoje
wirtuozowskie umiejętności! Taki poziom gry w tak młodym
wieku wróży prawdziwą karierę. Czego życzymy Pawłowi
całym sercem i zapraszamy do kolejnych popisów. Składamy
również podziękowania szkole muzycznej za wypożyczenie
instrumentu.
Myślę, że ten spektakl operetkowy z pewnością zasługuje na
określenie –wydarzenie sezonu!
A. Hurnik

Majówka 2014

Tegoroczny weekend majowy spędzony w Dobrodzieniu
z pewnością nie był nudny. Już 1 maja odbył się Finały XVI
Majowego Turnieju Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz 2 maja – Majowy Turniej szachowy w kategorii
kobiet i mężczyzn.
Tradycyjnie w święto Konstytucji odbył się marsz Nording
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Walking oraz bieg konstytucji. Nie przeszkodziła nam nawet
wyjątkowo kapryśna i zimna pogoda. Biegacze i chodziarze to
zahartowani sportowcy, nie straszny im ani deszcz ani wiatr!
4 maja natomiast mieliśmy do wyboru wyjazd z Klubem
Rowerowym Jednoślad na Majówkę do Kocur albo Rodzinny
Piknik Malarski „Mama i tata na portrecie”. Tu pogoda znów nie
pozwoliła nam usiąść na kocyku w parku i malować na sztalugach
rodziców, ale przenieśliśmy się do domu kultury. Pokonaliśmy
pogodę i obrazy powstały…
Zapraszamy do oglądania zdjęć na naszej stroni internetowej
w zakładce – wydarzenia!
A.Hurnik

Nie bij mnie – kochaj mnie

16 kwietnia 2014 r. w całej Polsce odbyła się Akcja Miś
organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W
Dobrodzieniu na akcję odpowiedział Dom Kultury zapraszając
do współpracy wszystkie placówki edukacyjne na terenie miasta i
gminy. Odpowiedziały: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu, Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Zespół Placówek Edukacyjnych oraz Zespół Szkół. Natomiast
jeśli chodzi o instytucje to współpracował z nami Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, Opieka
Społeczna oraz Policja.
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec dzieci.
Polegała ona na przeprowadzeniu zbiórki pluszowych misiów
oraz wykonaniu, karteczek z napisem „Nie bij mnie - kochaj
mnie”. Wzory do kolorowania dostarczała Fundacja WOŚP.

Wspólne kolorowanie było okazją do rozmów na temat przemocy w rodzinach i walki z nią. Następnie zebrane misie należało
symbolicznie zabandażowane tak by pokazywały, że każdy z nich
ma swoją historię, często trudną i pełną niemiłych wspomnień.
Tak przygotowane misie zostały zgromadzone w DOKiS, a
następnie 16 kwietnia, tak jak w wielu miastach w Polsce, dzieci
przeszły przez miasto i posadziły misie w takich miejscach, które
są najczęściej uczęszczane przez przechodniów lub najczęściej
odwiedzane. Zbiórka miała miejsce na ulicy Kolejowej po to by
wyruszyć z misiami na przystanki autobusowe, na posterunek
policji, do Urzędu Miasta (tu symbolicznego misia otrzymał
zastępca burmistrza Marek Witek, który obiecał się nim
opiekować), do Opieki Społecznej, do obu ośrodków zdrowia,
do Domu Kultury oraz oczywiście na rynek miasta. Tam przemarsz
się zakończył, a misie przypominały o tym bolesnym problemie
jakim jest przemoc wobec dzieci przez cały dzień. Celem było
zwrócenie uwagi przechodniów tak by się zatrzymali i przeczytali
co pluszowy miś ma im do powiedzenia.
Data tej ogólnopolskiej akcji nie była przypadkowa – wybrana
została ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, a zatem
czas rodzinnych spotkań. Była to już druga edycja akcji - pierwszy
raz już w grudniu 2013 roku misie czekały na przechodniów na
przystankach, ulicach i parkach w Warszawie, Zielonej Górze,
Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Krakowie,
Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i Zduńskiej Woli. A wszystko
dlatego, że media ciągle donoszą o przypadkach pobitych
dzieci, które trafiają do szpitali – również tych wyposażanych
w sprzęt przez WOŚP. Stanowczo protestując przeciwko takim
zachowaniom Fundacja postanowiła spontanicznie zorganizować
„Akcję Miś”. Chodzi o to by podejść do małej bezbronnej osoby
i REAGOWAĆ!
A. Hurnik

Konkurs recytatorski 2014

10 kwietnia 2014r. Dom Kultury w
Dobrodzieniu był organizatorem MiejskoGminnego Konkursu Recytatorskiego dla
Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych

i Gimnazjum, którego celem było: roz budzanie zainteresowań żywym słowem,
kształtowanie umiejętności
operowania walorami estetycznymi języka: rytmem,
intonacją, dykcją, pogłębianie
zainteresowań literaturą
dziecięcą i młodzieżową oraz
polską i powszechną literaturą
klasyczną.
W konkursie wzięło
udział 43 dzieci w trzech kategoriach: kategoria
I kla sy 1-3; kategoria II klasy
4-6; kategoria III klasy gimnazjalne.
Do ceny prezentowanych
utworów powołano
komisję konkursową
w składzie: mgr
Urszula
Kmieć,
Krystyna Le wandowska oraz dr
Ja nusz
Hurnik.
Ko misja po wy słuchaniu wszystkich
uczestników
eliminacji, biorąc pod uwagę:
dobór repertuaru, interpretację
utwo ru, kulturę sło wa, oraz
ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać:

w kategorii I: I miejsce: Tomaszowi
Niesz porkowi z PSP w Pludrach, II
miejsce : Filipowi Olearczykowi z PSP
w Dobrodzieniu, III miejsce: Wiktorii
Ochmann z PSP w Dobrodzieniu.
Wyróżnienie: Elżbiecie Cytera z PSP w
Turzy, w kategorii II: I miejsce: Wiktorii
Feliks z PSP w Szemrowicach, II miejsce:
Julii Macha z PSP w Dobrodzieniu, III
miejsce: Łukaszowi Staszkiewiczowi
z ZPE w Dobrodzieniu. Wyróżnienie
dokończenie na s. 26
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Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej
08 maja 2014 roku sala kameralna Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu zamieniła się w salę festiwalowo – koncertową
bowiem w tym dniu odbył się Miejsko - Gminny Minifestiwal
Piosenki Przedszkolnej. Celem Minifestiwalu jest popularyzacja
piosenki dziecięcej, wyzwalanie u dzieci radości śpiewania,
uaktywnienie przedszkoli w edukacji muzycznej dzieci oraz
promocja osiągnięć przedszkoli w sferze muzycznej.
W eliminacjach wzięło udział 34 przedszkolaków ze
wszystkich placówek przedszkolnych działających w mieście
i gminie Dobrodzień w następujących kategoriach wiekowych:
rocznik 2009 – 2010 - 13; rocznik 2008 - 13; rocznik 2007 2008.
Dzieci prezentujące utwory muzyczne oceniała komisja
konkursowa w składzie: mgr Beata Sikora; mgr Stanisław Werner
i Witold Jureczko.
Komisja biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie,
muzykalność, ogólny wyraz artystyczny przyznała: w kategorii
wiekowej 2009 – 2010 I miejsce – Laurze Kraska z Przedszkola
w Myślinie, II miejsce – Mai Chmieleckiej z Przedszkola w
Bzinicy Starej, III miejsce – Vanessie Kontny z Przedszkola w
Myślinie;
w kategorii wiekowej 2008 I miejsce – Annie Gabor z
Przedszkola w Szemrowicach, II miejsce – Emilii Pryszcz z
Przedszkola w Myślinie, III miejsce – Kacprowi Dworaczek
z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu.
Wyróżnienie – Renacie Stellmach z Zespółu Szkolno Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia w Gosławicach
Wyróżnienie – Dominice Misiak z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Dobrodzieniu;

w kategorii wiekowej 2009 I miejsce – Aurelii Miozga z
Zespółu Szkolno Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis
Silesia w Gosławicach, II miejsce – Ewelinie Nowak z Zespołu
Szkolno Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia
w Gosławicach, III miejsce – Laurze Deszczyk z Zespołu
Szkolno Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia w
Gosławicach. Wyróżnienie: Dominice Bednorz z Niepublicznego
Przedszkola „Promyk” w Błachowie. Wyróżnienie – Emilii Gaś
z Przedszkola w Szemrowicach.
Dziękujemy wszystkim przedszkolom za liczny udział w
imprezie i zapraszamy już dziś na kolejną edycję Minifestiwalu.
Grażyna Sawicka

IV Majówka z ¿aglami

W dniach 24-25 maja 2014 roku odbyły się w Dobrodzieniu
III Eliminacje Pucharu Polski pod tradycyjną nazwą „Majówka
z żaglami”. Całą sobotę i przedpołudnie niedzielne żaglówki
walczyły ze sobą na zalewie przy ul. Lublinieckiej, natomiast
popołudnie niedzielne spędziliśmy w rynku miasta.
Wszystkie żaglówki pojawiły się na płycie rynku po to by
publiczność mogła je podziwiać. Obok ustawione zostały w
formie wystawy wszystkie puchary jakie do tej pory zdobyła
sekcja modelarska działająca przy DOKiS. Kolekcja jest doprawdy imponująca!
Zanim rozdane zostały tegoroczne medale i puchary publiczność mogła wysłuchać koncertu zespołu szantowego „Poszedłem
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na dziób” z Lublińca. W czasie koncertu pani burmistrz Róża
Koźlik została poproszona o wybór jej zdaniem najładniejszej
żaglówki. Wygrał model Piotra Grębowskiego. Nagroda była
dość niezwykła – model do składania, który nagrodzony pan
musi poskładać i przywieźć znowu do Dobrodzienia…
Po zakończeniu koncertu przyszedł czas na nagrody. I tak w
Klasie NSS – A junior miejsce I zajął Ochman Marcin , miejsce II
–Brylka Dominik, a Zygiel Jakub miejsce III – zatem całe podium
dla Dobrodzienia! Ponadto: Joszko Łukasz miejsce V i Tomasz
Ochman miejsce VI. W Klasie NSS-A Senior: Brylka Beniamin III
miejsce, w klasie NS 650 standard junior Jakub Zygiel II miejsce,
Tomasz Ochman III miejsce i Dominik Brylka IV miejsce.
Splendoru tym eliminacjom dodaje fakt, że przyjeżdżają do nas
zawodnicy z całej niemal Polski – z Łodzi, Poznania, Warszawy,
Częstochowy, Rudy Śląskiej oraz Oświęcimia czy Leszna.
Mamy nadzieję, że do wszystkich tych miejscowości zawiozą
miłe wspomnienie o Dobrodzieniu.
A. Hurnik

Konkurs recytatorski

dokończenie ze s. 25

–Jackowi Cytera z PSP w Turzy, Ninie Wierzbickiej z PSP w
Dobrodzieniu,
w kategorii III: I miejsce: Zuzannie Sułkowskiej z PG w
Dobrodzieniu, II miejsce: Danielowi Max z PG w Dobrodzieniu,
III miejsce: Weronice Puchrowicz z PG w Dobrodzieniu.
Wyróżnienie: Oldze Koszil z PG w Dobrodzieniu.
Dziękujemy nauczycielom za wkład w przygotowanie dzieci i
młodzieży do konkursu, a dzieciom za ambicje i zainteresowanie
poezją i literaturą.
Grażyna Sawicka

Z DZIEJÓW ZIEMI DOBRODZIEŃSKIEJ

Dziesiêæ jubileuszy Dobrodzienia
W kalendarium dziejów miasta odnajdujemy kilka znaczących dat i związanych z nimi ważnych jubileuszy.
W związku z tym, zarząd Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice organizuje
spotkania tematyczne pn. „2014 – ROK DOBRODZIENIA”, na które zaprasza członków Stowarzyszenia oraz
niezrzeszonych mieszkańców gminy, w tym młodzież szkolną, wszystkich zainteresowanych dziejami naszej
ziemi. Zebrania mają charakter pogadanek na dany temat oraz prezentacji zarchiwizowanych materiałów o
wartości historycznej i kulturowej. Podczas kolejnych spotkań w tym roku analizowano daty 1644, 1854, 1884.
370. rocznica wybudowania kościółka przytułkowego
pw. św. Walentego (1644)
Pierwsze wzmianki o istnieniu kościółka ze szpitalem
przytułkowym w jego sąsiedztwie pochodzą z 1644 roku.
Został wzniesiony w stylu ludowego baroku, o konstrukcji
zrębowej, jednonawowy, orientowany, z wieżą słupową
nakrytą ośmiobocznym, wysmukłym i baniastym hełmem
zwieńczonym latarnią, pokryty gontami. W kościółku znajduje się ołtarz architektoniczny późnobarokowy, z dwiema
kręconymi kolumnami oraz bramkami, rzeźbiony, polichromowany, złocony. Na cokole umieszczono retabulum z obrazem w centrum, przedstawiającym św. Walentego, w otoczeniu modlących się postaci osób świeckich i duchownych.
W zwieńczeniu retabulum w obłokach i glorii znajduje się
gołębica i popiersie Boga Ojca z globem w ręku.
¯ród³o: Ilustr. wg poczt. ze zbiorów B. Gaidy i fot. P. Mrozka

160. rocznica zakończenia odbudowy miasta po
wielkim pożarze (1854)
W 1846 roku ogromny pożar doszczętnie zniszczył 136
domów i 145 zabudowań gospodarczych, ratusz, kościół
parafialny, pałac właścicieli miasta. Tysiąc pięciuset mieszkańców straciło dach nad głową. W przeciągu ośmiu lat, od
podstaw, w cegle, w stylu neoklasycystycznym odbudowano
miasto Guttentag. Wytyczono większy rynek z szeregiem
ulic oraz zmodyfikowano średniowieczny układ urbanistyczny miasta. Oprócz budynków mieszkalno-użytkowych,
m.in. wzniesiono synagogę w 1848 roku, ratusz i pałac
w1849, kościół ewangelicki w 1851. W tymże roku w stylu
eklektycznym rozpoczęto budowę kościoła katolickiego św.
Marii Magdaleny. Poświęcenia nowo wybudowanej świątyni
dokonał ks. proboszcz Heinrich Strauss 15 listopada 1854
roku.
¯ród³o: Ilustr. wg poczt. ze zbiorów G. Zajontza, E. Willnera

130. rocznica przejęcia miasta przez królów Saksonii.
Dobrodzień miastem królewskim (1884)
Kiedy „państwo” Dobrodzień [Herrschaft Guttentag]
przypadło królom Saksonii, król Albert I Wettin bywał w Dobrodzieniu, był znany ze swych pasji łowieckich. Wkrótce
wybudował naprzeciwko parku dworskiego królewski zamek
myśliwski i nadleśniczówkę. Z inicjatywy jego małżonki
Caroli von Wasa-Holstein-Gottorp w 1898 roku wybudowano
tu nowy szpital, który nazwano „Fundacją Królowej Karoli
[Königin-Carola-Stift]”. Po śmierci króla Alberta, w latach
1902–1904 właścicielem Dobrodzienia został jego brat, król
Georg I Wettin. W 1904 roku dobrodzieńskie dobra rycerskie
odziedziczył jego syn – król Friedrich August III von Sachsen.
Bardzo przez wszystkich lubiany, chętnie spotykał się w Dobrodzieniu i okolicznych wioskach ze swoimi poddanymi.

¯ród³o: Ilustr. wg fot. E. Keila, A. Baumgartena, rys. H. Strõhla i poczt. ze zbiorów Z. Biernackiego,
R. Hyli, MTRDZ

Opracowanie:
Paweł Mrozek
(cdn.)
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M³odzie¿ te¿ ma swoje zdanie!

Grupa uczniów z Szkoły Ponadgimnazjalnej w Dobrodzieniu wzięła udział
w programie „Młodzi głosują” dotyczącym
tegorocznych wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Wśród uczniów największe
poparcie zyskała Platforma Obywatelska.
CZYM JEST PROJEKT „MŁODZI
GŁOSUJĄ”?
Wszystko zaczęło się z dniem, kiedy
nasz nauczyciel Pan Łukasz Dziemba
zaproponował nam – szóstce uczniom
z różnych klas wzięcie udziału w akcji
„Młodzi głosują”, której głównym celem
było przeprowadzenie młodzieżowych
wyborów do Europarlamentu oraz
zorganizowanie akcji pro frekwencyjnej w
naszej gminie. Projekt ten realizowany był
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Chętnie włączyłam się do akcji z wielu
powodów, jednym z nich była możliwość
poznania podejścia młodych ludzi do
wyborów . Była to także dobra okazja
do uświadomienia sobie, że również mój
głos ma wpływ na to co się dzieje w moim
kraju – mówi Luiza Pływacz, uczennica
technikum handlowego.
Ja także zgodziłam się na udział w
programie, gdyż zastanawiał mnie fakt,
dlaczego dorośli ludzie tak niechętnie
uczestniczą w tego typu wyborach. Może
są przeciwni Unii Europejskiej, a może zbyt
leniwi? Możliwe, że mają inne powody,
których my młodzi nie rozumiemy…
Dlaczego zaangażował Pan szkołę w
tę akcję? Od dawna byłem świadomy tego,
że sporo uczniów interesuje się polityką i
chciałoby już teraz działać, angażować
się w kampanie społeczne. Akcja „Młodzi
głosują” była ku temu idealną okazją.
Z zebraniem chętnych nie było żadnego
problemu, potem zaczęliśmy działać i…
udało się. – mówi koordynator projektu w
naszej szkole Pan Łukasz Dziemba.
ZAPOZNANIE SIĘ Z EUROPARLAMENTEM
I JEGO FUNKCJAMI
Niewątpliwie, aby zacząć działać trzeba
zapoznać się z tym, z czym mamy mieć do
czynienia. W naszej szkole, w kilku klasach
Pan Dyrektor Joachim Wloczyk – nauczy-
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ciel wiedzy o społeczeństwie
przeprowadził zajęcia na temat kompetencji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Dowiedzieliśmy się
wielu istotnych rzeczy na
ten te mat i zapoznaliśmy
się z listą kandydatów do
Europarlamentu. Oprócz
tego
wybraliśmy
się
rów nież do Urzędu Miejskie go w Dobrodzieniu
na spotkanie z Panem
Waldemarem Krafczykiem
– se kretarzem gminy. Na
spotkaniu poruszonych
zostało wiele ciekawych tematów. Na
początku zaprezentowano nam schemat
organizacji Urzędu Miejskiego w Dobro dzieniu. Następnie pan Krafczyk
przedstawił nam sie dem okręgów wyborczych, znajdujących się w naszej
gminie oraz statystyki podsumowujące
ostatnie wybory na naszych terenach.
Z przedstawionych nam statystyk
wy nika, że Polacy “raczej popierają”
przynależność do UE, jednak są absolutnie
przeciwni wprowadzeniu waluty euro.
W gminie Dobrodzień w ostatnich latach
wiele projektów i obiektów powstało
między innymi dzięki funduszom unijnym, więc dlaczego tak wielu ludzi
jest na „NIE” skoro Unia Europejska
stwarza korzyści dla każdego z nas.
Przed spotkaniem nie byłem świadomy
ile pieniędzy, dzięki Uni Europejskiej
inwestuje się w nasz rejon. Są to ogromne
kwoty. Dowiedziałem się o wymaganiach
jakie gmina musi spełnić, aby otrzymać
dofinansowanie na dane przedsięwzięcie.
Zostały nam przedstawione również
statystki frekwencji podczas wyborów do
Parlamentu Europejskiego w poprzednich
latach. Nie podejrzewałem, że tak mało osób
bierze udział w wyborach, skoro jest to nasz
obywatelski obowiązek – dodaje Marcin
Karpinski, uczeń technikum handlowego.
MŁODZIEŻ W AKCJI
Naszym największym celem związanym z tą akcją było poprawienie statystyk z
roku 2009, kiedy to frekwencja w wyborach
do Europarlamentu w gminie Dobrodzień
wyniosła jedynie 11.69%. Kiedy nauczyciel
zaproponował mi wzięcie udziału w akcji
powiedziałem stanowczo “tak”. Dlaczego?
Sprawy, które dzieją się nad nami są tak
naprawdę zależne od nas. To my wybieramy
tych którzy będą nas reprezentować – mówi
Marek Pruski, uczeń pierwszej klasy liceum
ogólnokształcącego.
Tak, więc postanowiliśmy zorganizować akcję pro frekwencyjną w Dobrodzieniu, aby uświadomić mieszkańców naszej
gminy, że udział w wyborach jest ich
powinnością obywatelską i każdy głos ma
znaczenie. 22 maja kilkuosobową grupą
wyszliśmy na ulice miasta trzymając baner
informujący o dniu wyborów i krzycząc
hasło kampanii „Nie bądź durny, idź do
urny!”. Rozdawaliśmy ulotki przygotowane przez uczennice Luizę Pływacz i Syntię
Kaczmarczyk. Treść ulotek dotyczyła

funkcji Parlamentu Europejskiego oraz
informowała o tym, dlaczego każdy powinien oddać swój głos.
Już wcześniej na mieście można było
zauważyć rozwieszone przez nas plakaty,
które niewątpliwie przykuły uwagę niejednego przechodnia.
Postanowiłem wykonać coś, co przykuje
uwagę na wstępie, w rozwinięciu da do
myślenia, a na końcu zaskoczy. Trzeba było
uderzyć z czymś co faktycznie ma przebicie
no bo przecież – obok 400 miliardów
złotych nikt obojętnie nie przejdzie, a jeśli
tak – to jego strata. Wszystkim spodobała
się koncepcja mojego plakatu, dlatego
stworzyłem drugą, trzecią, czwartą no i
piątą…– tak o swoich plakatach mówi ich
autor Marek Pruski.
Plakaty zostały wysłane do Centrum
Edukacji Obywatelskiej, gdzie wzbudziły
wielkie zainteresowanie, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni.
Jeżeli choć jedna osoba więcej po
obejrzeniu plakatu, przeczytaniu ulotki,
wysłuchaniu głośnego „Nie bądź durny,
idź do urny” poszła na wybory i oddała
głos – uważam naszą akcję za sukces, gdyż
jak pokazały tegoroczne wyniki – różnica
to czasem ułamek procenta – podsumowuje
Marek.
Właśnie tak wyglądała nasza akcja
nakłaniająca do udziału w wyborach do
Europarlamentu.
RÓWNIEŻ ZAGŁOSOWALIŒMY
19 maja w wielu polskich szkołach
odbyły się młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Również w naszej
placówce zorganizowaliśmy wybory,
które zostały przeprowadzone zgodnie
z zasadami. Zasiedliśmy w komisji wyborczej, gdzie Marcin Karpinski został jej
przewodniczącym, a Bartłomiej Wloczyk
jego zastępcą. Każdy z 189 obecnych w
tym dniu w szkole uczniów miał prawo
głosu. Głosy na komitety wyborcze oddane przez młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
przedstawiają się następująco: Platforma
Obywatel ska RP (31 głosów), Nowa
Pra wica Janusza Korwin-Mikke (30
gło sów), Europa Plus Twój Ruch (18
gło sów), Prawo i Sprawiedliwość (13
głosów), Ruch Narodowy (7 głosów),
Polskie Stronnictwo Ludowe (7 głosów),
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia
Pracy (6 głosów), Polska Razem Jarosława
Gowina ( 2 głosy), Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro (1 głos).
W szkolnych wyborach frekwencja
wyniosła 61,9 %, co jest dla nas satysfakcjonującym wynikiem.
Bardzo cieszymy się, że wzięliśmy
udział w projekcie „Młodzi głosują”.
Udowodniliśmy, że młodzież też ma
swoje zdanie i podejście odnośnie spraw
politycznych, gdyż już za niedługo będziemy mieli prawo głosu. Mamy nadzieję,
że dzięki nam ktoś zmienił swoje poglądy
odnośnie Unii Europejskiej i uczestnictwa
w wyborach. Mimo wszystko jesteśmy
zadowoleni z naszych działań!
Faustyna Kandora, kl. 1 LO

Szko³a inna ni¿ wszystkie

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
prowadzi od 2009 roku działalność oświatową, na terenie województwa opolskiego, kształcąc nieodpłatnie dzieci
szkolne i przedszkolne. Od września
2013 roku prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach, gmina Dobrodzień,
a od pięciu już lat, również dwujęzyczną
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, gmina Tarnów Opolski.
Stowarzyszenie prowadzi swoje placówki wzorując się na dobrze znanej już
od dziesięcioleci w Europie zachodniej

metodzie
pedagogiki według
Marii
Montessori, która to
me toda wspiera
indywidualny
roz wój dziecka,
poz walając mu
samodzielnie
odkrywać świat
i samodzielnie
do chodzić
do
wiedzy.
D r u g i m
ważnym filarem,
na którym swoją
pracę opiera Stowarzyszenie jest
polsko-niemiecka
dwujęzyczność.
Już w przedszkolu
pracujemy metodą imersji, polegającą na
tym, iż jeden z nauczycieli przedszkolnych
komunikuje z dziećmi wyłącznie w języku
polskim, drugi wyłącznie w języku niemieckim. Dzięki imersji językowej już
najmłodsze dzieci poznają brzmienie
i melodię języka obcego, bez wysiłku
wchodzą w słownictwo otaczających je
przedmiotów, czynności, uczą się zupełnie bezwiednie, co w późniejszych latach
życia byłoby wręcz niemożliwe. Dlatego
też coraz więcej rodziców pragnie, aby
ich dziec ko możliwie wcześnie opanowało co naj mniej jeden dodatkowy

Harmonogram wywozu odpadów mieszanych, BIO
w II połowie 2014 r

Bąki, Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry:

22 Lipiec
22 Wrzesień
17 Listopad
25 Sierpień
20 Październik
15 Grudzień
Bzionków, Dąbrowica, Kocury, Makowczyce, Malichów, Myślina, Turza, Warłów:
18 Lipiec
23 Wrzesień
18 Listopad
26 Sierpień
21 Październik
16 Grudzień
Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Szemrowice, Zwóz:
23 Lipiec
27 Sierpień
Dobrodzień:

24 Wrzesień
22 Październik

19 Listopad
17 Grudzień

28 Lipiec
29 Sierpień

26 Wrzesień
24 Październik

21 Listopad
19 Grudzień

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w II połowie 2014 r.

Bąki, Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry:

14 Lipiec
8 Wrzesień
10 Listopad
11 Sierpień
13 Październik
8 Grudzień
Bzionków, Dąbrowica, Kocury, Makowczyce, Malichów, Myślina, Turza, Warłów:
15 Lipiec
9 Wrzesień
12 Listopad
12 Sierpień
14 Październik
9 Grudzień
Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Szemrowice, Zwóz:
16 Lipiec
13 Sierpień
Dobrodzień:

10 Wrzesień
15 Październik

13 Listopad
10 Grudzień

18 Lipiec
14 Sierpień

12 Wrzesień
17 Październik

14 Listopad
12 Grudzień

język. Uczęszczanie do billigualnego
polsko-niemieckiego przedszkola, a
następnie kontynuacja nauczania w
szkole billigualnej jest doskonałą okazją
do wczesnego nauczenia się drugiego
języka. Około 70% ludności świata używa
na codzień więcej niż jednego języka, a
więcej niż połowa dzieci szkolnych nie
jest nauczana w ich języku ojczystym.
W wielu obszarach życia jest więc normą
używanie na co dzień dwóch, a nawet
więcej języków. Jednakże w dalszym ciągu
nie wszystko wiadomo o tym jak rozwija
się dwujęzyczność i jak najlepiej wspierać
dzieci w tym procesie. Pewnym jest
jednak, że dzieci od samego początku mają
zdolność nauczenia się różnych języków.
Nie dzieje się to jednak automatycznie,
i proces ten musi być wspierany, aby
dziecko w momencie ukończenia szkoły
potrafiło płynnie w obydwu językach
mówić, czytać i pisać.
Szkoły prowadzone przez Sto warzyszenie mogą pochwalić się dobrymi
wynikami ewaluacji zewnętrznych oraz
wynikami nauczania, które wynikają m.in.
z indywidualizacji procesu nauczania,
dwujęzyczności i ukierunkowaniu na
potrzeby na ucznia.
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
organizuje szereg projektów nie tylko
dla swoich uczniów i wychowanków,
ale także dla uczniów z terenu całego
województwa opolskiego, śląskiego, a
nawet uczniów z Niemiec. Najlepszym
przykładem może być międzynarodowy
projekt MINI MIASTO, realizowany już
po raz drugi w dniach 7-11 lipca 2014 r.
w Raszowej. Podczas tego innowacyjnego
projektu, dzieci budują własne miasteczko,
poznają ciekawe zawody, zdobywają
nowe umiejętności a także uczą się
samodzielności. Dzieci poznają zasady
demokracji i życia w świecie ludzi dojrzałych. W roku bieżącym w projekcie
udział wzięło 120 uczniów w wieku od 7
do 11 lat. Podobne projekty organizowane
są w dużych miastach europejskich, w
Polsce podobne inicjatywy są mało znane,
na terenie województwa opolskiego jest to
jedyna tak inicjatywa. Projekt cieszy się
ogromnym zainteresowaniem zarówno ze
strony dzieci, jak i ich rodziców.
Stowarzyszenie organizuje także
corocznie niemieckojęzyczny festiwal teatralny dla szkół podstawowych.
Działalność oświatowa i kulturalna
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae
znacznie ubogaca wielokulturowy region
Górnego Śląska. Szkoły i przedszkola
prowadzone przez Stowarzyszenie cieszą
się dużym zainteresowaniem rodziców
chcących, aby ich dzieci były nauczane
dwujęzycznie oraz poprzez innowacyjną
metodę pedagogiki Marii Montessori.
Barbara Loch

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

29

Spotkanie z histori¹ lokaln¹
14 czerwca 2014 r. w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Historia lokalna
na przykładzie wybranych powiatów,
miast i gmin” organizowane przez Dom
Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz
Starostwo Powiatowe w Oleśnie.
W pierwszej części odbyło się spotkanie autorskie zatytułowane „ Zmiany
powojennej rzeczywistości na Górnym
Śląsku w prozie Heleny Buchner”. Pani
Helena Buchner to popularna pisarka,
autorka książek o trudnym powojennym
losie Ślązaków. Pierwsze jej publikacje
to „Hanyska” oraz „Dzieci Hanyski”. Ich
główna bohaterka, Maria Brunn, Ślązaczka
opcji niemieckiej usiłuje, nawet za cenę
wyrzeczenia się części tożsamości, ocalić
skrawek rodzinnego gospodarstwa, by
bliscy mieli dokąd wrócić z wojennej
poniewierki. Książki tej autorki są jednocześnie fikcyjne i dokumentalne bo
pokazują historie, które pisarka wysłuchała
w rozmowach z ludźmi – Umiem słuchać,
a rodzice, sąsiedzi, przyjaciele chętnie
opowiadali o powojennych losach.
Kolejne powieści to: „Dziewczyny
z Koziej Górki”, „Opowieści znad
Krynicy” i najnowsza „Ciotka Flora”.

Spotkanie w DOKiS było
poświęcone głównie tej
ostatniej powieści, ale
autorka chętnie odpowiadała
na pytania i opowiadała o
swoich doświadczeniach
i swojej twórczości. Autorka podkreśla, że w jej
twórczości jest miejsce na
wypędzenie i ucieczkę, ale
także na powrót. Jest prawda
o powojennej nienawiści
Polaków i Niemców, ale i
prawda o pojednaniu, przebaczaniu i zgodzie.
Helena Buchner pochodzi z Jełowej, 23 lata spędziła
w Warszawie pracując w
przedszkolu, a na emeryturze wróciła do
małej ojczyzny by oddać się pisaniu.
Po otrzymaniu autografu od pisarki
publiczność zgromadziła się w sali widowiskowej po to by obejrzeć spektakl „W
cieniu jesionowego drzewa” w wykonaniu
amatorskiego teatru z Izbicka w reżyserii
Moniki Raczek. Spektakl powstał z okazji
20 edycji konkursu „Śląskie Beranie” w
Izbicku. Aktorzy to osoby pracujące, studenci oraz gimnazjaliści. W ich wykonaniu

zobaczyliśmy na scenie historię śląskiej
rodziny od II wojny światowej po czasy
współczesne, rodziny, która zmagała
się z bólem rozstania spowodowanym
wyjeżdżaniem do Niemiec. Historia
przyniosła różne powody, ale ból i tęsknota zawsze pozostały te same, a czasy
współczesne przyniosły jeszcze problem
zostawionych w Polsce rodziców, którymi
nie ma się kto zająć. Piękny wzruszający
spektakl skłaniający do refleksji.
A. Hurnik

Konfrontacje teatralne

27 marca to Międzynarodowy Dzień
Teatru. W Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu z tej okazji zostały
zorganizowane Konfrontacje Teatralne
do których zaproszone zostały wszystkie
placówki edukacyjne, świetlice, amatorskie teatry dziecięce, młodzieżowe oraz
teatry dla dorosłych.
Od 10.00 sala widowiskowa wypełniła
się małymi artystami, natomiast starsi
pasjonaci zabawy w teatr udali się do sali
kameralnej, by wziąć udział w konkursie
wiedzy o teatrze. W tym czasie na scenie
widzowie podziwiali przedstawienie
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„Księżniczka na ziarenku grochu” w wykonaniu przedszkolaków
z Do brodzienia pod
o kiem pani Gabrieli
Klabis. Jako następne
wy stąpiły dzieci z
Przedszkola Pro Liberis z Gosławic w
sztuce wystawionej
w języku niemieckim
„Ich mach dich gesund”.Drugi konkurs
jaki czekał na dzieci
to „Mistrz wymowy”
– każdy kto się zgłosił
losował z kapelusza tzw. łamaniec
językowy i starał się go przeczytać jak
najpiękniej oraz jak najbardziej wyraźnie!
Mistrzami okazały się niemal wszystkie
dzieci. Prowadzący imprezę Arlekin
był doprawdy zaskoczony! Podobnie
jak tym, że były dwie placówki, które
przygotowały aż dwie sztuki teatralne.
Był to Zespół Placówek Edukacyjnych,
który pokazał „Jasia i Małgosię” – bajkę
przygotowaną przez Danutę Szafarczyk
oraz Monikę Dubiel, a także „Opowieść
o pięknie” powstałą pod opieką Lidii
Kuboth. Drugą taką „teatralną” placówką
okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dobrodzieniu, która zaprezentowała
„Powitanie wiosny” w wykonaniu uczniów klasy drugiej, którą przygotowała
pani Kornelia Górok oraz bajkę „Die
Brema Stadtmusikanten” przygotowaną

przez Karinę Kurzac Wolnowską.
W czasie kiedy zakończony konkurs
wiedzy o teatrze był sprawdzany
wi dzowie mogli podziwiać kolejne
spektakle. Rozbawiła nas Niepubliczna
Szkoła Podstawowa z Bzinicy Starej
spektaklem „Opowieść o kurach” , który
został przygotowany pod opieką Eweliny
Piekacz, i który został nagrodzony na
Przeglądzie Małych Form Teatralnych w
Zawadzkiem. Kolejno wystąpiły: teatrzyk
"MaMeMik" działający przy DOKiS z
etiudą „Ptasie pióre” oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z bajką niemiecką
„Die drei Schweinchen” opracowaną
również muzycznie przez Beatę Sikorę.
Na zakończenie, po tym jak teatr
„Mimowolny” działający przy DOKiS
pokazał fragmenty „Moralności Pani
Dulskiej” ogłoszono wyniki konkursu
wiedzy o teatrze. Najlepsza okazała się tu
uczennica kl. VI PSP Julia Drab, II miejsce
Wiktoria Kopeć z kl. VI Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej,
a III miejsce Łukasz Staszkiewicz z kl.
VI z Zespołu Placówek Edukacyjnych.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni podobnie
jak wszystkie grupy teatralne otrzymały
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Konfrontacjom towarzyszyła wystawa
kukiełek i pacynek wykonana przez
uczniów PSP Dobrodzień pod opieką
pani Joanny Wróblewskiej.
A. Hurnik

Badania profilaktyczne - cytologia
W Mediolanie Unia Europejska przyjęła Europejski
Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi. Stan edukacji
społeczeństwa polskiego w dziedzinie profilaktyki i wczesnego
rozpoznawania nowotworów jest jednym z podstawowych
elementów Narodowego Programu Zdrowia.
W przypadku wielu nowotworów szansa na wyleczenie
znacznie wzrasta, jeśli choroba zostanie rozpoznana we wczesnym
stadium. Dlatego tak ważne są populacyjne badania przesiewowe,
które mają na celu wykrycie choroby we wczesnej, zwykle
bezobjawowej fazie rozwoju.
Co roku około 3 500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór!
Połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła się zbyt
późno. Oznacza to, że z 10 kobiet, u których codziennie wykrywa
się w Polsce raka szyjki macicy, 5 umiera. Część z nich nie zdążyła
po prostu wykonać badania cytologicznego.
Rak szyjki macicy rozwija się bezboleśnie i długo. Przez
wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Nie jest chorobą
dziedziczną czy też uwarunkowaną genetycznie .Można go łatwo
wykryć, nawet we wczesnym stadium rozwoju. Cytologia jest
właśnie badaniem pozwalającym na wykrycie raka szyjki macicy
w początkującym stadium. Polega na mikroskopowej ocenie
komórek pobranych specjalną szczoteczką z szyjki macicy.Dzięki
niej można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości

zachodzące w szyjce macicy. Wczesne zmiany, wykryte w
komórkach szyjki macicy można całkowicie wyleczyć.
Każda kobieta powinna wiedzieć, że aby uniknąć choroby
wystarczy wykonywać regularne badania cytologiczne, raz na
3 lata.Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59
lat.
Badanie pobiera lekarz ginekolog lub położna z uprawnieniami do samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych w
skryningu raka szyjki macicy.
Każda kobieta ma prawo do wyboru położnej, ale czy wie o
tym, że przysługuje jej opieka położnej, która nie tylko opiekuje
się kobietą przed porodem i po, ale w każdym etapie jej rozwoju.
Do zadań położnej należy prowadzenie działań promocyjnych,
profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, nie kojarzmy
jej tylko z porodem, ale też z edukacją kobiety we wszystkich
okresach życia, w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz
podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji
czynników ryzyka nowotworowego.
Porozmawiaj ze swoją położną powie, gdzie można wykonać
badanie i jak się do niego przygotować, jeśli jeszcze nie wykonałaś
cytologii albo minęły 3 lata nie zwlekaj!!!!
Barbara Brylka

XXXIV Mistrzostwa Mistrzostwa Polski
Modelarzy
Polski w Karate

Ogromny sukces odnieśli zawodnicy KK Nidan w
Mistrzostwach Polski Karate WKF Seniorów, które odbyły się
w Karpaczu 15 marca 2014 roku. Wywalczyli 2 złote, 1 srebrny
i 2 brązowe medale, co pozwoliło na zajęcie 2-go miejsca w
klasyfikacji medalowej. Jest to najlepszy wynik w historii klubu.
Wyczynu tego dokonała 7–osobowa ekipa w składzie Karolina
Trepka, Natalia Szponder, Ewa Zajdel, Weronika Grejner,
Patryk Szarek, Dariusz Sworeń i Bartłomiej Barański. Do tego
historycznego sukcesu przyczyniła się Weronika Grejner z Pluder,
zdobywając wraz z koleżankami Natalią Szponder i Karoliną
Trepka złoto w konkurencji kumite drużynowe kobiet i brąz w
konk. kumite indywidualnym w wadze (-68 kg).W rywalizacji
uczestniczyło 120 zawodników z kilkudziesięciu klubów.
Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Złote: 1. Drużyna w składzie: Karolina Trepka, Ewa Zajdel i
Natalia Szponder w konk. kata drużynowym kobiet.. 2. Drużyna
w składzie: Karolina Trepka, Weronika Grejner i Natalia Szponder
w konk. kumite drużynowym kobiet.
Srebrne: 1.Drużyna w składzie: Bartłomiej Barański, Dariusz
Sworeń i Patryk Szarek w konk. kata drużynowym mężczyzn.
Brązowe: 1. Weronika Grejner w konk. kumite ind. Kobiet (-68
kg). 2. Karolina Trepka w konk. kumite ind. Kobiet (- 50 kg).
Kierownik wyszkolenia Zbigniew Sworeń.

W dniach 19-22.06.2014 odbyły się LXI Mistrzostwa Polski
Modeli Pływających Redukcyjnych Klas NS w Rogoźniku.
Zjechali się modelarze z całej Polski, można było podziwiać
piękne modele redukcyjne i żaglowe, repliki zabytkowych
jak i współczesnych okrętów i żaglowców. Dobrodzień
reprezentowało 9 modelarzy: Krystian Brylka (instruktor),
Wojciech Siejka, Piotr Głębowski, Jakub Zygiel, Marcin
Ochman, Karol Siejka, Dominik Brylka, Łukasz Joszko
i Tomasz Ochmann. Walka była zacięta. Dobrodzieniacy
zdobyli 14 medali, w tym 4 medale złote. Tytuł Mistrza Polski
wywalczyli Dominik Brylka w klasie NSS-a junior i Krystian
Brylka w klasach F4b senior, F2a s., F2b s. 5 medali srebrnych
Marcin Ochman w klasie F2a j i F2b j, Karol Siejka w klasach
F4b s, F2a s i F2b s oraz 5 medali brązowych Dominik Brylka
w klasie F4a mł., Marcin Ochman w klasie NSS B, Jakub
Zygiel w klasie
F4cj, Karol Siejka
F 4 c s , Wo j c i e c h
DOBRODZIENIA
Siejka w klasie
i Okolic
F2bs.
b.b.
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Urodziny na basenie
W tym roku mija 9 lat funkcjonowania Sekcji Pływackiej Vega,
której pływacy zdobywają bardzo
wysokie osiągnięcia. W maju tego
roku uroczyście świętowaliśmy 18
urodziny naszej wybitnej pływaczki,
która od początku pływa i trenuje
„razem z Vegą”. Karolina Maciuch, bo
to o niej mowa, pokazuje Polsce swój
talent od 9 lat. W tym czasie zdobyła
wiele wspaniałych nagród i wyróżnień.
Karolina od Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu otrzymała gorące
życzenia i tort.
W sekcji pływackiej „Vega”
trenuje również Monika Skorupa,
której osiągnięcia i umiejętności

spowodowały, że została wpisana do Kadry Narodowej!!! Ten jej sukces doceniła
i nagrodziła Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik wręczając pływaczce list
gratulacyjny oraz nagrodę.
Nasi pływacy biorą udział w zawodach
ogólnopolskich, w mistrzostwach Polski
oraz w międzynarodowych zawodach
pływackich. Na co dzień trenują na
pływalni „Delfin”pod okiem Olega Pyroga
oraz Weroniki Nieborak.
Zarówno wymienionym dziewczynom
jak i innym zawodnikom życzymy wielu
sukcesów, ponieważ cała sekcja promuje i
tworzy dobry wizerunek Dobrodzienia.
Monika Pietrucha

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Uczniowie dobrodzieńskich szkół
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dobrodzieniu, Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych uczestniczyli w
roku szkolnym 2013/2014 w projekcie
filmoteki szkolnej „Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej”, który powstał z myślą
o edukacji filmowej młodych widzów.
W ramach projektu uczniowie wzięli
udział w 6 projekcjach filmowych, gdzie
poruszana była różnorodna tematyka, a
głównymi bohaterami byli rówieśnicy
uczniów.
Dodatkowym atutem filmów było to, że
akcja każdego z nich rozgrywa się w innym
kraju i wymusza na bohaterach w zależności od poruszanego problemu różnorodne reakcje. Uczy prawidłowych zachowań,
a u widza wymusza i rozwija twórcze
myślenie. Uczeń poprzez utożsamienie się
z bohaterami filmu przenosi się w ich
świat, uczestniczy w ich życiu, bawi się,
przeżywa, ale przede wszystkim wyciąga
naukę. Przed każdą projekcją filmową
uczniowie uczestniczyli w multimedialnej
prelekcji związanej z problematyką filmu.
Prelekcje prowadzili filmoznawcy. Po
każdej projekcji nauczyciele otrzymali
materiały dydaktyczne stanowiące nowoczesną podstawę do prowadzenia
lekcji w szkole. Uczestnictwo w projekcie
to dla młodego odbiorcy poprzez zabawę
poszerzenie wiedzy, uczenie wrażliwości,
prawidłowych norm zachowania, zrozumienia niepełnosprawności, lojalności,
wywiązywania się z obowiązków.
Bilety na seanse filmowe finansowane
były przez uczniów, Urząd Miejski w
Dobrodzieniu, od którego otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł
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i Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu,
który zrezygnował z pobierania opłaty w
wysokości 110,- (każda projekcja) z tytułu
udostępnienia sali, aby maksymalnie
obniżyć koszty projekcji filmu.

W roku szkolnym 2014/2015 pragniemy w dalszym ciągu kontynuować projekt
dostrzegając jak wiele filmy wnoszą w
rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci
i młodzieży.
Grażyna Sawicka

II Zlot Morsów
1 marca 2014 roku odbył się w
Dobrodzieniu II Zlot Morsów Opolszczyzny organizowany przez Klub Morsów
„Sopel” działający przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu.
Wspólne morsowanie rozpoczęło
się od parady morsów, która wyruszyła
spod pływalni „Delfin” i poprzez centrum
miasta dotarła na ulicę Topolową. Na
czele kolumny maszerowała Orkiestra
Dęta Szemrowice. Jako pierwszy kroczył
gospodarz - Klub Morsów „Sopel” z
Dobrodzienia, następnie „Wodniacy”
z Dobrzenia Wielkiego, „Foczka” z
Kluczborka, Morsy Dębowa z Kędzierzyna Koźla, Morsy Opole, „Renifer” z Praszki, „Zimorodki” oraz klub „Na przełaj” z
Brzegu. Po do tarciu na miejsce
wszystkie przybyłe
grupy morsów zostały serdecznie
przywitane przez
Burmistrza Dobrodzienia Różę
Koźlik oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego Tomasza
Kostusia, który
zechciał przyjąć
nasze zaproszenie,
a który sam jest
również morsem.

Zanim morsy zanurzyły się w lodowatej wodzie odbyła się rozgrzewka w
rytm muzyki, następnie szlafroki na bok i
do wody!!!
Zgromadzona publiczność podziwiała
siłę woli i charakteru, a także odwagę i
konsekwencję w wyborze takiej pasji,
która jednocześnie hartuje zdrowie.
Po opuszczeniu wody – czasu dopuszczalnego przebywania w lodowatej
wodzie strzegł Włodzimierz Wręczycki
– na wszystkich czekała ciepła herbata,
kawa oraz śląski kołacz i kiełbaska.
Gratulujemy wszystkim morsom determinacji i zapraszamy za rok!
A. Hurnik

