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Ró¿a KOŸLIK

Burmistrz Dobrodzienia

Zdrowych, spokojnych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz wszystkiego
co dobre i piêkne w nadchodz¹cym 2015 roku życzą

BURMISTRZ DOBRODZIENIA I RADA MIEJSKA 2014 – 2018

Zmiana
formularza
de minimis
Od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia
2020r. obowiązują nowe przepisy zawarte
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013). Rozporządzenie to reguluje
zasady przyznawania dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych
pracowników dla pracodawców, którzy
zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego. W celu dostosowania
zakresu informacji, które wnioskodawcy
powinni przekazać podmiotowi
udzielającemu pomocy de minimis, od 15
listopada br. wprowadzono nowe wzory
formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis
udzielaną na warunkach określonych
w Rozporządzeniu Komisji (UE) o
którym mowa wyżej. Oprócz nowego
wzoru formularza, pracodawcy bez
zmian dołączają do wniosku dokumenty
potwierdzające uprawnienia jako
instruktora praktycznej nauki zawodu,
stosunek pracy z młodocianym
pracownikiem, ukończenie przygotowania
zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym
oraz dokumenty związane z pomocą
publiczną.
Więcej informacji na stronie
www.dobrodzien.pl zakładka gospodarka/przedsiębiorstwa/pracownicy
młodociani.
H.K.

Rozliczenie
cegiełek
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury
i Malichów ,,Brzozowa Dolina” dziękuje
mieszkańcom Gminy Dobrodzień za zakup
cegiełek przeznaczonych na wyposażenie
nowo wybudowanej salki Centrum
Aktywności Wiejskiej w Kocurach. Ze
sprzedaży cegiełek uzyskaliśmy 1370 zł, z
czego zakupiliśmy rolety do okien, wózek
kelnerski, suszarkę do naczyń i drewniane
deski do krojenia. Wszystkie pieniądze
zostały odpowiednio rozdysponowane.
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Wyłączamy telefony

Co roku obchodzimy Święta Bożego
Narodzenia i co roku nachodzą nas
podobne refleksje. Jest coś tak silnego
w wieczorze wigilijnym jak w miłości
matki do dziecka. Nic tego nie zmieni, bo
miłość matczyna jest niewytłumaczalna,
a wieczór wigilijny jest tak magiczny, że
nie warto dociekać dlaczego. Przecież
nawet osoby nie wierzące w tym dniu
zachowują się inaczej, łza nie raz zakręci
im się w oku i w gardle coś ściska. Fajnie
mieć wtedy przy sobie wszystkie swoje
bliskie osoby. To chyba jedyny wieczór,
gdy nam się nie spieszy, gdy chcemy
pobyć z sobą dłużej pomimo różnicy zdań
w życiu codziennym. Fajnie byłoby żeby
wszystkie linie telefoniczne, facebooki,

gadu-gadu i inne ustrojstwa XXI wieku
zastrajkowały chociaż na te magiczne 2-3
godziny w roku. Fajnie byłoby rozmawiać
z sobą nie odrywając się co chwilę na
dźwięki połączeń. Super byłoby również
wspólnie pośpiewać kolędy, pogadać z
dziećmi, dla których zapracowani rodzice,
ciocie czy dziadkowie nie zawsze mają
czas. Przeżyjmy te święta jak najbardziej
magicznie; rodzinnie i ciepło. Bądźmy
razem przy choince i cieszmy się tymi
chwilami, bo mamy ich w życiu zbyt mało.
Życzę wszystkim miłości świątecznej,
która będzie trwała 365 dni z możliwością
przedłużenia na następny rok.
Ewa Piasecka

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Dobrodzień

Dziękuję Wam za udział w wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 16.
listopada 2014 roku.
Dziękuję tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie kredytem zaufania i zdecydowali
się poprzeć moją kandydaturę na burmistrza Dobrodzienia.
To wyróżnienie to dla mnie wyraz społecznego zaufania, dlatego też z pełną
odpowiedzialnością będą służyć Ziemi Dobrodzieńskiej.
Pełniąc obowiązki burmistrza pozostaję do dyspozycji wszystkich mieszkańców,
zawsze otwarta na współpracę i wszelkie sugestie dotyczące rozwoju naszej gminy.
Róża Koźlik

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Dobrodzień, którzy obdarzyli mnie swoim
zaufaniem i oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Powiatu
Oleskiego w dniu 16 listopada 2014 roku.
Postaram się z pokorą i godnie pracować i reprezentować interesy Gminy Dobrodzień
i jej mieszkańców.
Lidia Kontny
Radna Rady Powiatu Oleskiego

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy
so cjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu
monitorują sytuację osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych, rodzin
patologicznych na terenie naszej gminy
w celu zabezpieczenia podstawowych
potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach.
Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny ww. osób i rodzin, sprawdzenie
sytuacji życiowej, ewentualnie udzie-

Apel

lenie tym osobom niezbędnej pomocy,
zapewienie dodatkowych usług opiekuńczych, zwłaszcza osobom starszym i
niepełnosprawnym.
Wszystkie osoby, którym znana
jest trudna sytuacja, przede wszystkim
osób starszych i niepełnosprawnych nie
posiadających rodziny, prosi się o kontakt
telefoniczny 34-35-75-100 wew. 42, bądź
osobisty w MGOPS – Dział Pomocy
Społecznej –pokój nr 2 Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu.
Za pomoc w udzieleniu
ww. informacji serdecznie dziękuję
K. Tkaczyk
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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.
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji tekstów, skrótów, zmiany tytułów i wprowadzania
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Wybory Samorządowe 2014
W

wyborach

samorządowych

do rad gmin, rad powiatów, rad
sejmików wojewódzkich oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014r., w gminie Dobrodzień
zostało zarejestrowanych 5 komitetów
wyborczych.
Poniżej przedstawiamy komitety
wyborcze, które ubiegały się o mandaty
radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe zarejestrował
13 kandydatów na radnych, a zdobył
3 mandaty w Radzie Miejskiej, Lista
nr 16 – KWW Mniejszość Niemiecka
Nr
okręgu

zarejestrowała 12 kandydatów na
radnych, a zdobyła 6 mandatów w Radzie
Miejskiej, Lista nr 17 – KWW Komitet
Obywatelski Ślązaków zarejestrował 2
kandydatów na radnych, oraz zdobył 2
mandaty w Radzie Miejskiej, Lista nr 18
- KWW Gabriela Kukowki zarejestrował
10 kandydatów na radnych, a zdobył 3
mandaty w Radzie Miejskiej, Lista nr 19 –
KWW Joachima Wloczyka zarejestrował
1 kandydata na radnego i zdobył 1 mandat
w Radzie Miejskiej.
Do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
na kadencję 2014 – 2018 zostali wybrani
następujący radni:

Granice okręgu

Nazwisko i Imię
Radnego

Ilość
otrzymanych
głosów

1.

Dobrodzień ulice: Lubliniecka 1-97,
JASIŃSKI Andrzej
Rzędowicka, Reymonta, Kościuszki, Studzienna

112

2.

Dobrodzień ulice: Oleska, Polna, Edyty Stein,
Moniuszki, Chłopska

MIAZGA Tomasz

111

3.

Dobrodzień ulice: Plac Wolności, Księdza
Gładysza, Wojska Polskiego, Szemrowicka

KORZYNIEWSKI
Eugeniusz

87

4.

Błachów, Ligota Dobrodzieńska

MAX Katarzyna

78

5.

Dobrodzień ulice: Mickiewicza, Pocztowa,
KUBOTH Manfred
Parkowa, Topolowa, Dębowa, Lubliniecka 98 do
końca, Miodowa, Zielona, Piastowska

89

6.

Dobrodzień ulice: Arki Bożka, ul. Bieńka,
ul. Dzierży, ul. Leśna, ul. Na Bąki,
Sawickiej, Świerczewskiego, Zawadzkiego,
Wieczorka, Bukowa

KAPELA Piotr

96

7.

Dobrodzień ulice: Dworcowa, Habas, Konrada
Mańki, Kolejowa, Powstańców Śląskich, Solna,
Opolska, Cmentarna, Spółdzielcza, Słoneczna

ZUG Piotr

86

8.

Gosławice, Główczyce-Zwóz

CZAPLA Paweł

81

9.

Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka

KARPINSKI Damian

96

10.

Pludry ulice: Aleja Wyzwolenia, Brzozowa,
Dworcowa, Kopernika, Krótka, Leśna, Osiedle
Robotnicze, Piaskowa, Robotnicza, Sosnowa
Bzinica Stara – Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka

LICHOTA Rajmund

133

11.

Pludry ulice: Lubliniecka, Polna, Wiejska,
Zamknięta, Boczna, Małorolna, Rolna, Skośna,
Szkolna, Tartaczna
oraz wsie Pietraszów, Liszczok

SACHA Joachim

102

12.

Szemrowice, Warłów,

WLOCZYK Joachim

224

13.

Rzędowice, Bzionków, Klekotna, Rędzina Kocury, OCHMAN-LIZUREK
Malichów
Małgorzata

136

14.

Myślina, Dąbrowica

KOJ Rudolf

50

15.

Makowczyce, Turza

LANGER Brygida

57

Liczba otrzymanych mandatów poszczególnych komitetów wyborczych
w Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu
Komitety
wyborcze

KW PSL

KWW MN

KWW KOŚ

KWW
Gabriela
Kukowki

Ilość mandatów:

3

6

2

3

KWW
Joachima
Wloczyka

SUMA

1
15
dokończenie na s. 4

Z prac
Rady
Miejskiej

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z
obietnicą zamieszczoną w poprzednim
numerze informuję o ważniejszych, podjętych uchwałach przez Radę Miejską w
Dobrodzieniu.
W okresie od lipca 2014 roku do
grudnia podjęto między innymi uchwały
w sprawie:
• przystąpienia Gminy Dobrodzień do
projektu „Kreatywna szkoła – Lubię to!"
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• zmiany uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Dobrodzień, która dotyczy
zmiany miejsca składania wniosku o
przyznanie pomocy materialnej. Obecnie
składa się go w Zespole EkonomicznoAdministracyjnym Szkół i Przedszkoli
a nie jak to miało miejsce do tej pory w
sekretariacie urzędu miejskiego. Zmianie
uległy także kryteria dochodowe do
uzyskania stypendium szkolnego uczniów
i tak: I grupa – dochody miesięczne na
członka rodziny poniżej 250 zł; II grupa
– dochody miesięczne na członka rodziny
od 250 zł do 350 zł; III grupa – dochody
miesięczne na członka rodziny powyżej
350 zł,
• poparcia działań mających na celu
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do
budżetu centralnego oraz zwiększenia
dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
• zaciągnięcia pożyczek: 1) na
wy przedzające finansowanie operacji
„Prze budowa sieci wodociągowej,
ka nalizacji sanitarnej i deszczowej w
ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą
Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2) ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na
realizację inwestycji „Przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. Opolskiej w Dobrodzieniu do skrzyżowania z ul. Cmentarną w
Dobrodzieniu;
• zaciągnięcia kredytów długo terminowych na: realizację inwestycji pn.
„Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu”;
na sfinansowanie planowanego w
2014 roku deficytu budżetu gminy; na
realizację inwestycji „Przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ulicy Opolskiej w
Dobrodzieniu do skrzyżowania z ulicą
dokończenie na s. 4
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Wybory Samorządowe 2014

dokończenie ze s. 3
W Radzie Powiatu Oleskiego
naszą Gminę będą reprezentowali
radni: Pani Barbara Kaczmarczyk,
Pani Lidia Kontny i Pan Eugeniusz
Mielczarek. Niestety w Sejmiku
Województwa Opolskiego nie zasiądzie żaden przedstawiciel naszej
gminy. Szczegółowe wyniki dotyczące

wyborów znajdują się na stronie
www.pkw.gov.pl
W tegorocznych wyborach samorządowych zostało zarejestrowanych
trzech kandydatów na Burmistrza
Dobrodzienia. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów z podziałem na
okręgi:

Kandydaci na Burmistrza Dobrodzienia
Kukowka
Mielczarek
Koźlik Róża Maria
Gabriel Adam
Eugeniusz
ilość głosów
ilość głosów
ilość głosów
238
175
124

Nr
Obwodu
1
2

129

111

58

3

231

185

103

4

315

175

66

5

183

62

26

6

185

64

56

7

87

89

32

1368

861

465

RAZEM

W naszej gminie frekwencja w dniu wyborów wyniosła 34,04 % i była wyższa
niż cztery lata temu, która wynosiła 28,8 %.
W.K.

Stulatka w Gminie Dobrodzień

Z prac
Rady
Miejskiej

dokończenie ze s. 3
Cmentarną w Dobrodzieniu”,
• miejsko - gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2015 rok,
• uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
rok,
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – stawki podane
zostały w artykule „ opłaty lokalne na
2015 rok",
• przyjęcia Gminnego Programu opieki
nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy
Dobrodzień”,
• uchwalenia podatku od środków
transportowych,
• wysokości stawek podatku od
nieruchomości – stawki podane zostały w
artykule „ opłaty lokalne na 2015 rok",
• zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,
Zwolnienie od podatku dotyczy nowo
wybudowanych budynków związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą
inną niż rolnicza lub leśna, pod warunkiem
wykorzystania ich do tej działalności. W
przypadku rozbudowy istniejącego budynku związanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą zwolnienie dotyczy wyłącznie
powierzchni rozbudowanej części budynku.
Zwolnieniu od podatku od nieruchomości
podlegają budynki, których budowa została
za kończona po 1 stycznia 2015 roku.
Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia
2018 roku.
• wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2014 rok oraz wprowadzenia
zmian do wieloletniej prognozy finansowej
– uchwały takie podejmowaną są na każdej
sesji a wynika to z potrzeb związanych z
bieżącą realizacją budżetu,
• w dniu 28 listopada 2014 roku nowo wybrana Rada Miejska ze swojego
grona wybrała w głosowaniu tajnym
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Pana Damiana Karpinskiego
oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Pana Pawła Czaplę i Pana
Andrzeja Jasińskiego.
Treści uchwał dostępne są na stronie
in ternetowej www.dobrodzien.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej zakładka
Dane Publiczne/Uchwały Rady Miejskiej.
B.O.

25 września 2014r. mieszkanka naszej
gminy Pani Teresa Feliks z Myśliny
obchodziła setne urodziny. Zacna
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Jubilatka urodziła się w Gronowicach
w gm. Lasowice Wielkie. Do Myśliny
przeprowadziła się w 1936 r. Wychowała
4 córki, doczekała się 10 wnuków i 16
prawnuków. Pani Teresa jest bardzo
pogodna i wesoła, tryska energią i
dobrym humorem.
Serdeczne życzenia najstarszej
mieszkance naszej gminy złożyli:

przedstawiciele Wojewody Opolskiego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Oleśnie oraz Burmistrz Dobrodzienia, Zca Burmistrza i Z-ca Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu.
Dostojnej Jubilatce jeszcze raz
życzymy dużo zdrowia, radości oraz
wszelkiej pomyślności.
E.K.

Pudełka
życia

Animator Osób Starszych po
rozeznaniu się w terenie stwierdziła, że
istnieje duże zapotrzebowanie na dalszą
kontynuację akcji „pudełka życia”.
Jest to torebka foliowa na zameczek z
kieszonką na logo. W środku torebki
znajduje się naklejka na lodówkę oraz
specjalny formularz zawierający wszystkie
informacje potrzebne do udzielenia
pomocy osobom starszym, samotnym
i schorowanym. Informacje te są
potrzebne dla służb ratowniczych celem
udzielenia szybkiej i sprawnej pomocy tej
osobie, która jej potrzebuje. Z dużą energią
i zaangażowaniem obecna Animator OS
Pani Alicja Strzelec włączyła się w tę akcję,
organizując powstanie nowych 60-ciu
„pudełek życia” celem ich rozprowadzenia
wśród osób starszych. W związku z
powyższym Animator OS współpracuje
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Dobrodzieniu i poszczególnymi
sołectwami, aby poprzez OPS i sołtysów
dostarczyć pudełka życia dla seniorów
mieszkających w Dobrodzieniu i w naszej
gminie.
A.S.
Poza tym wszystkich samotnych,
schorowanych seniorów zainteresowanych
„Pudełkiem życia” informujemy, że będą
one dostępne w różnych miejscach naszej
gminy. Między innymi w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, ośrodkach zdrowia, Stacji
Opieki Caritas, u sołtysów. Pudełka (ok.
1000 szt.) zostały sfinansowane z budżetu
gminy, a młodzież ZSP w Dobrodzieniu
przygotowała wzór formularza i popakowała pudełka. Burmistrz Dobrodzienia poinformuje ratowników pogotowia
w Oleśnie o "Pudełkach życia" na terenie
gminy Dobrodzień.
K.Tkaczyk

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim wyborcom, za obdarzenie mnie
po raz kolejny zaufaniem przez oddanie
na mnie swojego głosu w wyborach 16
listopada 2014 r.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2015 Roku życzę
wszystkim spokoju i spędzenia ich w miłej
rodzinnej atmosferze.
Barbara Kaczmarczyk

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim, którzy swoim
głosem poparli moją kandydaturę do
samorządu Dobrodzienia.
Czuję się wyróżniony Państwa zaufaniem i będę wdzięczny za wszystkie
sygnały z Państwa strony, które pomogą
mi w działaniu na rzecz jakości życia i
pracy mieszkańców oraz funkcjonowania
i wizerunku miasta i gminy.
Manfred Kuboth (KOŚ)

Opłaty lokalne na 2015 rok
27 października odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, na której radni
podjęli uchwały, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2015 roku na terenie miasta i
gminy Dobrodzień:
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Od gruntów:
1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
Od budynków lub ich części:

Opłata /powierzchnia

1.
2.

Mieszkalnych
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
5. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego.
Od budowli od wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych

0,82 zł/ 1m2
4,58 zł/ 1ha
0,31 zł/ 1m2
Opłata/ powierzchnia
użytkowa
0,66 zł/ 1m2
20,88 zł/ 1m2
10,80 zł/ 1m2
4,70 zł/ 1m2

4,59 zł/ 1m2

2%

Rada Miejska zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu
2015
netto

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
GRUPA 1
gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):
- cena wody
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc
GRUPA 2
pozostali odbiorcy:
- cena wody
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

3,23 zł/m3
3,36 zł

3,23 zł/m3
7,90 zł

Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa 1. wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
Grupa 2. posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:

4,37 zł/m3
4,25 zł/m3

Za ścieki opadowe i roztopowe:
Grupa 1

wszyscy odbiorcy:

Do ceny i stawek opłat dolicza się
podatek od towarów i usług w wysokości
8%

1,65 zł/m3
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Złote Gody

15 października 2014 r. w restauracji
Park Hotel w Dobrodzieniu odbyła się
uroczystość dla małżonków, którzy w
2014 r. obchodzą Jubileusz 50-lecia
Pożycia Małżeńskiego. W bieżącym roku
Złote Gody świętuje 27 par z Gminy
Dobrodzień:
Krystyna i Eryk Badura z Bzinicy
Starej, Adelajda i Jan Bensz z Ligoty Dobrodzieńskiej,Annemarie i Edmund Broll
z Pluder,Włodzimiera i Janusz Cesarz
z Pluder, Bolesława i Ernest Czapla z
Pietraszowa, Helena i Jan Czapla z Pluder,
Róża i Jan Gąsianowscy z Pietraszowa,
Elżbieta i Wilhelm Grubek z Dobrodzienia,
Teresa i Gerhard Jaskolla z Dobrodzienia,
Anna i Ernest Kałuża z Kolejki, Maria i
Jerzy Katzmarek z Warłowa, Małgorzata
i Bogusław Kędziora z Pluder, Jadwiga
i Herbert Koj z Dobrodzienia, Eryka i
Alfred Kupczok z Dobrodzienia, Gerda
i Eryk Kurda z Bzinicy Starej, Maria i
Józef Machula z Pluder, Krystyna i Piotr
Marciniak z Dobrodzienia, Rita i Jerzy
Nowak z Dobrodzienia, Teresa i Alojzy
Pietrek z Klekotnej, Hildegarda i Herbert
Pietrucha z Ligoty Dobrodzieńskiej,
Edeltrauda i Leon Ploch z Turzy, Lidia
i Erich Pradella z Kocur, Stefania i
Franciszek Tomal z Dobrodzienia, Teresa
i Henryk Walczak z Dobrodzienia, Jadwiga
i Józef Wieszołek z Gosławic, Elżbieta i
Zbigniew Witczak z Dobrodzienia, Marta
i Paweł Ziaja z Pluder.
Na uroczystość przybyły 24 pary
małżeńskie.
Serdeczne życzenia oraz gratulacje
dostojnym
Jubilatom
złożyła
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik,

6
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przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu Damian Karpinski oraz Zca Kierownika USC Ewa Kalisz.
Pary małżeńskie zostały odznaczone
przez Prezydenta RP medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu
dekoracji dokonała Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik. Małżonkowie otrzymali
również okolicznościowe dyplomy oraz

kwiaty. Zrobiono również pamiątkowe
zdjęcia. Po części oficjalnej dostojni
Jubilaci zostali zaproszeni przez Panią
Burmistrz na wspólny poczęstunek.
Drogim Jubilatom życzymy dalszych
wspólnych lat życia w zdrowiu, miłości,
zgodzie i wzajemnym szacunku.
E.K.

Dostojni Jubilaci

Pani Teresa Feliks z Myśliny we wrześniu bieżącego roku świętowała setne urodziny.
W listopadzie 95 lat ukończył Pan Julian Stupiński z Dobrodzienia. Szanownym Jubilatom
jeszcze raz życzymy dalszych długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości.
E.K.

Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu

Zapraszamy mieszkańców gminy
do korzystania z nowoutworzonej
siłowni zewnętrznej, która stanęła w

parku jordanowskim w Dobrodzieniu.
W skład siłowni wchodzi 9 urządzeń do
ćwiczeń fitness i siłowych na świeżym

powietrzu:
• wioślarz, • dwustanowiskowe krzesło do wyciskania, • krzesełko do
ściągania, • orbitrek, • twister, • narciarz dwustanowiskowy, • trenażernóg
/ nożyce, • trenażer nóg / wyciskanie
- dwa stanowiska, • poręcze gimnastyczne równoległe - 2 stanowiska.
Niniejsza siłownia powstała w
ramach dotacji, w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy na
operację z zakresu małych projektów
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Progra mem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach podpisanej umowy
Gmina Dobrodzień na realizację
operacji otrzyma dotację w wysokości
24.999,00 zł .Operacja ta ma na
celu doposażenie bazy rekreacyjno sportowej Dobrodzienia.
[AWK]

Modernizacja budynku
zaplecza socjalnego stadionu
W dniu 1 października 2014 r.
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik
i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska
podpisały umowę o przyznanie
pomocy na operację w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach podpisanej umowy
Gmina Dobrodzień otrzyma dotację
w wysokości 80% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych
na
realizację operacji pt. „Modernizacja
budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu”.
Operacja ta ma na celu poprawę stanu
technicznego infrastruktury sportowej
Dobrodzienia.
W ramach niniejszej operacji
kompleksowo
wyremontowany
zostanie budynek zaplecza socjalnego

stadionu. Niniejsza operacja zostanie
zrealizowana do końca 2014 r.
[AWK]
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Opolska Karta Rodziny a Karta Dużej Rodziny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu kontynuuje
realizację rządowego programu wspierania
rodzin wielodzietnych poprzez wydawanie

Uprawnieni
do składania
wniosków

Gdzie składać
wnioski

Druki wniosków
do pobrania

Odbiór kart

Koszt wydania kart
Ważność kart

Co oferuje
posiadanie karty
Zniżki dla
posiadaczy kart
Adres strony
internetowej
– szczegółowe
informacje o
kartach
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OKRiS
(Opolska Karta Rodziny i Seniora)
- rodziny z 2 i więcej dzieci do 18 roku życia, a także rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby
żyjące w związkach partnerskich wychowujące co najmniej 2 dzieci
- rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością do
26 roku życia,
- osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,
- mieszkańcy województwa opolskiego,
- niezależnie od dochodu
- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu, pok. 2 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności
1,
- w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,
- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z
dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”,
- wysłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl (uwaga: wtedy
należy osobiście odebrać kartę w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14)
- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu pok. 2 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności
1,
- w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,
- na stronie internetowej: www.ssd.opolskie.pl oraz www.dobrodzien.pl
w zakładce „Opolska Karta Rodziny i Seniora”
- osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu pok. 2 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1,
- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,
- karta może zostać przesłana na adres wskazany przez wnioskodawcę,
po zaznaczeniu odpowiedniej opcji we wniosku
dla osób uprawnionych karty wydawane są bezpłatnie
- do końca 2015r. - w przypadku rodzin (po tym okresie istnieje
możliwość przedłużenia okresu ważności karty),
- bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia

Posiadacze kart mogą korzystać z systemu zniżek oferowanych przez
instytucje państwowe jak i firmy prywatne na terenie województwa
opolskiego i nie tylko
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.ssd.opolskie.pl w zakładce „Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Zniżki oferowane w ramach karty”.
www.ssd.opolskie.pl
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Kart Dużej Rodziny oraz lokalnego
programu wspierającego rodzinę i seniora
w formie Opolskiej Karty Rodziny i
Seniora, których celem jest przyznanie

specjalnych uprawnień w postaci zniżek
dla posiadaczy kart.

KDR
(Karta Dużej Rodziny)
- rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka) z przynajmniej 3 dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej
do ukończenia 25 roku życia, bez ograniczeń
wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności,
- niezależnie od dochodu
- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu, pok. 2 Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1

- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu pok. 2 Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1,- na
stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl w zakładce
„Karta Dużej Rodziny” oraz www.mgopsdobrodzien.
bipstrona.pl w zakładce „Komunikaty”
- osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu pok. 2 Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1

dla osób uprawnionych karty wydawane są
bezpłatnie, jednak wydanie duplikatu karty podlega
opłacie w wys. 8,76zł
- bezterminowo – w przypadku rodziców dzieci,
- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia – w
przypadku dzieci,
- na czas trwania ważności orzeczenia o
niepełnosprawności – dla osób niepełnosprawnych
Posiadacze kart mogą korzystać z systemu zniżek
oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy
prywatne na terenie całego kraju
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie
internetowej: www.rodzina.gov.pl w zakładce „Karta
Dużej Rodziny”
www.rodzina.gov.pl

Uwaga! Rodziny mieszkające na terenie
Gminy Dobrodzień, posiadające Opolską
Kartę Rodziny i Seniora, ale wychowujące
3 i więcej dzieci, w tym także rodziny z
dzieckiem niepełnosprawnym oraz osoby
starsze po 65 roku życia, mogą dodatkowo
korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez

lokalnych – gminnych partnerów.
Obok przedstawiamy aktualną listę
gminnych partnerów, którzy przystąpili
do programu wspierania rodziny i seniora
na terenie Gminy Dobrodzień i oferują
zniżki dla mieszkańców naszej gminy
w/w rodzinom i seniorom:

Gminni partnerzy OKRiS
L.p.

Nazwa i adres firmy

Logo

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

7

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

ośrodek szkolenia
kierowców

rabat 5%

8

Park Hotel, Dobrodzieñ, ul. Parkowa 5

hotel

10% rabatu na us³ugi hotelowe

Przypominamy także, że w dalszym
ciągu można zostać partnerem programu
wspierania rodzin wielodzietnych,

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
oraz
osób
starszych.
Osoby
zainteresowane – firmy, instytucje,

Komunikat
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich
zameldowanych na terenie naszej gminy, które w 2015 r. będą obchodzić 50-lecie Pożycia Małżeńskiego
oraz par obchodzących Złote Gody w latach ubiegłych, które nie zostały zgłoszone. Zgłoszeń można
dokonywać telefonicznie pod nr 34 3575 100 wew. 40 lub w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu.
E.K.

Szanowni Wyborcy
Pragnę serdecznie podziękować moim wyborcom, którzy oddali na mnie swój
głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem
udzielając swego poparcia, za co serdecznie dziękuję.
Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania.
Tomasz Miazga

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

podmioty prywatne (sklepy i firmy
świadczące usługi) mogą zgłaszać się
telefonicznie 34/3575 100 wew. 52, 42,
38 lub osobiście w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu pok. 2 przy Placu
Wolności 1.
Zaznaczyć także należy, że na
dzień przygotowywania niniejszego
artykułu, powzięliśmy informację o
zmianach w Regulaminie wydawania i
użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i
Seniora, o czym informować będziemy
na stronie www.dobrodzien.pl oraz w
kolejnym numerze „Echa Dobrodzienia
i Okolic”.
KB
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Z DZIEJÓW ZIEMI DOBRODZIEŃSKIEJ

Dziesięć jubileuszy Dobrodzienia
W tym roku z kalendarium dziejów miasta wybraliśmy kilka znaczących dat, aby godnie uczcić związane z nimi
jubileusze. Zarząd Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice organizował comiesięczne
spotkania tematyczne pn. „2014 – ROK DOBRODZIENIA”, w których brali udział członkowie Stowarzyszenia oraz
niezrzeszeni mieszkańcy gminy, zainteresowani dziejami naszej ziemi. Zebrania miały charakter pogadanek na
dany temat. Podczas spotkań prezentowano zarchiwizowane materiały ikonograficzne o wartości historycznej
i kulturowej. W ostatnim kwartale tego roku analizowano daty 1884 i 2004.
130. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrodzieniu (1884)
W państwie niemieckim zapewniono powszechną i
zorganizowaną pomoc na wypadek pożaru. Obowiązek
pomocy regulowały przepisy policyjne. Wprowadzono
obowiązek tworzenia regionalnych towarzystw
ubezpieczeniowych od ognia. Na naszym terenie
działało ProvinzialfeuersocietŠt. Grupa dobrodzienian 18
października 1884 roku zainicjowała działalność Ochotniczej Straży Pożarnej [Freiwillige Feuerwehr Guttentag]. Na
fotografii rozpoznano m.in. właściciela restauracji i hotelu
„Stadt Warschau” A. Klimsę, synów burmistrza – Franza
Hencinskiego i jego brata Karla, restauratora G. Dlugasa,
kupca S. Siednera, F. Pohla, Profta i policjanta Gerlicha.
Statut zatwierdzono 14 grudnia 1884 roku, opublikowano
w formie broszury w 1886 roku.
Źródło: fotografia ze zbiorów J. Kasprzyk
10. rocznica partnerstwa Dobrodzienia z Haan
i Czortkowem (2004)
W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja
2004 roku podpisano w Niemczech umowę partnerską
między miastem Haan i Dobrodzieniem. Na fotografii
od lewej: burmistrz Haan Martin Mšnikes, burmistrz
Dobrodzienia Lidia Kontny, przewodniczący Rady Miejskiej
Dobrodzienia Joachim Kiwic. 26 czerwca 2004 roku
podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości
Narodowych i Etnicznych „Źródło”, w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, podobną umowę
partnerską podpisali burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny
i mer Czortkowa Michaił Wierbicki. Z okazji jubileuszu
10-lecia partnerstwa Dobrodzienia z Haan i Czortkowem
pod egidą Urzędu Miejskiego ukazały się dwie książki
albumowe.
Źródło: fotografie J. W³odarza i pracowników Urzêdu Miejskiego
10. rocznica powstania Izby Regionalnej
w Dobrodzieniu (2004)
5 VI 2003 roku zainicjowało swoją działalność Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice.
Członkowie stowarzyszenia w ramach realizowanego
projektu pn. „Dzień dobry Miasto Dobrodzień w roku
630. Twego istnienia” Ogólnopolskiego programu „Działaj
lokalnie III” przy współpracy z samorządem lokalnym,
szkołami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami, przy
wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, otworzyli w maju 2004 roku Izbę Regionalną w
Dobrodzieniu, w której zgromadzono dokumenty i przedmioty o wartości historycznej. Stanowi centrum wiedzy o ziemi
dobrodzieńskiej. W roku jubileuszowym wyremontowano
kolejne
pomieszczenia Izby
w budynku przy
DOBRODZIENIA
i Okolic
Placu Wolności
12.
Opracowanie: Paweł Mrozek
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Narodowe Święto Niepodległości

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Dobrodzieniu, na które
zapraszali Burmistrz Dobrodzienia oraz
Rada Miejska i Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu, rozpoczynały się o
11.30. VI Marszem Nordnic Walking o
Srebrny Pierścień z Orłem w Koronie oraz
VIII Biegiem Niepodległości o Srebrny
Pierścień z Orłem w Koronie. W tym
roku imprezy sportowe rozgrywały się na
terenie Szkoły Podstawowej oraz Osiedla
Strzelnica ponieważ budynek na Stadionie
Miejskim przechodzi gruntowny remont
dzięki funduszom unijnym pozyskanym
przez Urząd Miejski.
Wszyscy zwycięzcy nagrodzeni zostali
pucharami i srebrnymi pierścieniami,

natomiast każdy uczestnik otrzymał
okolicznościowy button. Na zakończenie
DOKiS uhonorował Janusza Szafarczyka
Drzewem Przyjaźni za wieloletnią
współpracę przy organizacji biegów.
Po południu o 17.00 odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny, a
następnie w domu kultury widzowie mogli
wysłuchać występu Chóru „Kantata” oraz
wspaniałego koncertu flecistki Jagody
Krzemińskiej laureatki tytułu Młody
Muzyk Roku 2012 przy akompaniamencie
pianistki Aleksandry Płatek.
Ta niezwykła młoda osoba urodziła się
w 1996r. Naukę gry na flecie rozpoczęła w
2004 r. w PSM I st. w Kluczborku. Obecnie
uczy się w PSM I i II st. im. F. Chopina
w Opolu, w klasie mgr Kariny KandziaManiak. Swoje umiejętności doskonali
biorąc udział w warsztatach i kursach
fletowych.W tym roku rozpoczęła studia
w Paryżu w klasie profesora Artauda
w Ecole Normele de Musiqc de Paris
Alfred Cortot. Do sukcesów Jagody w
Polsce należą między innymi: I miejsce
w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym SANKYO 2011; I miejsce
w IV KONKURSIE FLETOWYM im.
Mariana Katarzyńskiego w Sosnowcu;
I miejsce w X OGÓLNOPOLSKIM
WIOSENNYM
FESTIWALU
FLETOWYM SOCHACZEWIE; I
miejsce w XII OGÓLNOPOLSKIM
RYBNICKIM FESTIWALU MŁODYCH
TALENTÓW. Jagoda jest również laureatką
wielu konkursów zagranicznych, takich
jak: I nagroda w XV Międzynarodowym
Konkursie Petera Konjovica w Belgradzie
(2010); I miejsce w British Flute Society Flute Competitions (2011, 2013);
I miejsce w 11 INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION PREMIO CITTA’
DI PADOVA - (2013); I miejsce w TIM

Competition w Paryżu ( 2014)
Koncertowała zarówno w Polsce, jak
i za granicą (Austria,Węgry, Słowacja,
Włochy, USA). Jagoda jest stypendystą
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Otrzymuje też stypendium
Burmistrza Miasta Kluczborka.
Flecistka zrobiła na Dobrodzieńskiej
publiczności ogromne wrażenie!
Na zakończenie wieczoru wystąpili
uczniowie Dobrodzieńskiego Gimnazjum
z programem „Droga do wolności”
przygotowanym pod opieką nauczycielek
Doroty Puchrowicz i Sabiny Kowalskiej.
Agnieszka Hurnik

W ramach Dni Kultury Niemieckiej
24 październik 2014 roku w sali
kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu odbył się koncert
„Magia muzyki niemieckiej” w ramach
Dni Kultury Niemieckiej organizowanych
przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Niemców na Śląsku opolskim. Wystąpili
Johannes Berger na wiolonczeli piccolo
oraz Paulina Tkaczyk na klawesynie.
Był to niezwykły koncert choćby ze
względu na niecodzienność brzmienia
klawesynu, który artystka przywiozła ze
sobą.
Agnieszka Hurnik
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Podziękowania od Zuzi

Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste - dziękuję zawiera wszystko, co chcemy wyrazić

W tym miejscu chcielibyśmy w
imieniu Zuzi oraz naszym podziękować
wszystkim i każdemu z osobna za podaną
nam pomocną dłoń.
Dziękujemy za Wasze zrozumienie,
życzliwość, zainteresowanie, ofiarność,
niesamowitą pomoc i wsparcie dla nas i
naszej wyjątkowej córeczki z wyjątkowym
serduszkiem. Chcielibyśmy z całego serca
szczególnie podziękować:
• całej rodzinie i znajomym – za
ogromne wsparcie i pomoc od samego
początku,
• Kindze Kalus - za podanie pomocnej
ręki, przekonanie nas do rozpoczęcia akcji
zbierania pieniążków na operację oraz
wsparcie i wszelkie działania w ramach
akcji m.in. pomysł na akcję na FB "Przybij
piątkę Zuzi",
• wszystkim anonimowym wspaniałym
darczyńcom – każdej osobie prywatnej,
która przybiła piątkę Zuzi czy to wrzucając
pieniądze do puszki czy wykonując
przelew, jak również wszystkim firmom
i instytucjom, które włączyły się w akcję
charytatywną dla naszej Zuzi.
• Stowarzyszeniu Dobrodzień Potrzebującym – szczególnie p. Annie
Bukartyk oraz wszystkim jego członkom
za ogromną pomoc i wkład w zbiórkę,
• p. Beacie Sikorze i p. Agnieszce
Hurnik - DOKiS - za zorganizowanie
koncertu charytatywnego w Dobrodzieniu
i wszelką pomoc, p. Ewie Piaseckiej – za
udział w akcji pomoc dla Zuzi i dobrego
ducha na FB,
• Beacie Kłys i Ewelinie Gwóźdź
za wspaniałą inicjatywę, rozpoczęcie,
rozpowszechnienie akcji pomocy dla Zuzi
i wszelkie działania w Zawadzkiem,
• mamom z „Mam Czas” za inicjatywę
i zorganizowanie imprezy charytatywnej w
Zawadzkiem,
• Bankowi Spółdzielczemu w Zawadzkiem i wszystkim koleżankom i
kolegom z banku za życzliwość, dużą
pomoc i wsparcie; Hucie Małapanew i jej
pracownikom,
• wszystkim księżom - z wszystkich
parafii, gdzie odbyły się zbiórki oraz
zespołowi Caritas i kwestującym
za życzliwość, umożliwienie i przeprowadzenie zbiórki pieniążków w
Kościele,
• dzieciom i młodzieży, szkołom
i przedszkolom, gdzie m.in. utarg z
wypieków wykonanych przez młodzież
i nauczycieli przekazany był dla Zuzi,
odbywała się sprzedaż widokówek
p. Nieslonego, sprzedaż rogalików Św.
Marcina, zbiórki pieniężne, zaangażowanie
kadry pedagogicznej oraz uczniów,
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• p.Tomaszowi Sikora – za zorganizowanie podczas meczu KS Start Meble
zbiórki pieniędzy do puszki na operację
Zuzi oraz p. Ninie Misiak za rezygnację z
opłaty za zajęcia aerobiku na rzecz wpłat
dla Zuzi,
• Studiu Fotograficznemu – Łukasz
Rejdak za projekt i wydrukowanie ogromnej ilości serduszek oraz wykonanie zdjęcia
serca dla Zuzi, fotografowi Norbertowi
Nieslony,
• wspaniałym artystom, którzy zaprezentowali się podczas obu koncertów, jak
również Piotrowi Lempa, który w pierwszy
weekend grudnia wystąpi z koncertem
charytatywnym w mieście partnerskim
Haan,
• artystom, którzy przekazali swoje
prace na licytację,
• prowadzącym koncert, którzy
stwo rzyli wyjątkową atmosferę -p.
Ag nieszce Hurnik i Adrianowi Kaczmarczykowi oraz p. Sabinie Sworeń
- wszystkim Wolontariuszom (m.in.
sprzedaż ciasta, kawy, warsztaty plastyczne,
malowanie twarzy, psie sztuczki,
pierwsza pomoc, zdjęcia z pluszakami),
- a także Sponsorom (m.in. cukierniom:
Bebel, Gorgosz, Kampa, Kotarski,
Urbanek, Bankowi Śląskiemu, Bankowi
Spółdzielczemu w Zawadzkiem, Intermarche Lubliniec, Hurtowni Napojów
Trans-Hurt Pawonków),
• p. Marianowi Wierzbickiemu (Voyager) za nagłośnienie koncertu w Dobrodzieniu,
• p. Adamowi Cisińskiemu – dzięki
któremu można było zrobić zdjęcie z
wysokości,
• Państwu Respondek za użyczenie na

koncert maszyn do produkcji popcornu i
waty cukrowej,
• straży pożarnej – za pomoc i czuwanie nad bezpieczeństwem na rynku w
Dobrodzieniu i w czasie koncertu,
• p.Sylwii Wiśniewskiej – Salon Fryzjerski Ambasada Urody, p. Joannie Wolas
Studio Urody Joanna, Dominice Bryś, p.
Beacie Kandora -Gabinet Masażu, p.
Halinie Smandzich - Salon Fryzjerski
– za przekazanie dochodu z dn. 8 XI na
operację Zuzi,
• mediom: Kulisy Powiatu, NTO,
Radio Bercik, TVP Opole.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom, dzięki którym mogła odbyć się
impreza charytatywna w Zawadzkiem
oraz wszystkim Paniom, które upiekły
tam ciasto.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
dołożyli swoją cegiełkę i tym samym
przyczynili się do sfinansowania kosztownej ale potrzebnej operacji serduszka
dla Zuzanki.
Nie sądziliśmy, że nasza Zuzia poruszy
tyle dobrych serc, a chęć pomocy będzie
tak wielka, że wyjdzie poza granice
naszego miasta Dobrodzień a nawet poza
granice naszego kraju.
Dziękujemy każdemu z osobna za
przyjazną dłoń, wsparcie i okazane naszej
Zuzi serce!
Przepraszamy jeżeli kogoś pominęliśmy, ale tyle osób nas wspierało,
że nie sposób wymienić wszystkich.
Dobry człowiek jest jak małe światełko.
Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej
drodze zapala zgaszone gwiazdy
Phil Bosmans

Od wielu lat Szkolne Koło PCK dwa
razy do roku organizuje akcję oddawania
krwi. Do szkoły 05.11.2014 r. przyjechał
autobus przystosowany do poboru krwi z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Opolu. Zarejestrowano
34 osoby do oddania krwi. W sumie oddano
10.800 ml bezcennej krwi ratującej życie.

Dawcami
byli
głównie uczniowie
ZSP, następnie
nauczyciele
i
osoby spoza szkoły.
Dopisali również
absolwenci, którzy
pierwszy
raz
oddali krew w akcji
organizowanej
na terenie naszej
szkoły i robią to
systematycznie.
Patrycja Szafczyk,
która ukończyła
szkołę w 2013r. od
momentu uzyskania pełnoletniości oddała
krew ósmy raz. Warto podkreślić, że wśród
naszych nauczycieli też są stali dawcy,
którzy bez oczekiwania na nagrodę oddają
krew podczas każdej akcji. Wszystkim
bardzo dziękujemy.
Opiekunka SK PCK
Katarzyna Kleszcz

Honorowe
krwiodawstwo w ZSP

Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 października 2014 roku odbyła
się uroczysta inauguracja I Roku
Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu pod patronatem
Uniwersytetu Opolskiego. Opiekunem
Naukowy UTW jest prof. zw. dr hab.
Zenon Jasiński.
Uroczystość rozpoczął chór „Kantata”
odśpiewując „Gaude Mater” oraz „Gaude
Amus”. Następnie przedstawiciele UO
w uniwersyteckich togach dokonali
inauguracji roku. Prodziekan Wydziału
Historyczno – Pedagogicznego UO dr
Piotr Sikora przyjął Ślubowanie Słuchaczy,
a następnie uroczyście wręczył indeksy
każdemu studentowi. Profesor Jasiński
opowiedział o tradycji uniwersytetów
trzeciego wieku i ich dziejach, a następnie
wyjaśnił zasady opieki Uniwersytetu
Opolskiego i przedstawił naukowców,
którzy wygłoszą w ciągu roku wykłady.
Na zakończenie dr Piotr Sikora wygłosił
wykład inauguracyjny „Świadomość
swoich praw wśród seniorów”. Dzięki
współpracy z Panią Alicją Strzelec,
Animatorem Osób Starszych w programie
Opolski Senior, mogliśmy zaprosić gości
na poczęstunek.
Uniwersytet będzie działał w systemie
roku akademickiego: październik –
czerwiec. Studentem może być każdy kto
ma chęć rozwijania swoich zainteresowań i
pasji. Nie są wymagane żadne dokumenty
potwierdzające wykształcenie. Nie ma też
znaczenia przynależność do innych grup i
kół zainteresowań.
Wykłady odbywają się w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godz.
17.00. W październiku odbył się wykład
inauguracyjny – Prodziekan dr Piotr
Sikora - Senior świadomy swoich praw „Potrzeby ludzi III wieku”. W listopadzie
studenci wysłuchali płk Wojska Polskiego

Weterana Misji Pokojowych Edwarda
Mazura. Kolejne wykłady to:grudzień
– ks. prof. dr hab. Piotr Maniurka –Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego,
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu
– „Historia sztuki Sakralnej”; styczeń prof. dr hab. Stanisław Koziarski Dziekan
Wydziału Techniczno – Przyrodniczego
UO; luty – prof. dr hab. Piotr Stec
Dziekan Wydziału Prawa – „Do czego
obywatel ma prawo”; marzec – prof. dr
hab. Piotr Wieczorek Dziekan Wydziału
Chemii – „Chemia w życiu człowieka”;
kwiecień – prof. dr hab. Adam Latała
Kierownik Katedry Biotechnologii – „Jaką
rolę odgrywa dziś biotechnologia ?”; maj
– ks. dr hab. Marcin Worbst – Wydział
Teologiczny UO– Poezja Jozefa von
Eichendorffa oraz czerwiec – ks. dr hab.
Andrzej Hanisz – Instytut Śląski – „Losy
ludzi wysiedlonych ze Wschodu”.
Zajęcia w tygodniu to: język angielski
– prowadzący: Renata Bieniek – czwartek

16.00, język niemiecki – Urszula Mazur
– wtorek 16.00, zajęcia komputerowe
– Agnieszka Masoń – środa 16.00, zajęcia
sekcji literacko – czytelniczej – dr Janusz
Hurnik – poniedziałek 17.00, zajęcia
sekcji rękodzieła artystycznego – Beata
Kupiec – piątek od 16.00, zajęcia sekcji
geograficzno – turystycznej – Jacek Pluta
i Ryszard Kubica – wtorek 16.00, zajęcia
sekcji historycznej – Paweł Mrozek – środa
17.00, zajęcia sportowe – basen – sobota –
10.00 – 12.00, zajęcia szachowe – Henryk
Oliwa – sobota 18.00 – 20.00, zajęcia
logiczne – brydż (kurs dla początkujących)
– Stanisław Górski – poniedziałek 17.00,
zajęcia sekcji fotograficznej – Norbert
Nieslony – środa 17.00 lub sobota 10.00,
zajęcia sekcji intarsji – Stanisław Wilk
– czwartek 18.00, chór – Władysław
Regner – poniedziałek 18.30, zespół
Regionalny – Stanisław Werner – środa
18.30, teatr dla dorosłych – Agnieszka
Hurnik – piątek 17.00 .
dokończenie na s. 22

Muzyczne talenty

25. listopada 2014 odbył się X Powiatowy
Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych

w Oleśnie. Organizatorem Przeglądu było
Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Naszą

szkołę reprezentował zespół wokalny w
składzie: Daria Kowolik, Sandra Niemiec
i Kamil Paszewski, którzy zaśpiewali dwie
piosenki – „Cisza” Kamila Bednarka oraz
„Alleluja” Cohena, wykonane w języku
polskim (warunek regulaminowy).
Pierwszą piosenkę Daria wykonała solo
z akompaniamentem gitarowym Kamila,
drugą w pięknym dwugłosie z Sandrą.
Obudziły publiczność, która doskonale
bawiła się. Swoim wykonaniem zespół
zdobył również serca jury i zajął I miejsce
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Artystom dziękuję za współpracę i
gratuluję, życząc dalszych sukcesów.
Beata Sikora
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IV Dobrodzień Classic Festival
Już po raz 10-ty w Dobrodzieniu odbyło
się święto muzyki, nie tylko klasycznej.
IV DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL
został objęty honorowym patronatem przez
Marszałka Województwa Opolskiego
– Andrzeja Bułę, a zaowocował koncertami
oraz spotkaniami przy muzyce, wykonanej
na najlepszym światowym poziomie. W
tym roku na scenie festiwalowej zagościli
śpiewacy, którzy na co dzień występują
na scenach takich jak: Metropolitan
Opera w Nowym Jorku, Royal Opera
House w Londynie, Munchen Staatsoper
w Monachium, Teatro Regio w Turynie,
Welsh National Opera w Walii, Opera
Narodowa w Warszawie, Teatr Wielki w
Łodzi, Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr
Muzyczny w Gdyni czy Opera Śląska w
Bytomiu:Katarzyna Hołysz – sopran, Anna
Fabrello – sopran, Barbara Tritt – sopran,
Mirouslava Yordanova – mezzosopran,
Leszek Skrla – baryton, Sebastian Gabryś
– baryton i oczywiście Piotr Lempa
– bas.
Na scenie pojawiły się też chóry:
Akademicki
Zespół
Muzyczny
Politechniki Śląskiej pod dyrekcja
Krystyny Krzyżanowskiej – Łobody oraz
Miejski Chór Olensis pod dyrekcją Kariny
Duch.
Głównymi filarami Festiwalu były
koncerty: 9.10.2014 kościół pw. św. Marii
Magdaleny w Dobrodzieniu – koncert
muzyki sakralnej; 10.10.2014 Miejski
Dom Kultury w Oleśnie – Najpiękniejsza
muzyka świata oraz 11.10.2014 Dom
Kultury w Dobrodzieniu – charytatywna
gala operowa „Piotr Lempa i Przyjaciele”
- 10 urodziny.
Dobrodzieńskie koncerty tradycyjnie
wypełniły publicznością zarówno kościół
jak i Dom Kultury. Wyjątkowości dodawał
fakt, że mogliśmy szerszej publiczności
Dzieci do 1 roku życia oddychają
wyłącznie przez nos i to aż 50 razy na
minutę. Jednak kanały nosowe u niemowląt
są jeszcze bardzo wąskie. Dlatego zwykły
katar, który często dokucza maluchom
– urasta do rangi poważnego problemu i
może być przyczyną groźnych chorób, na
przykład zapalenia zatok, czy uszu. To,
że dziecko nie może oddychać, powoduje,
że jest rozdrażnione, gorzej śpi. Pojawiają
się też kłopoty z karmieniem – malec musi
przerywać ssanie, by zaczerpnąć powietrza.
Ważne jest, by nosek był czysty i drożny.
Niemowlę nie potrafi go sobie samo
oczyścić – chwilową ulgę przynosi mu
jedynie płacz, podczas którego spływające
do nosa łzy rozpuszczają zaschniętą
wydzielinę i ułatwiają oddychanie.
Kataru nie leczy się antybiotykami. Katar
jest wywoływany przez wirusy (albo
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zaprezentować nowy, zakupiony do
DOKiS fortepian. Otrzymał on już
wcześniej wybrane przez dzieci imię
„Frycek”, a teraz Piotr Lempa został
mianowany Ojcem Chrzestnym fortepianu
i zobowiązany, odpowiednim aktem, do
corocznych odwiedzin Chrześniaka w
formie koncertów. Ponieważ w trakcie
konkursu na imię dla instrumentu dzieci
zaproponowały również imię Piotr
postanowiliśmy wraz z Ojcem Chrzestnym
po raz kolejny dokonać uroczystego
przecięcia wstęgi przy udziale pani
Burmistrz.
Pianistka, która od lat akompaniuje
Piotrowi i jego gościom na naszych
koncertach, Katarzyna Rzeszutek,
pochwaliła instrument, zatem możemy

być dumni z nowego zakupu.
Dodatkową atrakcją tegorocznego
festiwalu była wystawa plakatów
wszystkich poprzednich koncertów
przygotowana w holu domu kultury.
Natomiast z okazki 10-lecia Piotr
Lempa otrzymał od DOKiS symboliczne
podziękowanie za wiele lat współpracy
– Drzewo Przyjaźni”.
Przy okazji koncertu wyróżniliśmy
również firmy współpracujące z Domem
Kultury.
Obecnie czekamy na świąteczny
koncert Piotrka oraz na nową płytę z
kolędami.
Agnieszka Hurnik

Katar u niemowlaka
alergeny), antybiotyki zaś leczą choroby
bakteryjne. Podczas kataru dziecku można
podawać – na zlecenie pediatry – witaminy,
które wzmocnią malca i pomogą zwalczyć
infekcję. Antybiotyki, mogą być konieczne
dopiero wtedy, gdy dojdzie do nadkażenia
bakteryjnego,
Jak można pomóc maluchowi?
1. Kiedy dziecko nie śpi, kładź je na
brzuchu. Wydzielina z noska wypłynie
wtedy sama.
2. Zadbaj, by podczas snu główka
malca była wyżej niż klatka piersiowa.
Najprostszy sposób: pod materac podłóż
złożony kocyk albo dziecięcą poduszkę.
Możesz też położyć 2–3 książki pod
nogi łóżeczka, by lekko je unieść. Dzięki
temu nadmiar wydzieliny będzie spływał,
a nie zatykał nosek. Nie kładź jednak
poduszki bezpośrednio pod główkę malca
– wymusza to nienaturalną pozycję i jest
męczące dla delikatnego kręgosłupa. To

sposób dobry dla dzieci, które potrafią już
same obracać się na brzuszek i na plecy.
Zbyt suche wysusza błony śluzowe,
powodując, że katar się nasila. Jeśli nie
masz nawilżacza, połóż na grzejniku
zmoczony w wodzie ręcznik.
4. Oczyszczaj nosek aspiratorem.
5.Zastosuj sól fizjologiczną lub
preparaty wody morskiej w sprayu.
Zaaplikowane do nosa, rozpuszczają
zaschniętą wydzielinę. Potem wystarczy
delikatnie usunąć zwiniętą w rulonik
chusteczką higieniczną lub za pomocą
aspiratora.
7. Rób inhalacje. Zmniejszają
obrzęk śluzówki, co ułatwia odpływanie
wydzieliny. Do inhalatora lub garnka
z gorącą wodą wlej rumianek, mgiełkę
solankową albo olejki eteryczne (tylko te
polecane dla maluszków).
dokończenie na s. 15

Spotkanie autorskie
z prof. Z Jasińskim
Regionalnego w ramach inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA. Polska
– Czechy. 2006-2008. W latach 20092010 kierownik zespołowego projektu
badawczego współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet
I- zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.3- Ogólnopolskie programy
integracji i aktywizacji zawodowej na
temat: „Badania losów absolwentów OHP
i ich pozycji społeczno-zawodowej”. W
Latach 2012-2015 Autor i kierownik
projektu „Leksykon Polaków w Republice
Czeskiej i Republice Słowackiej”
realizowanego w ramach Narodowego
Programu Humanistyki.
Już dziś zapraszamy na kolejne
spotkanie właśnie związane z publikacją
słownika. Zachęcamy do śledzenia naszej
strony internetowej.
Agnieszka Hurnik
14 listopada 2014 odbyło się w sali
kameralnej domu kultury spotkanie
autorskie profesora Zenona Jasińskiego,
który jest autorem książki „Kronika
szkolna jako źródło do dziejów edukacji
(przykład Zębowic)”. Współautorem tej
dwujęzycznej publikacji jest Frank Tosch
Kierownik Katedry Historii Oświaty i
Myśli Pedagogicznej w Uniwersytecie
Poczdamskim. Zajmuje się on dziejami
oświaty i szkolnictwa oraz polityką
oświatową w Niemczech na tle
porównawczym.
Spotkanie to przyciągnęło spore
grono mieszkańców gminy. Na początek
mogliśmy wysłuchać krótkiej historii
szkolnictwa na terenie Zębowic wraz z
materiałem ikonograficznym w formie
prezentacji. Następnie Profesor przedstawił
niezwykłą genezę książki, która powstała
dzięki temu, że ktoś odnalazł oddaną na
makulaturę starą kronikę zębowickiej
szkoły… Następnie w projekt pracy
nad tłumaczeniem zostali zaangażowani
studenci Uniwersytetu Opolskiego i
naukowcy z partnerskiej uczelni w
Poczdamie.
Niezwykłość kroniki polegała na
tym, że kronikarz notował nie tylko
życie szkoły, ale także życie codzienne
i zmiany zachodzące w życiu lokalnej
społeczności. Należy jedynie ubolewać,
że zaginęła kolejna część dokumentująca
czasy powojenne oraz, że w czasach
współczesnych nie wszystkie szkoły
prowadzą kronikę. Jeśli natomiast jest
ona prowadzona to polega to nierzadko
wyłącznie na wklejaniu zdjęć wydarzeń
szkolnych. Profesor apelował by wrócić
do pierwotnego znaczenia słowa kronika
i umieszczać w nich prócz zdjęć, które

oczywiście też są źródłem historycznym,
więcej tekstu dokumentującego życie
lokalnej społeczności. Jeśli natomiast
są szkoły, które zarzuciły zwyczaj
prowadzenia kronik namawiamy do
powrotu do tej wspaniałej praktyki.
Zanim jednak oddaliśmy głos
Profesorowi przypomnieliśmy słuchaczom
jego sylwetkę oraz dorobek naukowy.
Profesor zwyczajny doktor habilitowany
Zenon Jasiński jest Dyrektorem Instytutu
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego.
Zainteresowania naukowe to oświata
i kultura mniejszości narodowych i
etnicznych, zwłaszcza na Śląsku w
okresie międzywojennym oraz obecnie;
oświata i kultura skupisk polonijnych,
w tym w Republice Czeskiej i Republice
Słowackiej; kontekst historyczny edukacji
międzykulturowej; zagadnienia profilaktyki zapobiegania patologii społecznej
i wyprowadzania z marginalizacji
osób wykluczonych społecznie oraz
funkcjonowanie i przemiany zawodu
nauczyciela na tle porównawczym. W
roku 2008 wraz dr E. Nyczem realizował
grant Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego (ze środków
EFS) pt. Ochotnicze Hufce Pracy
instytucją drugiej szansy dla młodzieży
defaworyzowanej. Drogi wyjścia
młodzieży z marginalizacji ekonomicznej,
społecznej i kulturowej (studium dla
województwa opolskiego). W latach
2006-2008 członek zespołu badawczego
projektu badawczego „Podmiotowość i
tolerancja w społecznościach lokalnych
pogranicza polsko-czeskiego”, Projekt
współfinansowany ze środków Euro pejskiego
Funduszu
Rozwoju

Katar
u niemowlaka
dokończenie ze s. 14
8. Skórę pod nosem możesz smarować
maścią majerankową.
9. Jeśli dziecko skończyło 6 miesięcy,
możesz smarować mu plecki i piersi
maścią z substancją lotną.
10. Po konsultacji z pediatrą możesz
zapuszczać dziecku krople do nosa. To
jednak ostateczność. Krople przynoszą
chwilową ulgę, ale podrażniają śluzówkę.
Dlatego stosuj je tylko w razie konieczności
(np. przed karmieniem) i nie dłużej niż
przez 3 dni.
Z zakatarzonym dzieckiem możesz
chodzić na spacery.
Chłodne powietrze obkurcza naczynia
krwionośne i błonę śluzową w nosku, a
więc malec łatwiej oddycha. Jeśli dziecko
nie ma gorączki, a na dworze jest ładnie,
wychodź na spacery nawet na dwie, trzy
godziny dziennie. Natomiast jeśli malca
męczy przewlekły katar może to być objaw
alergii. Wiecznie zatkany nosek, sącząca się
z niego przezroczysta wydzielina, napady
kichania – to sygnały, że warto pójść do
alergologa. Malec może być uczulony na
roztocza kurzu, pierze z pościeli albo na
któryś ze składników diety.
Barbara Brylka
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Realizacja Programu FIO

Jedną z uczestniczek, która ukończyła
i otrzymała Certyfikat Animatora Osób
Starszych jest mieszkanka Dobrodzienia
Alicja Strzelec. AOS to taka osoba,
która prowadzi działania na rzecz
osób 50+. Pani Strzelec półroczny staż
rozpoczęła 28.07.2014r. a jego zakończenie
nastąpi 31.01.2015r. W miesiącu sierpniu
utworzyła grupę nieformalną składającą
się z trzech osób tj. Alicja Strzelec Obecny AOS (III edycja) Pani Jadwiga
Kasprzyk - Animator - I edycja oraz Pan
Ewald Zajonc - pracownik samorządowy.
Grupa ta wystąpiła z wnioskiem Projektu
FIO o pozyskanie funduszy unijnych do
działalności z seniorami 50+ w naszej
gminie. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i w miesiącu wrześniu br.
zostały przyznane pieniądze w kwocie
4.800 zł na zorganizowanie 6 spotkań dla
15 seniorów – 60+. Projekt obejmował trzy
tematy: Senior świadomy swoich praw,
Żyj zdrowo, Z techniką na ty.
Z każdego seminarium po dwa spotkania po 3 godziny lekcyjne. Spotkania zostały
przeprowadzone w miesiącu październiku
i listopadzie 2014 r. Animator zatrudniła
do przeprowadzenia spotkań osoby
kompetentne z poszczególnych dziedzin.
Z tematu „Senior świadomy swoich praw"

dr. Piotr Sikora – pracownik Uniwersytetu
Opolskiego oraz emerytowany pułkownik
Pan Edward Mazur zapoznali seniorów
60 o przysługujących im prawach ,jak i
innych sprawach dotyczących seniorów.
Na pewno uczestniczący w spotkaniu
wyszli z tych spotkań bogatsi o tę wiedzę.
Spotkania te odbyły się 14.10 i 5.11.14r. w
porozumieniu z Uniwersytetem III Wieku.
Z tematu żyj zdrowo w dniu 24.10.14 r. wykwalifikowana rehabilitantka Pani Patrycja
Tomys przeprowadziła z seniorami 60+
gimnastykę, uświadamiając im jak dbać
o własne ciało, jak zwiększyć aktywność
fizyczną, aby mieć lepsze samopoczucie.
Trzeba zaznaczyć, że gimnastyka cieszy
się ogromnym powodzeniem wśród seniorek. Dietetyk Pani Aneta Mazurek
w dniu 5.11.14 r. zapoznała seniorki jak
prawidłowo się odżywiać (szczególnie
przy cukrzycy), jak prowadzić zdrowy
tryb życia (spacery, basen, aerobik) i
pokazała przykłady diet. Te dwa spotkania
były bardzo ciekawe i pożyteczne.W dniu
17.10.14 r. z cyklu „Z techniką na ty” Pani
Agnieszka Masoń wpajała seniorom tajniki
obsługi komputera, korzystania z Internetu.
Seniorzy łakną takiej wiedzy, dowodem
tego jest coraz większe zainteresowanie i
uczestnictwo w kursach komputerowych

organizowanych przez Animatora.
Ostatnie spotkanie z tych trzech cyklów
„Z techniką na ty” odbyło się w dniu
7.11.14 r., a dotyczyło obsługi aparatu
cyfrowego. Nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych p. Łukasz Dziemba
wraz z uczniem tegoż liceum Markiem
Pruskim (jako wolontariusz) przedstawili
różnice pomiędzy fotografią cyfrową
a analogową. Seniorzy wykonywali
fotografie, które były następnie udoskonalane w specjalnym programie
komputerowym. Każde spotkanie było
zakończone skromnym poczęstunkiem,
częściowo seniorzy byli zaopatrzeni w
materiały szkoleniowe, reszta zostanie
wykorzystana do dalszej pracy Animatora.
Projekt zakończono 15 listopada 2014 r.
Reasumując, spotkania z tych trzech
cyklów okazały się bardzo potrzebne i
przydatne do dalszego funkcjonowania i
do pogłębiania wiedzy seniorów w każdym
wieku. Seniorzy byli ciekawi, zadowoleni
i bogatsi o nowe doświadczenia życiowe,
chociaż tego akurat im nie brak. Wiele z
tych działań jest i będzie kontynuowane
w dalszej działalności Animatora Osób
Starszych.
Serdecznie pozdrawiam
Alicja Strzelec

Siedziba naszego stowarzyszenia
została wyposażona w sprzęt biurowy
potrzebny do prowadzenia działalności
stowarzyszenia dzięki dotacji z programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
oraz ze środków Samorządu Województwa
Opolskiego, który jest realizowany przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy" oraz Opolskie Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Celem FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez
zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą
aktywność społeczną oraz potencjał
ludzki i infrastrukturalny. Po spotkaniu
edukacyjno-informacyjnym dotyczącego
konkursu dotacyjnego w ramach projektu
,,Kierunek FIO”, które odbyło się w dniu
6 sierpnia w LGD ,,Kraina Dinozaurów''
skierowanym do młodych organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych,
grup samopomocowych złożyliśmy
ofertę (wniosek) jako młoda organizacja
pozarządowa pt. „Na starcie potrzebne
wsparcie” na zakup sprzętu potrzebnego

do prowadzenia nieodpłatnej działalności
stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dotację
w wysokości 4861,60zł, z projektu
zakupione zostały: biurko, krzesła, stolik
konferencyjny, szafa na dokumenty, laptop,
drukarka oraz aparat fotograficzny. Dzięki
dotacji wyposażenie lokalu wpłynęło na
sprawniejsze prowadzenie działalności
naszego stowarzyszenia. Zachęcam in-

nych, aby brali udział w spotkaniach
informacyjnych-edukacyjnych, pisali
wnioski.
Prezes Stowarzyszenia „Karolinka”
Kornelia Przybyła

Dotacje „Kierunek FIO”
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Więcej informacji związanych z projektem pn:
„Kierunek FIO" na stronach: www.ocwip.pl oraz
www.dolinastobrawy.pl.

Sezon pszczelarski w 2014 r.

W Kole Pszczelarzy Dobrodzień
oficjalne podsumowanie i zakończenie
sezonu pszczelarskiego nastąpiło w
niedzielę 24.08.2014r. O godz. 15tej odbyła się Msza Św. w kościele
parafialnym p.w. św. Magdaleny. Po Mszy
Św. zaproszeni goście i pszczelarze udali
się do salki katechetycznej na skromny
poczęstunek. W czasie spotkania omawiano różne problemy związane z hodowlą
pszczół. Uzgodniono też konieczność
poszerzania bazy pożytkowej roślin
miododajnych. Dzięki pomocy finansowej
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,
Koło Pszczelarskie miało możliwość
zakupu drzewek miododajnych ( lip ).
Pszczelarze posadzili je w listopadzie br.
w Dobrodzieniu i innych miejscowościach
naszej Gminy. Między innymi posadzili
70 szt. lip w Pietraszowie i Pludrach. W
uzgodnieniu z leśniczym Pietraszowa
p. Sławomirem Momot posadzono 40
lip w obrębie nowo wybudowanych alei
dojazdowych do Stawów Pluderskich
nr 1 i nr 2. Pozostałe lipy posadzono
w Pietraszowie. Rok 2014 cechuje się
przeciętnością w zakresie pozyskania
miodu. W niektórych miejscowościach
nie było żadnego pożytku z robinii
akacjowej i lip. Pszczelarze zauważyli w
pasiekach dużą inwazję pasożytów pszczół
– varroa destruktor (warrozy). Pajęczaki

te stają się coraz
bardziej odporne na
stosowane przeciw
nim
lekarstwa.
Z powodu dużej
populacji warrozy
wiele rodzin w
naszych pasiekach
jest osłabionych,
pszczoły nie przynoszą oczekiwanych
pożytków do uli.
Inne potencjalne
zagrożenia przy
hodowli pszczół
to opryski agrotechniczne
roślin, które to
gdy
wykonane
są niezgodnie z
obowiązującymi instrukcjami i przepisami
osłabiają rodziny pszczele, mogą nawet
doprowadzić do całkowitego zniszczenia
pszczół. Również pod znakiem zapytania
jest jakość produkowanego miodu,
pozyskiwanego z pól o złej gospodarce
agrotechnicznej.
Nasze Państwo
powinno też w większym zakresie
pomagać pszczelarzom. Są kraje, które
pomagają pszczelarzom posiadającym
już kilka rodzin pszczelich. U nas tę
granicę ustalono na 15 rodzin pszczelich.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i
Malichów ,,Brzozowa Dolina” informuje,
że w 2014 r przeprowadziło projekt pt.
,,Historia w fotografii zamknięta”, której
celem było 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 wartych obejrzenia, które

to zostały uwiecznione
na fotografiach.
Projekt
był
współ finansowany
ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 4.1,
„Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”
z zakresu małych
projektów - operacja,
która
odpowiada

Zasadnicze działania Państwa powinny
też iść w kierunku blokowania upraw
roślin modyfikowanych genetycznie
– GMO. Wg różnych publikacji ,
żywność pozyskiwana z takich upraw
łącznie z miodem może generować
różne choroby i wpływać destruktywnie
na nasze zdrowie. W 2014 r. w naszym
Kole Pszczelarskim zarejestrowanych
jest 17 pszczelarzy oraz 248 rodzin
pszczelich.
Henryk Chmiel

Historia w fotografii

warunkom przyznania
pomocy. Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013.
Środki
zostały
po zyskane za pośrednictwem
LGD
„Kraina Dinozaurów” .
Książkę opracowali
historycy dr Mariusz
Sawicki i mgr Alek-

sandra Ziober.
Dziękujemy mieszkańcom za
udostępnienie zdjęć z prywatnych
zbiorów.
Dorota Maleska
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Odnowienie nagrobka Karolinki

Nagrobek ''Karolinki''- Karoliny
Kleinert znanej z jednej z wersji ludowej
piosenki został odnowiony i bardzo
mnie to cieszy, ponieważ zakładając
stowarzyszenie o nazwie Karolinka,
naszym głównym celem było odnowienie
nagrobku. W czerwcu podpisaliśmy
w Urzędzie Marszałkowskim umowę
przyznania pomocy na operację z zakresu
małych projektów na kwotę 5212,81zł.
koszt całego projektu wyniósł 6516,02zł.
Zaczęliśmy realizację projektu, najpierw

przez parę dni porządkowany był
teren cmentarza przez wycinkę
suchych drzew, konarów, krzewów
itd. Jadąc drogą wojewódzką nr.901
można bez problemu już dojechać są
ustawione znaki dojazdowe. Przed
wejściem na cmentarz umieszczona
jest tablica informacyjna z
historią życia Karoliny. Nowy
nagrobek został postawiony
30 sierpnia. Z projektu zostały
wykonane również ulotki pt.

Stowarzyszenie Karolinka zaprasza. 29 października
grupa uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej z
Dobrodzienia wraz z opiekunem p. Urszulą Sadowską
wykonywała porządkowe prace na terenie zabytkowego
cmentarza. Zapraszamy do zwiedzenia grobu.
Kornelia Przybyła
prezes stowarzyszenia.

Projekt „Promocja Grupy Odnowy Wsi
w Kocurach - pobudź swoją wyobraźnię”,
której celem 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 to drugi projekt realizowany
w 2014 r. Był on współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów - operacja, która odpowiada
warunkom przyznania pomocy. Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Środki zostały pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”.
W związku z tym, że Stowarzyszenie
od lat zajmuje się wielokulturowością
naszych terenów, co wiąże się zarówno
z kulturą jak i gastronomią. Oprócz tego
przeprowadzone w latach poprzednich
badania archeologiczne potwierdziły,
że wioski wywodzą się z wczesnego
średniowiecza
postanowiliśmy
przeprowadzić cykl różnych warsztatów,
które mogą być podstawą pod utworzenie
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Projekt z Kocur

wioski tematycznej.
W ramach tego projektu wykonano:
w styczniu-warsztaty siemieniotki i
makówki, a w marcu przyjechali studenci
z warsztatami średniowiecznymi. Z tych
warsztatów skorzystali uczniowie z
pobliskich szkół. Mogli wcielić się w
postacie średniowieczne, historia stała się
dla nich bliższa.
W maju na Festynie Wiosennym
promowaliśmy miejscowe tradycje i
obyczaje.
Na początku festynu zorganizowaliśmy
wycieczkę szlakiem historycznych
miejsc w Sołectwie Kocury. Następnie
po uroczystym Polonezie,występie
dzieci ze Szkoły i Przedszkola z
Szemrowic,występach ,,Familijo z
Brzozowej Doliny'' odbyła się inscenizacja
bitwy z czasów napoleońskich.
Gościliśmy gwiazdę śląskiej telewizji, a
wieczorem odbyła się zabawa taneczna.
W międzyczasie można było wysłuchać
opowieści o legendach z naszych
historycznych miejsc. A dzieci miały
konkurs plastyczny na temat legend, w
czasie którego mogły się wykazać swoją
wyobraźnią.
W sierpniu przeprowadziliśmy
cykl warsztatów starych zawodów.
Były to: warsztat witraży, ceramiczny,

tkacki, wikliniarski, kowalski, florysty.
W październiku zrobiliśmy warsztaty
kiszenia kapusty. W listopadzie – warsztaty wyrabiania masła, warsztaty pieczenia chleba, oraz warsztaty planowania
wioski tematycznej, podczas których
przeprowadzono wiele rozmów indywidualnych z mieszkańcami oraz grupowych. Zajęcia były prowadzone przez
dr Wacława Idziaka -specjalistę od wiosek
tematycznych.
W dniu 06.11.2014 r. odbyła się konferencja naukowa podsumowująca działania Stowarzyszenia w ciągu 10-lat oraz
promująca to co Stowarzyszenie zamierza
dalej robić. Podczas konferencji można
było zobaczyć warsztaty średniowieczne
studentów z Uniwersytetu Opolskiego.
W przeciągu roku odbyło się wiele
spotkań historyków z mieszkańcami Kocur
i Malichowa w celu spisania wspomnień,
które ukażą się w następnej publikacji
końcem grudnia.
Na potrzeby projektu Stowarzyszenie
zakupiło rzutnik i ekran do nowo
wybudowanej sali CAW, a mieszkańcy
Sołectwa i okolic nabyli nowych
umiejętności.
Projekt jeszcze jest w realizacji.
Dorota Maleska

Sztuka przez duże „S”

Znam osoby, które nie lubią teatru
i operetki. Pytam: - Kiedy była/eś na
jakiejś sztuce? – Jeszcze nie byłam. – To
skąd wiesz, że nie lubisz? Nie ryzykuję
pytania o operę i filharmonię, bo sama
byłam tu i tu tylko raz. Koncert w
filharmonii czy operze nie jest skierowany
do mas. Tu przychodzą koneserzy sztuki,
znawcy muzyki poważnej i tacy, którzy
czują ten muzyczny poemat. Nie za
bardzo czuję „bluesa” w tym temacie
więc się nie wypowiadam. Teatr i operetka
natomiast, to miejsce dla każdego. Można
się tu pośmiać, ubawić, zrelaksować czy
uronić łzę ze wzruszenia. Do teatru
muzycznego w Gliwicach jeździmy kilku
lub kilkunastoosobową grupą parę razy w
roku od wielu lat. To przeważnie zawsze ci
sami ludzie, którzy polubili przedstawienia
na żywo i niejednokrotnie bywają drugi
czy trzeci raz na tej samej sztuce. Podobnie

z teatrami; Opole i Częstochowa to
w miarę rozsądne odległości, by móc
raz czy dwa razy do roku obejrzeć w
teatrach coś ciekawego. Abstrahując
od profesjonalnych źródeł teatralnych i
muzycznych serdecznie polecam teatr
amatorski w Lublińcu i Dobrodzieniu.
Lubliniecka grupa aktorów-amatorów pod
nazwą „Teatr po pracy” prowadzona przez
zawodową aktorkę i reżyserkę Agnieszkę
Raj-Kubat wystawiła ostatnio dwie sztuki.
Jedną z nich „Francik się żyni” mieliśmy
okazję oglądać nawet w Dobrodzieniu,
gdyż Lubliniec z Dobrodzieniem żyją w
przyjaźni i się odwiedzają. Ostatnia ich
sztuka „Pamiętnik Sary” to bardzo ambitny
obraz reżyserowany przez Agnieszkę, w
którym również sama zagrała. Te dwie
sztuki tak bardzo od siebie różne – w
jednej płaczemy ze śmiechu, w drugiej
– ze smutku, świadczą o wysokim

poziomie umiejętności artystycznych
ludzi reprezentujących w swoim życiu
różne zawody . W Dobrodzieniu natomiast
„Teatr Mimowolny” stworzony przez
Agnieszkę Hurnik obecną panią dyrektor
DOKiS działa od 2008 r. Pierwsi aktorzy
zaczynali jako dzieci i młodzież, dziś już
wydorośleli i dalej grają. Pani dyrektor
czeka na nowych chętnych do wypróbowani
swoich sił na scenie. Czekamy więc na
chętnych w przedziale wiekowym: od
„absolwentów” MaMeMik do 100 lat. W
lokalnej rzeczywistości miłość do teatru
zadziała, bo jak nie obejrzeć wnuka, córki,
czy cioci, która na co dzień pracuje np.
w banku, a w wolnych chwilach gra na
deskach dobrodzieńskiej sceny. Zachęcam
do obejrzenia sztuki teatralnej – na
początku wesołej, by przełamać lody, a
potem to już poleci.
Ewa Piasecka

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu zakupił nowy fortepian korzystając
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „ Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” - „Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013”. Operacja p.t „Doposażenie
zespołów działających przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu poprzez zakup
fortepianu”. Środki pozyskane zostały za
pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów”.
Zakup nowego instrumentu był konieczny
ponieważ poprzedni jest już na tyle
uszkodzony, że nie może brać udziału w
dużych profesjonalnych koncertach.
Pierwszy raz fortepian zabrzmiał
na scenie sali widowiskowej DOKiS
14 września podczas koncertu inaugura-

cyjnego zorganizowanego na rozpoczęcie
nowego sezonu artystycznego 2014/2015.
Zanim jednak pozwoliliśmy zagrać po raz
pierwszy instrumentowi ogłosiliśmy wśród
dzieci gminy Dobrodzień konkurs na
wybór imienia dla
fortepianu. Odzew
był wspaniały i
propozycje przeróżne, ale najwięcej
takich, które oscylowały wokół
imienia i nazwiska
Fryderyka Szopena.
Zwyciężyło w konkursie imię „Frycek”,
jak nazywali syna
Państwo Szopenowie.
Nagrodę
otrzy mali
Filip
Jędrzej ze Szkoły
Podstawowej
w
Turzy, który wykonał
również
piękną
pracę plas tyczną z
wybranym imieniem oraz Alicja Jonczyk
ze Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.
Po wręczeniu nagród oficjalny akt nadania
imienia odczytała Pani Burmistrz Róża
Koźlik, a następnie dokonano zdjęcia
wielkiej czerwonej kokardy z instrumentu
i symbolicznego połamania batuty na
szczęście. Tej ostatniej trudnej czynności
pomogła nam dokonać mała słuchaczka
koncertu.
Kiedy już „Frycek” został ochrzczony
wysłuchaliśmy młodych zdolnych artystów
głównie z terenu Gminy Dobrodzień, którzy
pobierają lekcje w okolicznych szkołach
muzycznych. Wystąpili: Alicja Szymańska
lat 6- „Polka” – L. Bass, Kacper Szymański
lat 7- „Polka”- J. Grawiński, Klaudia Jelonek
lat 7- „Marsz Krasnoludków”- A. Rowley,

Alicja Głogowska- „Rock and roll” , „Klein
Aise Band”, Mateusz I Michał Hurnik„Pije Kuba do Jakuba”, Maciej Jureczko„River flowns In you” Yiruma, Filipczyk
Weronika- Polka“ oraz Popenda Martyna“Nieuchwytna zjawa”- M. Majkapar, „
Boogi dla Elizy”- Bruce. Na zakończenie
części muzyki klasycznej wystąpiła pianistka
Ignasiak Renata w utworze „Ballada as-dur”
Fryderyka Szopena.
Postanowiliśmy jednak również pokazać
umiejętności akompaniatorskie „Frycka” i
zaprosiliśmy do występu Witolda Jureczko i
Beatę Sikorę w utworach „Już nie zapomnisz
mnie” Aleksandra Żabczyńskiego oraz „W
małym kinie” – Mieczysława Foga.
W akcie nadania imienia zobowiązujemy się do corocznych obchodów imieninowo – urodzinowych 14 września w formie
koncertów, dlatego już dziś zapraszamy
wszystkich małych i dużych pianistów do
występu za rok oraz do ćwiczeń i prób w
domu kultury ponieważ „Frycek” potrzebuje
by dużo na nim grać.
Kończąc ten wieczór z muzyką
zamykający poprzedni sezon artystyczny
Dom Kultury przekazał pamiątkowe
zdjęcia bohaterkom wystawy fotograficznej
zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet :
”Dobrodzień Kobietami Stoi”. Każda ze
sfotografowanych pań otrzymała portret na
pamiątkę wraz z podpisem autora Janusza
Hurnika.
Zapraszamy do śledzenia naszych
propozycji w nowym sezonie artystycznym
bo na pewno „Frycek” jeszcze nie raz zagra
dla mieszkańców gminy.
Agnieszka Hurnik

Fortepian „Frycek”
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Wielkie święto Pluszowego Misia

Po raz drugi Dom Kultury zorganizował
wielkie święto misiów, bo aż trzydniowe!
W piątek 21 listopada odbył się wernisaż
wystawy zdjęć dorosłych, którzy mają z
dzieciństwa zdjęcie z misiem lub lalką.
Udało nam się namówić na podzielenie
się zdjęciami rodzinnymi miedzy innymi
dyrektorkę gimnazjum Anetę Dzikowicz,
Przewodniczącego Rady Damiana
Karpinskiego, ks. wikarego Jana Golbę,
Beatę Sikorę z rodziną, Izabelę Regner,
Martina Pieloka, Nicolę Szlezinger,
Łukasza Rejdaka, Jadwigę Kasprzyk,
Justynę Pruską, Barbarę Orlikowską, Lidię
Gregotowicz, rodzinę Kaczmarczyków,
Beblów, Grabińskich, Sarników, Bujaków,

Olearczyków
i
Hurników. Ponadto
swoje
zdjęcia
ofiarowali nam:
Renata
Sacha,
Grażyna Sawicka,
Anna Święcicka,
Ewa
Piasecka,
Jakub Wróblewski,
Ines Kler, Gabriela
Ociepka i Urszula
Adamska. Każde
zdjęcie ma swoją
historię!
Wy s t a w a
została ozdobiona
zabytkowymi
meblami i zabawkami oraz mnóstwem misiów i
kilkoma zabytkowymi lalkami w wózku
wypożyczonym z izby regionalnej w
Zębowicach. Jest to dobra okazja, by
zaapelować do mieszkańców gminy, by
przy okazji remontów zwrócili uwagę
na stare zabawki i zamiast wyrzucić
przekazali naszej izbie regionalnej. Są to
również eksponaty muzealne. Największe
muzeum zabawek mieści się w Kielcach.
Meble pochodziły głównie z zakładu
FotoJanina i często można je było odnaleźć
na wystawionych zdjęciach.
Dodatkowa atrakcją wystawy były
warsztaty robienia ramek do zdjęć
prowadzone przez Beatę Kupiec.

Drugiego dnia świętowania
zaprosiliśmy dzieci do zabaw z misiem
prowadzonych przez Lalkę Różę (Joanna
Eichhorn) i Wróżkę Adelę. W holu
domu kultury na dywanach i pufach
wypożyczonych z Dobroteki, której
serdecznie dziękujemy dzieci mogły
posłuchać bajek, poznać historię misia
oraz wysłuchać występu „Dokisiaków”
i „Dokisiaczków”, które zaprezentowały
się po raz pierwszy w nowych koszulkach
zakupionych dzięki uprzejmości
rodziców. Najważniejszym jednak
punktem programu było rozstrzygnięcie
konkursu na pracę plastyczną „Moja
przygoda z misiem”. Wszystkie prace
wiszą w holu domu kultury i można je
oglądać do świąt.
Na zakończenie dzieci podzieliły
się na trzy grupy warsztatowe i mogły
wykonać dla siebie misia z orzechów,
tacek papierowych oraz styropianu
i ścinek materiału. Każde dziecko
otrzymało akt nadania imienia dla
wykonanego przez siebie misia. Rodzice
w tym czasie mogli napić się kawy i
pozwiedzać wystawę zdjęć.
W niedzielę zabawa przeniosła się na
basen. Tam dzieci startowały w różnych
konkurencjach pływackich po to, by
otrzymać w nagrodę misia.
Za rok zapraszamy znowu!
Agnieszka Hurnik

Dobrodzieniu, III miejsce – Oliwii Speil z
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu.
Wyróżnienia przyznano: Filipowi
Dworaczykowi z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, Karolinie Filipczyk z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Dobrodzieniu, Alicji
Kujawie z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Dobrodzieniu,
Emilii Gruenert z
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae w
Gosławicach,
W II kategorii
dzieci 6-9 letnich
przyznano: I miejsce
– Elżbiecie Cytera
z PSP w Turzy, II
miejsce – Marcelinie
Koźlik z PSP w
Szemrowicach, III
miejsce – Żanecie
Koźlik z
PSP
Szemrowicach.
Wy r ó ż n i e n i a
przyznano: Natalii

Pisula z PSP w Dobrodzieniu, Darii Pęcek
z PSP w Dobrodzieniu, Julii Szczygiol z
PSP w Szemrowicach.
Laureatom wręczono nagrody
książkowe oraz dyplomy, a placówkom
oświatowym biorącym udział w konkursie
wręczono Certyfikaty Przyjaciela Pluszowego Misia podczas wspólnej zabawy
22 listopada w holu domu kultury.
Grażyna Sawicka

Pluszowy miś – konkurs

Z okazji Międzynarodowego Święta
Pluszowego Misia przypadającego
w dniu 25 listopada Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu ogłosił dla
przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3
konkurs plastyczny zatytułowany „Moja
przygoda z misiem”. W konkursie wzięła
udział większość placówek oświatowych
z terenu miasta i gminy Dobrodzień. Prace
zostały wyeksponowane w holu domu
kultury, a ich oceny dokonała komisja
konkursowa w składzie: Aneta Dzikowicz,
Joanna Wróblewska oraz Paweł Mrozek.
Zgodnie podkreślano dużą sa modzielność prac, pomysłowość wykonania,
walory artystyczne, sposób budowania i
przekazania opowieści oraz staranność
wykonania i w związku z powyższym
komisja postanowiła przyznać:
W I kategorii 3-5 lat: I miejsce – Dominice Speil z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Dobrodzieniu, II miejsce
– Marcelowi Pzionce z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w
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55-lecie powstania PZERiI
– koło Dobrodzień

18 września odbyły się uroczystości
55-lecia istnienia Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobrodzieniu. Świętowanie
rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił
ksiądz proboszcz Alfred Waindok w
intencji członków koła. Następnie
uroczystość przeniosła się do domu
kultury. Wszystkich za proszonych
gości, min. Burmistrz Dobrodzienia
Ró żę Koźlik oraz przedstawicieli
władz związkowych, przywitała
Pa ni Prezes Stefania Danielczuk,
a następnie przedstawiła krótką
informację o działalności związ ku.
Pani Prezes mówiła: „Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest
organizacją pozarządową, samodzielną
i niezależną, z wieloletnią tradycją
okresu przedwojennego. Związek
działa na terenie całego kraju poprzez
swoje oddziały okręgowe, rejonowe
i koła. Jest największą organizacją
skupiającą emerytów, rencistów i
inwalidów. Działa na rzecz poprawy
warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych. Po
kilkudziesięciu latach aktywności zawodowej przeciwdziała
ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
W latach 50-tych w powiecie lublinieckim, w skład którego
przez wiele dziesięcioleci wchodziła gmina Dobrodzień , już od
sierpnia 1957 roku Związek rozpoczął swoją działalność. Jego
założycielem był Rudolf Buchalik.
Koło Dobrodzień powstało w czerwcu 1959 roku, a jego
pierwszym przewodniczącym był pan Paweł Rust. Początkowo
liczyło 62 członków. Było to pierwsze koło terenowe. W ślad za
nim poszły inne miejscowości powiatu lublinieckiego- Kalety,
Woźniki, Herby i następne.
Przewodniczący Koła Dobrodzień- Paweł Rust jesienią 1963
roku zaproponował, aby zainicjować działanie również u władz
nadrzędnych związku, jak i ówczesnych władz administracji
terenowej w sprawie ufundowania sztandaru. Inicjatywa ta
została zrealizowana dopiero wiele lat później. Sztandar został
wręczony dopiero w dniu 14 września 2000 roku podczas
uroczystości z Okazji Dnia Seniora w Lublińcu.
Liczba członków Koła Dobrodzień systematycznie rosła,
chociaż początkowo w niewielkim stopniu. W 1973 roku
Koło liczyło 67 członków. W roku 1985 wzrosło do 166 osób.
Szczególne zasługi ma długoletni prezes Koła Dobrodzień
śp. Józef Wodarczyk, który z wielkim zaangażowaniem i
niestrudzenie pracował dla dobra wszystkich członków,
a będąc serdecznym przyjacielem emerytów i rencistów
nauczył nas, jak poświęcać siebie drugiemu człowiekowi. W
chwili obecnej, w roku 55 lecia istnienia naszego Koła, liczba
członków wynosi 127. W zarządzie od kilku lat działają - Prezes
P. Stefania Danielczuk od 17 lutego2009 r., Zastępca - P. Dorota
Maruszczyk, Sekretarz - P. Jadwiga Gajda, Skarbnik- P. Danuta
Jelonek oraz Członek zarządu- P. Teresa Kocorek, które z nie
mniejszym od poprzedników zaangażowaniem wkładają dużo
pracy w działalność Koła.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koło
Dobrodzień, podobnie jak inne koła terenowe, położył duży
nacisk w swojej działalności na organizowanie imprez i spotkań
towarzyskich integrujących ludzi umożliwiając im wzajemne
kontakty poprzez przygotowywanie spotkań z okazji: Świąt
Bożego Narodzenie, Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia
Seniora, organizowanych spotkań przy ognisku, Andrzejek a
także wycieczek krajoznawczo- turystycznych w warte obejrze-

nia zakątku naszego kraju. Dużym zainteresowaniem cieszą się
wśród emerytów pielgrzymki do miejsc świętych, tj.: Licheń,
Panewniki, Częstochowa, Gidle, Kalwaria Zebrzydowska,
Wadowice, Góra św. Anny. Organizowano wyjazdy do operetki
oraz w okresie wielkanocnym wycieczkę do Krakowa Łagiewnik
na spektakl „Misterium Męki Pańskiej”. Od kilku lat organizowane są dla dobrodzieńskich emerytów, cieszące się mniejszym
zainteresowaniem wyjazdy nad morze.
Z bogatej oferty imprez mogą skorzystać również osoby nie
zrzeszone w Kole. Zarząd pamięta o wszystkich jubileuszach
swoich członków (urodzinowych, małżeńskich) uczestnicząc we
mszach organizowanych z tej okazji. Żegna również swoich
członków, którzy odchodzą do wieczności.
Na przestrzeni 55 lat działalność Koła zmieniało się wiele
- zmienił się ustrój, zmienili się ludzie. Nie zmieniła się
jednak przewodnia idea, która była istotą powstania Związku,
który stawiał i stawia sobie za cel działanie na rzecz poprawy
szeroko rozumianych warunków życia emerytów, rencistów i
inwalidów”.
Następnie w części oficjalnej głos zabrała Pani Burmistrz
wręczając list gratulacyjny, oraz kolejno zaproszeni goście.
Wszyscy wypowiadali się w ciepłych słowach i gratulowali
wspaniałej działalności. Pani prezes z Zarządem dziękowała
natomiast wszystkim, którzy współpracują ze Związkiem i
wspierają jego działalność wręczając pamiątkowe statuetki.
Ponieważ siedzibą związku od wielu lat jest Dom Kultury
zostało przekazane na ręce Pani Prezes „Drzewo Przyjaźni
DOKiS”.
Na zakończenie części oficjalnej w prezencie od władz miasta
wystąpił dla wszystkich zaproszonych gości zespół teatralny z
komediowym spektaklem „Kukuryku na płociku”. Natomiast po
wspaniałej uczcie duchowej na koniec wieczoru przyszła kolej
na uroczystą kolację i zabawę taneczną.
Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy stale z nim współpracują oraz tym, którzy pomogli w
zorganizowaniu uroczystości.
Stefania
Danielczuk
Agnieszka Hurnik
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Sukces młodzieży PTSM

W dniach 9-12.10.2014 odbył się XXXIX
Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży
Szkolnej PTSM (Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych) w Krakowie.
W rajdzie uczestniczyła młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjanych w Dobrodzieniu
pod czujnym okiem opiekunek Szkolnego
Koła PTSM – mgr Beaty Jasińskiej i mgr
Beaty Sikory reprezentując nie tylko swoją
szkołę, nasze miasto, ale i województwo
opolskie. Organizatorem Rajdu był
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w
Krakowie. Celem rajdu było upamiętnienie
Grunwaldzkiej Viktorii i dziejów Pomnika
Grunwaldzkiego,
upowszechnienie
poczucia dumy z dokonań przodków, a
także zapoznanie z historią oraz kulturą
Krakowa i okolic. Tegoroczny Rajd odbył
się pod hasłem „Przyszliśmy do Ciebie,
Naczelniku!”
Uroczyste otwarcie Rajdu miało miejsce
na dziecińcu pod Kopcem Kościuszki,
następnie wszyscy uczestnicy przeszli
wraz z pochodniami na szczyt Kopca, gdzie
nastąpił dalszy ciąg uroczystości w asyście
hymnu narodowego i blasku pochodni, a
splendoru nadały trąbki werble. Było to
niesamowite przeżycia, które uświetniła
nam cudowna panorama Krakowa nocą!
Zespoły przybyłe z różnych regionów
kraju wzięły udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów. Jako
pierwszy tuż po rozpoczęciu i zejściu
z Kopca do Centrum WystawienniczoKonferencyjnego pod Kocem odbył
się konkurs „Prezentacja regionalne”
polegający na przedstawieniu występu
całej grupy według własnego scenariusza
poprzez śpiew, pląs, taniec, recytacje, strój
trzeba było zaprezentować swój region
i województwo. Przedstawiliśmy taniec
śląski w strojach ludowych oraz piosenkę,
do której tekst uczestniczy ułożyli sami,
a także piosenkę „Dobrodzień – moje
miasto”, której tekst napisała pani Irena
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Szymończyk, a muzykę skomponował
pan Dionizy Brylka. Podbiliśmy serca
jurorów i otrzymaliśmy największą ilość
punktów zajmując I miejsce i Puchar
Zarządu Oddziału Małopolskiego PTSM.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować
zespołowi pana Stanisława Wernera za
użyczenie strojów ludowych, dzięki którym
mogliśmy wiarygodnie zaprezentować się w
tańcu śląskim.
Nazajutrz rano zebraliśmy się wszyscy
na Placu Matejki, by oddać cześć przed
Pomnikiem Grunwaldzkim i wysłuchać
historii i genezy tego pomnika. Następnie,
z tego miejsca, wystartowaliśmy w
kolejnej konkurencji – „Gra terenowa
po Krakowie”, która wiodła tym razem
przez dzielnicę Krakowa – Kazimierz.
Tematem przewodnim gry terenowej były
żydowskie zabytki tej części miasta. Głowy
i karki wszystkich bolały od patrzenia w
górę i rozglądania się po bokach w celu
odszukania właściwych symboli, sklepów i
kamienic. Uczniowie wykonywali zadania
z ogromnym zapałem, odnajdowali
znaki charakterystyczne poszczególnych
zabytków, rozszyfrowali również pismo
hebrajskie. W tej konkurencji uzyskaliśmy
również najwięcej punktów i zajęliśmy I
miejsce oraz zdobyliśmy Puchar Zarządu
Oddziału Małopolskiego PTSM. Następnie
zwiedziliśmy niecodzienne muzeum
– Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym
zobaczyliśmy pierwsze tramwaje konne i
inne pojazdy polskiej produkcji oraz ich
rozwój na przestrzeni lat, mogliśmy też
cudownie i interaktywnie zmierzyć się z
prawami fizyki. Wieczorem wzięliśmy
udział w Koncercie Muzyki Żydowskiej w
klubie powstałym po byłej synagodze. W
sobotę rano kolejna rywalizacja „Impreza na
orientację” po dzielnicy Krakowa Podgórze.
Cudowna jesienna pogoda sprawiła, że ten
marsz, choć długi i miejscami karkołomny,
okazał się wielką przyjemnością dla
wszystkich uczestników połączoną z niezłą
porcją wiedzy. Marsz przebiegał według
mapki, którą otrzymali uczestnicy i według
której trzeba było dojść do mety przy bardzo
oryginalnych schodach, bo pomalowanych
na kolorowo i opisanych różnymi mądrymi

cytatami znanych i nieznanych osób.
Okazało się to całkiem sporą ilością
kilometrów, a do tego trzeba było sprawnie
odnaleźć wszystkie punkty kontrolne i
wykonać wszystkie zadania m.in. wyznaczyć
poprawnie azymut. W tej konkurencji
młodzież nasza doszła bez problemu do
celu zdobywając II miejsce. Zmęczeniu,
ale z uśmiechem na twarzy dotarliśmy do
schroniska w Krakowie, gdzie po południu
odbył się pisemny konkurs krajoznawczohistoryczny związany z tematyką Pomnika
Grunwaldzkiego i bitwy pod Grunwaldem,
z dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz
historią ruchu schronisk młodzieżowych
(PTSM) w Polsce i na świecie. Wieczorem
nie było wytchnienia – następna konkurencja
– konkurs piosenki patriotycznej i
turystycznej. Każda drużyna przygotowała
po jednym utworze z każdej tematyki.
Również w tej konkurencji otrzymaliśmy
I miejsce i Puchar Zarządu Oddziału
Małopolskiego PTSM, a rywalizacja była
naprawdę ogromna. W ogólnej klasyfikacji
zajęliśmy I miejsce, otrzymaliśmy Puchar
Prezydenta Miasta Krakowa i turystyczne
nagrody.
Uczniowie przywieźli ze sobą puchary,
dyplomy, nagrody, ale i cały bagaż
nowych doświadczeń oraz znajomości z
rówieśnikami z drugiego końca Polski.
Również dobry humor i ciepła atmosfera
towarzyszyła nam w tej krakowskiej
przygodzie. Otrzymaliśmy miano najbardziej
rozśpiewanej grupy rajdu, gdyż śpiewaliśmy
wszędzie i to w dużych dawkach. Jesteśmy
bardzo zadowoleniu z sympatycznej,
pełnej wrażeń reprezentacji swojej szkoły,
miasta, powiatu i województwa na forum
ogólnopolskim, uczniowie odbierali ją
nie tylko jako rywalizację, ale też jako
bardzo dobrą zabawę. Już wszyscy – cała
nasza grupa – zgłosili się do udziału w
przyszłorocznej imprezie. Organizatorom
dziękujemy za miłą atmosferę i gratulujemy
organizacji imprezy.
Beata Sikora

Uniwersytet...

dokończenie ze s.13
Rada Słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku to: Barbara Całkowska,
Joanna Cholewa, Alicja Strzelec,
Danuta Bukartyk, Stanisław Górski
– Przewodniczący.
Odpłatność jest symboliczna 20 zł za
semestr. Resztę kosztów pokrywa organ
prowadzący Dom Kultury – Urząd Miejski
w Dobrodzieniu.
Zapisy na I rok przyjmowaliśmy
do końca listopada. Za rok zapraszamy
kolejnych studentów. Mamy nadzieję,
że społeczność studencka zaprzyjaźni
się ze sobą i wspólnie z Radą Słuchaczy i
DOKiS zorganizuje wspólne wycieczki,
zabawy taneczne czy imprezy sportowe
tak by w konsekwencji nie pozostawać
w samotności zacisza domowego, ale
wspólnie spędzać czas.
Agnieszka Hurnik

Narodowe czytanie Sienkiewicza
We wrześniu po raz trzeci odbyła się
w całej Polsce akcja zainicjowana przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego – Narodowe
Czytanie. Dwa lata temu czytaliśmy „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza, rok temu
Aleksandra Fredrę, a w tym roku Prezydent
zaproponował Henryka Sienkiewicza.
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu, wzorem ubiegłego roku, zgłosił
nasze miasto do udziału w akcji i zaprosił
wszystkie placówki edukacyjne oraz wiele
innych różnych środowisk do wspólnego
przypominania sobie losów Andrzeja
Kmicica. Czytali bowiem prócz szkół:
strażacy, Barbara Kaczmarczyk jako
przedstawiciel TSKN, ks. wikary Jan
Golba jako przedstawiciel parafii Św. Marii
Magdaleny, dr nauk humanistycznych
Janusz Hurnik oraz Teatr Mimowolny.
W tym roku niespodziankę przygotowały władze miasta, które tradycyjnie
rozpoczynają Czytanie, ponieważ zaprezentowały się w strojach z epoki. Pani
Burmistrz Róża Koźlik i Przewodniczący
Rady Miejskiej Damian Karpinski przeczytali fragment „Potopu” wcielając się
w rolę Oleńki i Kmicica. Stroje zostały
wypożyczone przez DOKiS specjalnie na
te okazję z Teatru im. J. Kochanowskiego
w Opolu.

Na zakończenie natomiast
niespodzianką
była „Dumka na
dwa serca” w wykonaniu Beaty
Sikory
przy
akompaniamencie Witolda Jureczko.
Podobnie jak
w roku ubiegłym
z
Kancelarii
Prezydenta
otrzymaliśmy
okolicznościową
pieczęć, którą
przystawialiśmy
wszystkim,
którzy mieli ze
sobą książki Sienkiewicza, natomiast
czytaniu w rynku miasta towarzyszyła
wystawa wypożyczona z Biblioteki
Wojewódzkiej dotycząca życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Na zakończenie dnia zaproponowaliśmy film „Marynia” na podstawie powieści
„Rodzina Połanieckich”.
W przyszłym roku Prezydent zaproponował czytanie „Lalki” Bolesława
Prusa. A my mamy nadzieję jeszcze

bardziej zaangażować środowisko lokalne
i czytać podobnie jak w Warszawie - cały
dzień po to by tekst przeczytać w całości…
Już dziś zapraszamy wszystkie środowiska
szkolne, administracyjne, biznesowe,
parafie, lekarzy… , słowem wszystkich,
tak by Prus brzmiał przez cały dzień w
Dobrodzieniu i byśmy mieli satysfakcję,
że przeczytaliśmy całość!
Agnieszka Hurnik

Nagrody DOKiS - Drzewo Przyjaźni

Zamykając sezon artystyczny 2013/
2014 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu postanowił docenić i podziękować
tym, którzy chętnie z nami współpracują,
okazują nam serce i wsparcie. Takich osób,
instytucji i firm jest w naszym mieście
bardzo dużo, dlatego postanowiliśmy
zacząć od tych z Państwa, którzy w tym
roku szczególnie nas wsparli. Chcemy
każdego roku doceniać współpracę z
kolejnymi wspaniałymi organizacjami
czy firmami. Dom Kultury, pływalnia
„Delfin” oraz stadion to przestrzenie
przeznaczone przede wszystkim dla
wszystkich mieszkańców gminy, zatem
pomoc i wsparcie dla DOKiS to wsparcie
dla nas wszystkich.
A otrzymaliśmy takie w tym roku od:
1. firmy „meblonowak” z Dobrodzienia, od której otrzymaliśmy 10 foteli
pięknych, wygodnych. Obecnie ozdabiają
wyremontowaną Salę Lustrzaną.
2. firmy „LISSY” z Dobrodzienia
– Zestaw mebli . Obecnie ozdabiają
wyremontowaną Salę Plastyczną, oraz
szafę do przechowywania strojów
mażoretek.
3. Zakładu Szklarskiego „Partyka”
– od czerwca Dom Kultury ma nową salę
– wyremontowane pomieszczenie dawniej
zajmowane przez kawiarnię. Obecnie
jest to sala lustrzana. Właśnie lustra
pozyskaliśmy dzięki uprzejmości tego

zakładu z Dobrodzienia. Prace remontowe
natomiast pokryte zostały z funduszy
Urzędu Miejskiego.
4. Chcieliśmy również docenić wieloletnią i wierną współpracę z firmą KLER,
która sponsoruje wiele naszych imprez z
czego największymi są Dobrodzieńska
Dycha i Turniej Brydża Sportowego, ale
także wiele innych.
5. Z okazji obchodów 130-lecia OSP
w Dobrodzieniu chcieliśmy ogromnie
podziękować Strażakom za wieloletnią
współpracę przy organizacji imprez,
dzięki której nasi mieszkańcy czują się
bezpiecznie i chętnie biorą w nich udział.
6. Gminie Dobrodzień, a zatem Pani
Burmistrz i Radzie Miejskiej za nieustanne
wsparcie oraz zrozumienie istoty potrzeb
kulturalnych mieszkańców gminy.
7. Z okazji 10- lecia koncertów Piotra
Lempy w Dobrodzieniu, chcieliśmy
podziękować za wszystkie te lata edukacji
operowej naszych mieszkańców oraz
prawdziwych uczt duchowych podczas
koncertów i festiwali.
8. Dziękując za wiele lat współpracy przy organizowaniu imprez
sportowych, a głównie biegowych, za
wielkie zaangażowanie swojego czasu i
czasu rodziny wręczyliśmy 11 listopada
Drzewo Przyjaźni DOKiS Januszowi
Szafarczykowi.
9. Oczywiście dziękujemy ogromnie

i przekazujemy symboliczne Drzewo
Przyjaźni właścicielowi firmy, który
chce pozostać anonimowy za wielkie
wsparcie finansowe przy wymianie drzwi
i okien wejściowych do Domu kultury.
Całkowity koszt to 25000, a nasz sponsor
przekazał połowę tej sumy! Drugą
część przeznaczyła Rada Miejska. Ten
wspaniały gest spowodował, że wszyscy
mieszkańcy gminy mogą wchodzić do
Domu Kultury głównymi drzwiami (stare
były uszkodzone), a w holu jest ciepło i
przyjemnie.
Wszystkim wyróżnionym ogromnie
dziękujemy, liczymy na dalszą współpracę oraz zachęcamy inne firmy i
organizacje do nawiązania z nami
współpracy. Nasze potrzeby to także
potrzeby gminnych dzieci i młodzieży
bo to oni głównie korzystają, a to z
lepszych warunków lokalowych, a to z
imprez, które dzięki Państwa wsparciu
możemy organizować.
Agnieszka Hurnik
wraz z wszystkimi pracownikami
DOKiS
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Z ekologią na co dzień

Edukacja ekologiczna w naszej szkole ma już wieloletnią tradycję, której
celem jest wprowadzenie trwałych, ekologicznie zrównoważonych nawyków
w życiu codziennym. Skupiamy się
głów nie na działaniach możliwych do
przeprowadzenia w szkole, gospodarstwie
domowym i środowisku lokalnym. Staramy
się angażować w nasze działania rodziców
uczniów, okoliczne firmy i instytucje.
Dzięki takim działaniom mamy szansę
wpłynąć nie tylko na edukację młodzieży,
ale również dorosłych. Uważamy, że to
rodzinny dom, we współpracy ze szkołą
kształtuje młodego człowieka.
Nasze działania spotykają się z uznaniem społeczności lokalnej. Pomagają nam
w tym w dużym stopniu media, które są
jednym z bardziej efektywnych sposobów
podnoszenia świadomości społecznej
o naszych projektach, kampaniach czy
dokonaniach.
Działalność ekologiczna wpisana jest
w program wychowawczy oraz tematykę
godzin wychowawczych naszej Szkoły.
Szereg akcji na stałe wpisało się w kalendarz
roku szkolnego np. Sprzątanie świata, Dzień
Drzewa, Dzień Ziemi, selektywna zbiórka
odpadów, oszczędne gospodarowanie wodą
i energią.
Celem naszych działań jest wzrost
świadomości proekologicznej i prozdrowotnej młodzieży tzn. rozumienie
zależności człowieka od środowiska
oraz wpływu człowieka na środowisko.
Szczególne znaczenie ma rozwój poczucia
odpowiedzialności za podejmowane
działania.
Aktualnie uczniowie naszej szkoły
biorą udział w ogólnopolskim projekcie
„Nie dla niskiej emisji!”, czyli czy wiesz
czym oddychasz?
Niska emisja dotyczy w głównej
mierze zanieczyszczeń emitowanych przez
indywidualne piece domowe, niewielkie
kotłownie oraz komunikację i przemysł.
Staramy się podnieść wiedzę i świadomość naszych uczniów oraz lokalnej
społeczności w zakresie szkodliwości pyłów
i gazów wydobywających się z domowych
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni
węglowych, w których paliwo spalane jest
w nieefektywny sposób. Chcemy również
pokazać, że zawarte w produktach spalania
tlenki węgla, siarki, związki chloru, fluoru
i metali ciężkich oraz kancerogenne,
smołowe aerozole wywołują wiele schorzeń
układów krążenia i oddechowego, alergie,
migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko
nowotworów.
W znacznym stopniu jako szkoła
przyczyniamy się do zmniejszenia ilości
odpadów. Promujemy ekologiczne torby
z logo naszych szkolnych ekozespołów
oraz corocznie organizujemy zbiórkę
elektrośmieci, makulatury, baterii, tonerów
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i plastikowych odpadów. Zachęcamy
wszystkich do wsparcia naszych działań,
korzyści mogą być podwójne – dla nas i
środowiska.
Równolegle wdrażamy projekt „Polska
- 2030?”, którego celem jest pogłębienie
świadomości ekologicznej związanej z
trudnym wyborem najlepszego dla Polski
odnawialnego źródła energii - promocja
OZE w środowisku szkolnym. Młodzież
prze prowadza audyt energetyczny i
ekologiczny budynku szkolnego i własnych
domostw, czyli oblicza zużycie energii,
uciążliwość dla środowiska oraz określa
sposoby jej oszczędzania.

Efektem naszej działalności jest
uzyskanie kolejny już raz wyróżnienia w
postaci Międzynarodowego Certyfikatu
Zielonej Flagi. Jest to tytuł nadawany
szkołom na całym świecie w ramach
Programu Eco – Schools. Uczestniczy
w nim ok. 15 000 szkół w 43 krajach
Europy, Afryki, Ameryki Płd., Azji i
Oceanii. Celem programu jest podnoszenie
świadomości ekologicznej młodzieży na
rzecz efektywnego wykorzystania energii
i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkole i środowisku
lokalnym.
J.Parys, K. Szczygieł

Opolskie Szmaragdy
W dniach 13 – 14 września 2014
roku odbył się II Wojewódzki Przegląd
Twórczości Artystycznej. Organizatorem
„Szma ragdów” jest Marszałek Województwa Opolskiego, a mają one na celu
pokazanie dorobku ośrodków kultury
Opolszczyzny. Na dwóch scenach – w
Filharmonii Opolskiej oraz w plenerze
przez dwa dni odbywały się prezentacje
muzyczne, taneczne i wokalne opolskich
zespołów artystycznych.
W zeszłym roku Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentował Chór
„Kantata”, natomiast w tym roku miały ten
zaszczyt mażoretki „Fantazja”. Zrobiły na
tyle duże wrażenie, że zostały
ponownie zaproszone do
występu podczas Opolskich
Targów Organizacji Pozarządowych.
Dodatkowo w tym roku
zorganizowano wystawy
twórców ludowych i ręko dzielników.
DOKiS
re prezentował Stanisław
Wilk ze swoimi pracami
– obrazami wykonanymi
metodą intarsji. Od połowy
zeszłego roku pan Wilk
prowadzi w domu kultury
sekcję intarsji. Pokazywał

już swoje prace podczas Dni Dobrodzienia
oraz w kościele Św. Marii Magdaleny
podczas mszy św. w Dniu Papieskim 12
października – wyłącznie portrety papieża
Jana Pawła II. Zapraszamy na zajęcia
wszystkich, którzy chcą zobaczyć na czym
polega ta niezwykła „drewniana” metoda
służąca głównie do zdobienia mebli.
Opolskie Szmaragdy prowadzili w tym
roku Julian Mere i Karol Strasburger.
Poprzednia edycja zaowocowała
publikacją prezentującą wszystkie zespoły,
w tym roku również oczekujemy na
sylwetki naszych artystów w publikacji.
Agnieszka Hurnik

Przyroda w obiektywie Józefa Włodarza
26 września odbył się w sali kameralnej Domu Kultury wernisaż wystawy fotograficznej Józefa Włodarza „Piękno wokół
nas”. Nie ma pewnie w Gminie Dobrodzień osoby, która nie
słyszałaby o „Dobrodzieńskiej Secie” czy o Klubie Rowerowym
„Jednoślad”, których inicjatorem jest Józef Włodarz. Wszyscy
widujemy również często naszego mieszkańca jak robi reportaże
fotograficzne z różnych imprez, ale pewnie nie wszyscy wiedzą,
że fotografia jest jego pasją równie wielką jak jazda na rowerze
czy wędkowanie.
Urodzony w 1950 r. w Dobrodzieniu, z wykształcenia technik
– mechanik, właściciel zakładu instalacyjnego. Do obserwacji
przyrody i wykonywania zdjęć wykorzystuje rozstawione w
lasach przez myśliwych ambony. Fotografowanie przyrody
wymaga wielkiej cierpliwości, ale i wiedzy na temat otaczającego
nas fascynującego świata zwierząt i roślin. Józef Włodarz
skupia się głównie na zwierzętach i od lat przemierza rozległe
lasy, pola, łąki okolic Dobrodzienia, Lublińca czy Ciasnej, ale
rejestruje również ulotne piękno krajobrazu. Mówi o sobie, że
jest fotografem amatorem, ale jego zdjęcia przeczą tej opinii!
Podczas wernisażu autor zabrał nas w niezwykłą podróż
opowiadając historię niemal każdego zdjęcia. Słuchaliśmy o
ciszy, cierpliwości i niezwykłej nagrodzie – orzeł czarny w
kadrze bardzo bliskim, bocian czarny…, lub wiewiórki czy sarny
zaglądające niemal w obiektyw… Natomiast zachodzące słońce
uchwycone w oknie leśnej ambony to efekt obserwacji, zamysłu
artystycznego i cierpliwego czekania aż zachodząc znajdzie się
dokładnie w tym miejscu…

Wystawa wisiała ponad miesiąc i cieszyła się dużym
powodzeniem. Prócz zwykłych zwiedzających przychodziły
klasy na lekcjach biologii.
Zachęcamy do śledzenia twórczości Józefa Włodarza na
stronach internetowych, a my dziękujemy artyście za możliwość
pokazania jego dzieł szerszej publiczności udowadniając po raz
kolejny, że warto mieć w życiu pasję!
Agnieszka Hurnik

Opolskie lamy w Dobrodzieniu

We wrześniu w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu
odbyła się „Dokumentalna Odsłona Kina” czyli wydarzenie
promujące XII Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Jest to projekt,
który w sposób bezpośredni pragnie zapoznać, zainteresować
i zachwycić widza tą odsłoną kina, którą wyznacza film
dokumentalny. W programie zaprezentowane zostały filmy
młodych twórców jak i tych bardziej doświadczonych.
Na dwa dwugodzinne bloki składały się filmy dokumentalne
prezentowane i nagradzane na Konkursie Głównym Festiwalu
Filmowego Opolskie Lamy w latach 2007 – 2013: klasyka
polskiego dokumentu (Kazimierz Karabasz, Marcel Łoziński,
Andrzej Munk), dokument animowany, dokument muzyczny

Konferencja w
Kocurach

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa
Dolina” wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego w
dniu 06.11.2014 r. zorganizowało konferencję naukową na temat
,,Współczesne perspektywy historii lokalnej na przykładzie Kocur
i Malichowa".
Prelegentami byli: Magda Przysiężna-Pizarska „Wyniki badań
archeologicznych na terenie sołectwa Kocury-Malichów.”, Olgierd
Kniejski „Kocury i Malichów na dawnych mapach”, Robert Słota „Kocury i Malichów w świetle urbarza dobrodzieńskiego z
I połowy XVIII wieku”, Aleksandra Ziober „Odważyliśmy
się wyjść na dwór, a tam chmara radzieckiej piechoty. Armia
czerwona we wspomnieniach mieszkańców Kocur i okolic”,
Mariusz Sawicki „Ścieżka edukacyjno - historyczna w Kocurach”,
Dorota Maleska i Anna Grzebińska ,,10-lecie Grupy Odnowy Wsi
w Kocurach”.
Stowarzyszenie miało okazję do przedstawienia tego co
dokończenie na s. 26

(świat) oraz filmy dokumentalne z programu „Kino Wolność”.
Zaprezentowane filmy to kino zaangażowane w rzeczywistość,
niezwykłe kreacje życia społeczno - politycznego, prostota płynąca
z historii opowiadanych ustami człowieka zastanego w jego
codzienności. Sztuka tworzenia dokumentu stwarza specyficzną
więź pomiędzy twórcą filmu, a jego bohaterami. W klasyczny
bądź niekonwencjonalny sposób powstają w dokumencie obrazy
obok których żaden widz nie przejdzie obojętnie. Dokument jest
autorską próbą uchwycenia rzeczywistości, tej która nas zewsząd
otacza.
Dokumentalna Odsłona Kina w roku 2014 obchodziła swą
drugą edycję. Odsłaniała kino dokumentalne w 6 miastach Polski
oraz kilku miastach powiatowych województwa opolskiego,
promując i zapowiadając jednocześnie 12 edycję Festiwalu
Filmowego Opolskie Lamy.
Dobrodzieńska publiczność mogła zobaczyć podczas I
pokazu: Szczęściarze, reż. Tomasz Wolski, Polska 2009, 30
min, Rogalik, reż. Paweł Ziemilski, Polska 2012, 18 min,
Wycieczka, reż. Bartosz Kruhlik, Polska 2010, 13 min,
Niebiańskie jezioro, reż. Diana Aszyk, Polska 2012, 20 min, Taki
typ ptactwa, reż. Małgorzata Goliszewska, Polska 2012, 12 min,
Sonda o kobietach, reż. Mateusz Głowacki, Polska 2012, 30
min.
Łącznie 123 minuty. W czasie II pokazu: Księżniczka i
mur, reż. Małgorzata Kozera, Polska 2012, 14 min, Dzisiaj w
Warszawie, jutro gdzieś w świecie, reż. Grzegorz Brzozowski,
Polska 2012, 20 min, Matka, reż. Jakub Piątek, Polska 2009, 11
min, Krajobraz nizinny z kołyską, reż. Michał Brożonowicz,
Polska 2009, 18 min, Odwiedziny, reż. Matej Bobrik, Polska
2013, 12 min, Getto Gospel, reż. Jakub Radej, Polska 2011, 27
min. Łącznie 102 minuty.
Wstęp na oba pokazy był bezpłatny.
Agnieszka Hurnik
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Wernisaż sztuki wszelakiej

W sobotę 8 listopada w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu, wraz
z sekcją Rękodzieła Artystycznego
zorganizowałyśmy wystawę swoich
prac. Inspiracją do powstania wystawy
było pokazanie szerszej grupie osób, jak

miło i twórczo można spędzać czas i
czym zajmuje się nasza sekcja. W domu
kultury dzieje się naprawdę wiele!
Tematyka wystawy była różnorodna.
Podstawą dla naszego rękodzieła jest
indywidualne podejście do każdej pracy,

którą tworzymy: od drobnej biżuterii
sutaszowej, szydełkowej, decoupage,
scrapbbooking, kartonaż, haft krzyżykowy,
matematyczny, wstążeczkowy, czy już
bardziej zaawansowane techniki, jak
enkaustyka, rożne dekoracyjne pudełka,
puszki, dekoracje świąteczne, przedmioty
codziennego użytku, itp.
Klimatyczne tło muzyczne dla naszego
wernisażu tworzył Andrzej Stupińskimuzyk, który przygrywał nam na pianinie.
Każdy gość mógł w czasie oglądania
poczęstować się kawką i ciastem oraz
porozmawiać z autorkami prac.
Na wernisażu pojawiło się bardzo
wiele osób, co sprawiło nam ogromnie
dużo radości. Chcemy wszystkim
bardzo podziękować za tak liczny
udział! Dziękujemy osobom z personelu
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu, za pomoc w zorganizowaniu
wystawy. Specjalne podziękowania
kierujemy także do Pani Dyrektor
Agnieszki Hurnik- wdzięczni za
możliwość spotykania się we wspólnym
gronie podczas zajęć Sekcji Rękodzieła,
gdzie możemy nadal odkrywać, a także
rozwijać swoje większe i mniejsze twórcze
talenty.
Beata Kupiec

8 listopada w sali kameralnej DOKiS
odbył się wernisaż prac Sekcji Rękodzieła
Artystycznego działającej przy domu
kultury. Prowadzi ją Beata Kupiec, która od
lat inspiruje przychodzące na zajęcia panie
do poznawania coraz to nowych technik
rękodzielniczych i do wykonywania coraz
piękniejszych dzieł. Uczestnicy wernisażu

mogli zobaczyć przedmioty wykonane z
papieru – w bardzo różnych technikach,
z materiału, drewna, drutu…. Pokazane
zostały: biżuteria, pudełka na biżuterię,
na listy, ozdobne puzderka, naczynia,
ozdobione krzesła i półki, obrazy…
Trudno wyliczyć wszystko i opisać.
Wrażenie było doprawdy imponujące!
Zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby zobaczyć te niezwykłe dzieła

w każdy piątek o 16.00. Obecnie sekcja
została wzmocniona przez studentki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale zawsze
chętnie przyjmiemy nowych członków i
wymienimy doświadczenia.
Podczas wernisażu akompaniował nam
Andrzej Stupiński, a wszyscy goście mogli
napić się kawy w scenerii kawiarni. Nie
opuszczali też sali z pustymi rękami…
Agnieszka Hurnik

Rękodzieło artystyczne w DOKiS

Konferencja ...

dokończenie ze s. 25
już zrobiło w Sołectwie i tego co chce
zrobić.
Tu odsyłamy do artykułu w Kulisach
Powiatu z dnia 13.11.2014 r.
W tym dniu gościliśmy Marszałka
województwa
Andrzeja
Bułę,
przedstawicieli władz samorządowych
gminy Dobrodzień i Zębowice ,Prezesa
Izby Rolniczej, radnych, sołtysów,
wiejskich działaczy, dyrektorów szkół,
dyrektor Banku Spółdzielczego, dyrektor
Domu Kultury. Wszystkim gościom za
przybycie serdecznie dziękujemy.
Dorota Maleska
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XVII Mikołajkowy Turniej Karate

Już po raz siedemnasty 7 grudnia
br., Klub Karate Nidan z Zawadzkiego
zorganizował Mikołajkowy Klubowy
Turniej Karate, w którym rywalizowało
80 zawodników w wieku od 5 do 14
lat z klubowych sekcji z miejscowości
Dobrodzień, Ozimek, Strzelce
Opolskie i Zawadzkie. Rozegrano
17 konkurencji: kata, kumite na
fantomach i torze sprawnościowym.
Zmagania trwały 2 godziny, po czym
nastąpiła część oficjalna, w której
swoją obecnością turniej zaszczycili
Radny Sejmiku Województwa
Opolskiego Pan Zdzisław Siewiera,
Burmistrz Ozimka Jan Labus,
Burmistrz Dobrodzienia Pani Róża
Koźlik oraz jej zastępca Pan Marek
Witek, Członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego Pan Kazimierz Kubal,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zawadzkiem Pan Stanisław Kiełek,
Dyrektor GOSiT Pan Mateusz
Ochlust, Pan Łukasz Orłowski z Prezes
Firmy Orland, Pani Dorota KotylakSkrzypiec Bank Zachodni, Państwo
Krystyna i Roman Sprancel właściciele Restauracji Zielona
Oberża. Po przywitaniu zaproszonych gości i prezentacji sekcji
prezes klubu przedstawił sprawozdanie z działalności w roku
2014. Po czym głos zabrał Pan Kazimierz Kubal, który skierował
do działaczy i zawodników wiele ciepłych słów, a następnie w
imieniu Wicestarosty Strzeleckiego wręczył puchar najmłodszemu

Sukces Dokisiaczków

Mała artystka, która uczęszcza na zajęcia wokalne do grupy
„Dokisiaczków” przy DOKiS w Dobrodzieniu Ania Gabor
zwyciężyła w XII Festiwalu Piosenki i Tańca Kuźnia 2014 w
Zawadzkiem w kategorii wokal. Ania zaśpiewała piosenkę „Żabia
Modelka”.
Gratulujemy serdecznie!
Odbyło się to tego samego dnia kiedy święto misia w domu
kultury dlatego wszystkie dzieci mogły zobaczyć puchar i
wysłuchać nagrodzonej piosenki.

zawodnikowi, którym został 5-cio letni Bartosz Pruski. W
dalszej części wręczono nagrody rzeczowe dla tegorocznych
medalistów Mistrzostw Polski, których dokonała Pani Dorota
Kotylak-Skrzypiec przedstawicielka Banku Zachodniego, który
był Głównym Sponsorem Turnieju i fundatorem nagród.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Natalia Szponder, Elżbieta
Zajdel, Ewa Zajdel, Karolina Trepka, (Weronika Grejner,
Wiktoria Grejner, Aleksandra Krawiec z Pluder), Bartłomiej
Barański, Dariusz Sworeń i Natalia Ledwig. Następnie odbyła
się dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych
konkurencjach, na których czekały nagrody w postaci pucharów,
medali, dyplomów i koszulek T-shirt z logiem Głównego
Sponsora. Sekcję Dobrodzień, których instruktorami są Radosław
Zając i Adrian Pryszcz reprezentowało 14 zawodników. W
wewnątrzklubowej punktowej klasyfikacji zajęli drugie miejsce
za sekcją z Zawadzkiego. Na podium stanęli zawodnicy Zając
Karolina, Studzińska Daria, Nowak Natan, Studziński Patryk,
Koj Łukasz, Koza Dawid, Bartodziej Julia, Sobczyk Rafał oraz
Kniejski Jonas. Na zakończenie Prezes poprosił wszystkich
uczestników o udział w głosowaniu w Plebiscycie Nowej Trybuny
Opolskiej na Najpopularniejszego Sportowca, gdzie nominowane
są 4 zawodniczki klubu oraz na Miss Aren Sportowych gdzie
nominację otrzymały 2 zawodniczki. „Święty Mikołaj”, który
przybył na to spotkanie docenił trud wszystkich zawodników
i wręczył im słodkie upominki. Sponsorem głównym turnieju
był Bank Zachodni WBK, ponad to został dofinansowany przez
Gminę Zawadzkie i Gminę Dobrodzień oraz pomocy darczyńców:
Sp. z o.o „Technar” z Mikołowa, Technodrew Polska Sp. z o.o,
PC Active Plus, Restauracja Zielona Oberża Państwo Krystyna
i Roman Sprancel, Paj Mebel z Myśliny, GOSIT Zawadzkie,
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, , Drukarnia Sil-Veg-Druk,
Pan Mariusz Łapot, Pan Adam Wirski, Pan Bogdan Czapnik
i Pani Aleksandra Zakrzewska, którym w imieniu wszystkich
uczestników i zarządu klubu składamy serdeczne podziękowania.
Również bardzo serdeczne i gorące podziękowania należą się
starszym członkom, trenerom i rodzicom, którzy przyczynili
się do sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz GOSiT za
udostępnienie hali sportowej. Obsługę medyczną zapewniła
Dr Mirosława Zajdel. Sędzią głównym zawodów był Zbigniew
Sworeń, jego pracę
wspomagali starsi
zawodnicy i trenerzy
DOBRODZIENIA
klubu. Na widowni
i Okolic
zasiadło około 90
widzów.
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Szkolna przygoda w mundurze

Istniejąca w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
klasa mundurowa odnosi ostatnio wiele
sukcesów, także na arenie ogólnopolskiej.
Pomysł utworzenia klasy mundurowej
w naszym Zespole Szkół pojawił się w
2009 roku i od razu spotkał się z dużym
zainteresowaniem młodzieży. Pierwsza
klasa liczyła ponad trzydziestu uczniów,
w tym większość dziewcząt. Oferta
klasy mundurowej jest skierowana do
absolwentów gimnazjum, którzy w
przyszłości myślą o pracy w służbach
mundurowych: wojsku, policji, straży
pożarnej czy też służbie więziennej,
zawodach, które są stabilne finansowo,
ale również wymagają określonych
umiejętności, jak na przykład sprawności
fizycznej i odpowiedniej umiejętności
pracy z ludźmi czy też współpracy w
grupie. W tym też kierunku odbywa się
szkolenie uczniów klas mundurowych.
Szkoła podpisała szereg porozumień z
różnymi instytucjami i stowarzyszeniami,
a są nimi Ochotnicza Straż Pożarna w
Dobrodzieniu, Fundacja Byłych Żołnierzy
i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych
„SZTURMAN” z Lublińca, Stowarzyszenie
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„Commando” w Bolesławcu, Zakład Karny
w Sierakowie Śląskim, współpracuje także
z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu,
Wojewódzką Komendą Uzupełnień w
Opolu. Jednak nieodzowną pomocą
wykazuje się pan płk Edward Mazur,
który jest współautorem wielu inicjatyw
i sukcesów naszej młodzieży. Cieszy się
ogromnym autorytetem wśród uczniów
naszej szkoły, w tym roku otrzymał tytuł
„Przyjaciel Szkoły” oraz Różę Powiatu
Oleskiego.
Dzięki tym różnorodnym działaniom
uczniowie mają zapewniony cały szereg
zajęć, a są nimi oprócz przygotowania
teoretycznego, zajęcia z musztry, strzelanie,
nauka i doskonalenie pływania, zajęcia
strażackie, także dotyczące udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Mogą wziąć udział w wielu wycieczkach i
poznać funkcjonowanie policji (Komenda
Wojewódzka Policji), wojska (wyższe
uczelnie wojskowe) czy też straży
pożarnej. Jednak największą atrakcją są
coroczne tygodniowe obozy wojskowe w
Bolesławcu, które są prawdziwą próbką
wojskowego życia i dyscypliny, czy
też wyjazdy na weekendowe „szkoły
przetrwania”, gdzie trzeba nauczyć się
orientacji w terenie i spróbować spać w
lesie na tzw. gołej ziemi. Prawdziwym
wyzwaniem i sprawdzianem ich poziomu
wyszkolenia jest udział w zawodach
sportowo – obronnych czy też zawodach
strażackich. Szczególnie wiele sukcesów
przyniósł ten mijający rok. W kwietniu
uczniowie wzięli udział w I Wojewódzkim
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Turnieju Klas Mundurowych, zajmując w
klasyfikacji generalnej trzecie miejsce, a w
turnieju uczestniczyło kilkanaście drużyn.
We wrześniu odbywały się w Bolesławcu
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo –
Obronne i nasza drużyna żeńska wywalczyła
tytuł mistrzyń Polski – to największy sukces,
zwłaszcza, że w poprzednich latach na tych
samych zawodach dziewczyny zdobywały
dwukrotnie tytuły wicemistrzowskie. W
listopadzie nasze drużyny pojechały na
Zawody Strzeleckie o Puchar Dowódcy
23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu,
gdzie broniły ubiegłorocznego tytułu.

W tym roku zajęły drugie miejsce, a do
pierwszego miejsca zabrakło tylko czterech
punktów.
Wyrażamy serdeczne podziękowanie
naszym współpracownikom i przyjaciołom,
nauczycielom i wychowawcom, a także
rodzicom za tak wspaniałe przygotowanie i
kierowanie naszymi uczniami. Dzięki temu
klasy mundurowe z ZSP w Dobrodzieniu
są jednymi z najlepszych w województwie
opolskim.
Joachim Wloczyk
O klasach mundurowych i szkole możecie
poczytać na stronie ZSP w Dobrodzieniu:
www.zspdobrodzien.pl

Dobiegł końca kolejny cykl programu powszechnej nauki pływania dla klas III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Dobrodzień,
w którym wzięło udział 85 uczniów. W tym roku
szkolnym naukę pływania zainaugurowaliśmy
29 września, szkoły korzystały z niej 3 razy
w tygodniu, zajęcia prowadzone były przez
doświadczonych trenerów Pana Olega Pyroga
i Panią Weronikę Nieborak. W wyniku tak
intensywnych zajęć 70 % dzieci opanowała na

wysokim poziomie naukę pływania. Zwieńczeniem
ciężkiej pracy uczniów były zorganizowane w dniu
27 listopada br. zawody pływackie. Prócz dzieci
kryta pływalnia gościła dyrektorów szkół, Panią
Burmistrz Dobrodzienia oraz Panią dyrektor
DOKiS. Wszystkie dzieci otrzymały czepek prezent, niespodziankę ufundowaną przez Gminę
Dobrodzień . Przypominamy, że powszechną naukę
pływania dom kultury zainicjował w 2006 roku i do
tej pory objęto nią około 1000 dzieci.
Grażyna Sawicka

Już pływam

PSP Dobrodzień
- numer 1 w powiecie

Rok szkolny 2013/2014 został
ogłoszony przez MEN „ Rokiem szkoły w
ruchu”. Wkrótce okazało się, że rok, który
upływał pod sportową egidą najwyższych
władz oświatowych, zaznaczył się w historii
naszej szkoły jako czas wielu sukcesów
sportowych. Już pierwsze październikowe
starty naszych uczniów w „Sztafetowych
biegach przełajowych” były dobrym
symptomem tego, co miało nastąpić w
przeciągu całego roku - nasi uczniowie,
zarówno chłopcy jak i dziewczyny, zdobyli
wicemistrzostwo powiatu oleskiego.
Natomiast pierwsze zwycięstwa i marsz
do miana najlepszej szkoły w powiecie
rozpoczęły nasze najmłodsze uczennice,
dziewczyny z klas III i IV. Wygrały
wszystko, co można było wygrać, gdyż
dla dzieci z klas czwartych oraz młodszych
przewidziane są w „Kalendarzu imprez
sportowych powiatu oleskiego” tylko dwa
rodzaje zawodów, a mianowicie: „Dwa
Ognie” i „Mały Olimpijczyk”. Szczególnie
dobry występ odnotowały dziewczyny w
„Dwa ognie”, gdzie po wygranych zawodach
powiatowych, wygrały półfinał wojewódzki
w Białej Nyskiej i uczestniczyły w wielkim
finale w Kędzierzynie Koźlu.
Po tych ogromnych sukcesach
dziewczyn przyszedł w końcu czas na
zwycięstwa chłopców z klas starszych.
Wygrali czterokrotnie zawody w powiecie
oleskim. Pierwszy tytuł zdobyli w mini piłce
koszykowej, drugie zwycięstwo odnieśli na
własnej hali w mini siatkówce, trzeci tytuł
również zdobyli w Dobrodzieniu w mini
piłce nożnej, a po raz czwarty okazali się
najlepsi w „Czwórboju Lekkoatletycznym”.
Szczególnie dobry występ odnotowali w mini
piłce koszykowej oraz w mini piłce nożnej,
dlatego pozwolę sobie troszkę szerzej opisać
te zawody.
Tytuł najlepszej drużyny w mini piłkę
koszykowej chłopcy zdobyli 31.01.2014

r. w Dalachowie, gdzie w zawodach
uczestniczyło 6 drużyn z całego powiatu
- zwycięzców zawodów gminnych. Po
tym sukcesie udaliśmy się 05.03.2014 r.
do Brzegu na półfinał wojewódzki. Tam
również okazaliśmy się najlepsi o czym
świadczą następujące wyniki: Dobrodzień –
Głogówek 14:4, Dobrodzień – Zdzieszowice
36:4; Dobrodzień – Brzeg 28: 22.
Wielki finał odbył się 13.03.2014r.
w Prudniku - w mieście słynącym z
koszykówki, reklamującym się jako stolica
opolskiej koszykówki. Tam też świetnie
zaprezentowali się nasi uczniowie. Pierwszy
mecz zagraliśmy z najlepszą szkołą z miasta
Opola, czyli PSP nr 15, którą to pokonaliśmy
znacznie, bo 38 do 17. W kolejnych meczach
musieliśmy uznać wyższość przeciwników.
Jednakże to niewątpliwie wielki sukces
zostać trzecią w kolejności, najlepszą
drużyną Opolszczyzny!
W mini piłce nożnej przeszliśmy
podobną drogę, lecz na zwycięstwo w tej
dyscyplinie liczyliśmy szczególnie, wszakże
większość naszych najlepszych uczniów to
piłkarze, a zawody gminne i powiatowe
odbywały się w Dobrodzieniu. Po wygraniu
zawodów gminnych, jako gospodarze
zawodów powiatowych, okazaliśmy się
najlepsi spośród siedmiu drużyn z powiatu
oleskiego, które uczestniczyły w turnieju .
Jako zwycięzcy powiatu udaliśmy się 24.04.
2014 r. do Kluczborka, gdzie zmierzyliśmy
się z następującymi szkołami: PSP nr 3 z
Brzegu, PSP nr 7 ze Strzelec Opolskich i
gospodarzem - PSP nr 2 z Kluczborka.
Tam również okazaliśmy się najlepsi,
wygrywając wszystkie swoje mecze. Wyniki
spotkań były następujące: Dobrodzień
– Strzelce Opolskie 6:4; Dobrodzień
– Kluczbork 2:1; Dobrodzień – Brzeg 5:4
Gdy wygraliśmy półfinał wojewódzki,
okazało się iż to właśnie my - PSP w
Dobrodzieniu - będziemy gospodarzem

finału wojewódzkiego, gdyż w zeszłym roku
to Kluczbork był mistrzem województwa. W
piątek 09.05.2014 mistrzostwa województwa
w mini piłce nożnej szkół podstawowych
odbyły się w naszym miasteczku. Turniej
rozpoczął się uroczystym otwarciem,
na które przybyli przedstawiciele władz
samorządowych oraz władz szkolnych.
Barwne rozpoczęcie zawodów uświetnił
występ miejscowej grupy mażoretek „Fantazja II”. Dziewczęta wyprowadziły
uczestników na płytę boiska trzymając
w rękach tabliczki z nazwą drużyn, a w
przerwach między meczami zaprezentowały
swoje układy taneczne.
Tak piękne i uroczyste zawody przy
dużej ilości kibiców oraz głośnym dopingu
z ich strony, może troszkę sparaliżowały
chłopców i w efekcie zdobyliśmy trzecie
miejsce w województwie. Wyniki naszych
spotkań były następujące: Dobrodzień
– Prudnik 1:2; Dobrodzień - Ligota Książęca
1:0; Dobrodzień – Niemodlin 2:3.
Chłopcy oprócz sukcesów z zakresu gier
zespołowych, bardzo dobre wyniki uzyskali
również w zawodach lekkoatletycznych
- wygrali Czwórbój LA oraz odnosili
indywidualne zwycięstwa. Następujący
uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami
na zawodach powiatowych: 1 miejsce 1000
m - Dustin Janik (3 min 17); 1 miejsce
pchnięcie kulą 4kg - Dominik Brylka (10 m
20 cm);1 miejsce skok wzwyż - Katarzyna
Konik (1m 26cm); 1 miejsce sztafeta 4x
100m (Jakub Pielok, Szymanowicz Kamil,
Moskalik Fabiani Janik Dustin).
Po uzyskaniu tak dobrych wyników na
zawodach powiatowych, pojechaliśmy na
finał województwa do Opola. Tam również
spisaliśmy się rewelacyjnie, a największy
sukces odnieśli dwaj chłopcy z klas szóstych.
Oto ich wyniki: 1 miejsce 1000 m - Janik
Dustin (3min 06 sek.); 2 miejsce pchnięcie
kulą – Dominik Brylka (9 m 79 cm).
Zawody lekkoatletyczne zakończyły
zawody szkolne w ramach „Kalendarza
imprez sportowych szkół podstawowych”.
Tak dobre wyniki spowodowały, iż w
przeciągu całego roku szkolnego zdobyliśmy
najwięcej punktów w klasyfikacji szkół , a
tym samym miano najlepszej szkoły w
powiecie oleskim. Również zdobyliśmy
najwięcej tytułów mistrzowskich, a także
6 razy sięgaliśmy po puchar: czterokrotnie
chłopcy, dwukrotnie dziewczyny.
Ceremonia ogłoszenia klasyfikacji
sportowej powiatu oleskiego w roku
szkolnym 2013/2014 odbyła się w Oleśnie.
Ogłoszenia wyników dokonał koordynator
powiatowy sportu- pan Jan Chmielewski.
Młodym, utalentowanym sportowcom
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!
Jarosław Kryś
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Nasz przyszły paraolimpijczyk

Piotrek urodził się w 1993 roku w Bzinicy Starej. Kłopoty
ze zdrowiem w dzieciństwie i konieczność przeprowadzenia
operacji spowodowały, że jej konsekwencją stał się niedowład
lewej strony, a co za tym idzie niepełnosprawność. Mimo
przeciwności losu Piotrek postanowił skupić się na sporcie.
A zaczęło się w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Busku
Zdroju, gdzie trafił do szkoły w zawodzie monter maszyn i
urządzeń. Od tego czasu sport jest jego pasją – dwie dyscypliny:
biegi i rzut oszczepem.
Na początku należał do Klubu Sportowego KS „Słoneczko”
w Busku Zdroju, obecnie należy do Klubu Sportowego Start
Gorzów Wielkopolski - od listopada 2013 r. Klub samodzielnie
zwrócił się do niego z prośbą o wstąpienie w ich szeregi
poznawszy jego wyniki sportowe na stronach internetowych.
Od 1.01.2014 jest członkiem Narodowej Kadry Polski Osób
Niepełnosprawnych na wniosek gorzowskiego klubu. Niedawno
trenował jako reprezentant Kadry Narodowej do Mistrzostw
Europy w Paryżu, gdzie spisał się bardzo dzielnie – zdobył

IV miejsce w rzucie oszczepem! Obecnie natomiast
trenuje do Mistrzostw Świata – Paraolimpiada – w Rio
w Brazylii w 2016 roku. Został zgłoszony przez swój
klub. Koszty wyjazdu pokrywa Polski Związek Lekkiej
Atletyki, natomiast we własnym zakresie musi zapewnić
sobie odpowiedni strój, buty, zegarek i odżywki. Niedawno
otrzymał od Burmistrza do finansowanie na zakup
niezbędnego wyposażenia do rozwoju pasji sportowych.
Również Firma Kler dofinansowała Piotrowi nadruki na
stroje sportowe oraz odżywki.
Do 2016 roku musi trenować na hali sportowej i siłowni.
Trenuje w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Dobrodzieniu.
Obecnie Piotrek usamodzielnia się po zakończeniu
nauki. Mieszka w Dobrodzieniu i szuka pracy. Gdyby
ktoś chciał nawiązać kontakt ze sportowcem zachęcamy
do kontaktowania się z Domem Kultury.
Jego dotychczasowe osiągnięcia:1. 2010 Mistrzostwa
Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce dla Niepełnosprawnych
w Kozienicach I miejsce w rzucie oszczepem II miejsce
w biegu na 100m II miejsce w biegu na 200 m; 2. 2010
Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego w ping pongu dla Osób Niepełnosprawnych w swojej kategorii wiekowej
w Kielcach I miejsce; 3. 2011 Mistrzostwa Polski Juniorów w
Lekkiej Atletyce dla Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach I
miejsce w biegu na 100 m; III miejsce w rzucie oszczepem; II
miejsce w biegu na 200 m; 4. 2012 Mistrzostwa Polski Seniorów
w Lekkiej Atletyce dla Osób niepełnosprawnych w Słubicach;
III miejsce na 200m; III miejsce w rzucie oszczepem; 5. 2013
Mistrzostwa Polski w Bocci a dla Osób Niepełnosprawnych w
Małszu I miejsce; 6. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej
Atletyce dla Osób Niepełnosprawnych w Słubicach III miejsce
w rzucie oszczepem; 7. Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce
Paryż Maco IV miejsce w rzucie oszczepem
Biegi Uliczne wszystkie z osobami pełnosprawnymi: Szydłów
8,800 km - I miejsce 2012; Skotniki 11,400 km – I miejsce 2012;
Radom 2,500 km – III miejsce 2012; Busko Zdrój 11,400 km – III
miejsce 2013; Tarnów 2,500 – II miejsce 2013; udział w Biegu
Niepodległości w Warszawie 2013.
Agnieszka Hurnik

Święto Niepodległości według Morsów

Stało się już tradycją, że na
Święto Niepodległości 11. listopada,
obchodzone w Grodźcu - zapraszany
jest co roku Klub Morsów „SOPEL”
z Dobrodzienia. Tak też było i w roku
bieżącym. Program obchodów tego
święta w Grodźcu był bogaty, a jeden
z jego punktów - wejście do wody
morsów - stanowił niemałą atrakcją
dla zgromadzonej publiczności. Była to
także inauguracja morsowania Klubu
“SOPEL” w sezonie 2014/2015. Trochę
warunki pogodowe były dla morsów
niesprzyjające, bo było bardzo ciepło - a
morsy lubią mróz. Pomimo to zabawa
była wyśmienita, grono morsów
zażywających listopadowej kąpieli
liczne, dopisała także publiczność.
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Po kąpieli rozgrzać się można było
przy ognisku, grochówce, kawie, oraz
poczęstować domowymi wypiekami,

przywiezionymi przez dobrodzieńskie
morsy.
Teresa Graca

Dobrodzieńska Seta 2014

W dniu 14. września 2014 r. odbyła
się IV edycja maratonu kolarskiego
„Dobrodzieńska Seta”. Regulamin
tegorocznej imprezy, oprócz charakteru
rekreacyjnego, polegającego na przejechaniu 100 km w ciągu 5 godzin, pod
naciskiem zawodników biorących udział
w poprzednich edycjach dopuszczał także
formę ścigania się. Nadało to imprezie
bardziej sportowego charakteru, ale
jednocześnie stworzyło wiele problemów
organizacyjnych. Zawodnicy biorący
udział w wyścigu otrzymali puchary

za zajęcie pierwszych trzech miejsc w
kategorii kobiet i mężczyzn. Puchary te
wręczyła Burmistrz Dobrodzienia Pani
Róża Koźlik wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Panem Damianem
Karpinskim. Wszystkie drużyny liczące
powyżej trzech zawodników otrzymały
piękne statuetki. Startujący otrzymali
pamiątkowe medale oraz certyfikaty
regulaminowego ukończenia maratonu.
Trasa przebiegała przez Makowczyce,
Szemrowice, Kadłub Wolny, Osiecko,
Zębowice do Zawady i z powrotem.

Na trasie zapewniliśmy zawodnikom
napoje i czekolady a na mecie ciepły
posiłek. Zawodnikom towarzyszyły trzy
samochody serwisowe i służba medyczna.
Trasę zabezpieczały jednostki OSP z
Dobrodzienia, Szemrowic i Zębowic.
Okrasą tegorocznej imprezy był występ
grupy monocyklistów z Chrzelic. Ich
popisy na dobrodzieńskim rynku były
nagradzane rzęsistymi oklaskami.
W tegorocznej imprezie udział wzięło
312 zawodników z takich województw,
jak: łódzkie, małopolskie, dolnośląskie,
śląskie i opolskie. Trzech zawodników, aby
wziąć udział w imprezie przyjechało z
Niemiec. W tym roku ustanowiono kolejny
rekord ilości startujących (312 osób). W
roku ubiegłym startowało 181 zawodników
a w pierwszej edycji 30. Ze względów
bezpieczeństwa uczestników maratonu,
w przyszłym roku prawdopodobnie
ograniczymy ilość startujących.
Składam serdeczne podziękowania
władzom samorządowym gminy
Dobrodzień i Zębowice za wsparcie
tej coraz bardziej popularnej imprezy
kolarskiej. Dziękuję również sponsorom
za ufundowanie nagród rzeczowych dla
zawodników. Impreza ta nie odbyłaby się
bez udziału wolontariuszy obsługujących
biuro zawodów, osób zapewniających
serwis techniczny, medyczny i zabezpieczenie trasy. Wszystkim serdecznie
dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznego maratonu.
Józef Włodarz KTR „Jednoślad”

6 złotych medali Moniki Skorupy

W miniony weekend drużyna
Dobrodzieńskich pływaków brała udział
w jubileuszowych zawodach pływackich
na Słowacji. Tamtejszy klub pływacki
Chemes Humenne obchodził 30 lat swojej
działalności. Ze względu na okoliczności
zawody trwały dwa dni i obejmowały
szeroki program nie tylko sportowy,
ale również artystyczny. W zawodach
wzięło udział 250 pływaków z 7 krajów
w tym: Serbii, Ukrainy, Węgier, Białorusi.
Dobrodzień reprezentowało aż 17
zawodników pod czujnym okiem trenerów.
Na szczęście nie byliśmy jedynie biernymi
uczestnikami zawodów. Nasi zawodnicy
zabrali organizatorom aż 28 medali w
tym najwięcej bo aż 6 złotych medali
zdobyła Monika Skorupa. Wielokrotnie na
podium stawali: Monika Machnik, Marcel
Guzy, Spik Vanessa, Kot Anna, Jończyk
Zuzanna i najmłodsze uczestniczki
zawodów Jainta Sara oraz Rakowska
Marta. Pozostali zawodnicy zgodnie z
oczekiwaniami trenerów osiągali nowe
wyniki życiowe i plasowali się w okolicach
podium. Miłym i oczekiwanym akcentem
zawodów było osiągnięcie przez Jonasza
Badurę, Arkadiusza Borkowskiego,
Marcela Jarzombka oraz Patryka Krawiec

Fot.: trener Oleg Pyrog z zawodniczkami: Monik¹ Machnik, Monik¹ Skorup¹ i Vaness¹ Spik
wyników na poziomie klasy 12- latków.
Oby tak dalej. Gratulujemy i trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy.
Weronika Nieborak
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Mistrzostwa Polski Karate

Życiowy jak do tej pory sukces odniosła Wiktoria Grejner z Pluder zdobywając
Mistrzostwo Polski w konkurencji kumite
indywidualne młodziczek 14-15 lat podczas
rozegranych 11 października 2014 roku w
Stargardzie Szczecińskim Mistrzostwach
Polski Karate Shotokan Młodzików,
Kadetów, Juniorów i Seniorów. Na drodze
do mistrzostwa stoczyła 5 pasjonujących
walk, niektóre wygrywając przed czasem.
Również udanie zakończyła udział
inna zawodniczka KK Nidan z Pluder,
Aleksandra Krawiec, wraz z Wiktorią

Grejner i Elżbietą Zajdel wywalczyła
srebrny medal w konkurencji Kata
drużynowym kadetek. Dziewczyny
jeszcze raz stanęły na podium tym
razem na trzecim w konkurencji kumie
drużynowe kadetek. W Mistrzostwach
udział wzięło 260 zawodników, Klub
Karate Nidan, który reprezentują
zawodniczki z 9 osobową ekipą
wywalczył 4 złote, 1 srebrny i 4
brązowe medale co dało 4 miejsce
w klasyfikacji medalowej, najwyżej
z 5 opolskich klubów obecnych na
mistrzostwach.
Wszystkim
zawodnikom
s k ł a d a m
podziękowanie
za zaangażowanie w okresie
przygotowawczym oraz uzyskany
wynik.
Serdecznie
podziękowania
składamy Firmie
„Orland” z Żędowic,
która
wsparła
nas przewozem i
ufundowała koszulki
na
okoliczność
Mistrzostw Polski.
Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Złote: Grejner Wiktoria w konk. Kumie ind.
młodziczek. 14-15 lat; drużyna w składzie:
Trepka Karolina, Szponder Natalia, Zajdel

Ewa w konk. Kata druż. Seniorek; drużyna
w składzie: Trepka Karolina, Szponder
Natalia, Zajdel Ewa w konk. Kata druż.
juniorek; drużyna w składzie: Zajdel Ewa,
Zajdel Elżbieta i Ledwig Natalia w konk.
Kumite druż. kadetek 16-17 lat.
Srebrne: drużyna w składzie: Krawiec
Aleksandra, Grejner Wiktoria i Zajdel
Elżbieta w konk. Kata druż. Kadetek 1617 lat; Brązowe: Zajdel Elżbieta w konk.
Kata ind. kadetek 16-17 lat; Szponder
Natalia w konk. Kata ind. Juniorek 18-20
lat; Trepka Karolina w konk. Kumie ind.

Juniorek 18-20 lat; drużyna w składzie:
Grejner Wiktoria i Krawiec Aleksandra w
konk. Kumie druż. Młodziczek 14-15 lat.
Trener Zbigniew Sworeń

Sezon modelarski 2014

W 2014 roku dobrodzieńską modelarnię
reprezentowało 14 zawodników, uczestniczyli w 10
zawodach na terenie Polski i jednych w Czechach.
Łącznie zdobyli 79 różnego rodzaju trofea.
Zawody rozgrywane były w różnych częściach
Polski. Rozpoczęliśmy sezon w lutym na basenie
zamkniętym w Opolu. Byliśmy w Rudzie Śląskiej,
Blachowni, Konstantynowie Łódzkim, Ełku,
Rogoźniku, Ornecie, Skarżysku Kamiennej. Sezon
zakończyliśmy w czeskim Terlicku.
Zawodnicy nasi zdobyli 4 Puchary Polski, w tym 3
w modelach z napędem eklektycznym i 1 w modelach
żaglowych. Zdobywca z modelem żaglowym zaczął
startować po raz pierwszy w tym roku, model o
nazwie „King – Ametyst” zwodowany został i
ochrzczony na zawodach w Rudzie Śląskiej. Były
to pierwsze zawody z modelami żaglowymi w tym
roku. Do końca sezonu zdobywał czołowe miejsca.
Na początku października spotkało nas duże
wyróżnienie, bo aż 4 naszych zawodników otrzymało
powołanie do kadry narodowej do reprezentowania
kraju na Mistrzostwach Świata, które w przyszłym
roku odbędą się na Węgrzech. Zawodnicy powołani
to Brylka
Dominik,
Ochman,
DOBRODZIENIA
i Okolic
Krystian i
Beniamin.
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wielki zaszczyt dla naszej miejscowości, gdzie tylu aż zostało
powołanych do kadry, świadczy to oczywiście o poziomie
naszych modelarzy.
Brylka Krystian

