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Budżet i inwestycje w 2015 roku

Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji
w dniu 30 grudnia 2014r. uchwaliła budżet
na 2015 rok.
Budżet zakłada dochody ogółem
w wysokości 29.941.738,00 zł w tym:
dochody bieżące: 27.834.257,00 zł;
dochody majątkowe: 2.107.481,00 zł.
Plan wydatków na 2015r. wynosi
31.940.783,60 zł, w tym: wydatki bieżące
26.443.572,31 zł; wydatki majątkowe:
5.497.211,29 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 1.999.045,60
zł zostanie pokryty z zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie
1.499.045,60 zł oraz wolnych środków w
kwocie 500.000,00 zł.
Najwyższą pozycją w wydatkach
bieżących stanowią wydatki na oświatę
i edukacyjną opieką wykonawczą
13.788.457,00 zł; wydatki na pomoc
społeczną 3.651.666,00 zł, w zakresie
gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska 2.972.450,00 zł.
W 2015 roku w budżecie gminy na
wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę
5.497.211,29 zł, w tym m. in. na:
• przebudowę i rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Pludrach 2.226.300,00 zł;
• rozbudowę drogi gminnej ul. Mańki w

Dobrodzieniu 400.000,00 zł;
• budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych ul. Dolna w Główczycach
400.000,00 zł;
• przebudowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicy Opolskiej do skrzyżowania
z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
1.347.000,00 zł;
• rozbudowę z przebudową drogi gminnej
ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odc.
od Placu Wolności do ul. Powstańców
Śląskich 850.000,00 zł;
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa,
Mańki 60.000,00 zł;
• wykonanie dokumentacji projektowej
budowy chodnika w m. Główczyce, ul.
Dobrodzieńska 15.000,00 zł;
• wykonanie dokumentacji ciągu pieszo
– rowerowego przy drodze powiatowej
1795 0 na odcinku Szemrowice – Warłów 28.000,00 zł;
• wykonanie koncepcji rewitalizacji
zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu 49.200,00 zł;
• wykonanie oświetlenia drogowego ul.
Długa w Kolejce 25.000,00 zł;
• wykonanie dokumentacji przebudowy

•

•
•
•
•
•
•
•

drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ul. Kuźnia, Zielona i Boczna w Ligocie
Dobrodzieńskiej 15.000,00 zł;
dotacje dla samorządu województwa na
przebudowę wyspy dzielącej na wjeździe od strony miejscowości Dobrodzień
w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w
miejscowości Pietraszów 32.500,00 zł;
zakup namiotu festynowego dla
Klekotnej (f. sołecki) 7.111,29 zł;
zakup i montaż wiaty przystankowej
wraz z podłożem przy ul. Kolejowej w
Turzy (f. sołecki) 7.100 zł;
zakup przyrządu do ćwiczeń – siłownia
zewnętrzna dla Bzinicy Nowej (f.
sołecki) 5.000,00 zł;
wykonanie dokumentacji oświetlenia
ul. Piaskowej w Pludrach (f. sołecki)
12.000,00 zł;
wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Spółdzielczej (f. sołecki)
w Bzinicy Nowej 8.000,00 zł;
wykonanie dokumentacji altany przy
budynku byłej szkoły w Pludrach
6.000,00 zł;
rozbudowa sieci wodociągowej ul.
Parkingowa w Myślinie – projekt
zamienny i mapa – 4.000.00 zł.
A.K.

Róże Powiatu 2014

W dniu 14.01.2015 r. w Oleśnie odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne,
podczas którego odbyła się uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień Starosty
Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie
sportu, twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury – „Róże
Powiatu”.
Wśród wyróżnionych tą nie zwykłą nagrodą znalazł się mieszkaniec Dobrodzienia Oleg Pyrog
– trener dobrodzieńskiej kadry
pływackiej sekcji „Vega” działającej
przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu i trenującej na krytej
pływalni „Delfin”. Pan Oleg Pyrog
jest osobą niezwykle zaangażowaną w
tworzenie i rozwój kadry pływackiej
w Dobrodzieniu. Dzięki jego talentowi i skuteczności mamy pływaków
zarówno w kadrze wojewódzkiej jak
i narodowej, a każde kolejne zawody
skutkują przywiezieniem bardzo wielu
kolejnych medali i dyplomów. Latem
2014r. został wyróżniony nagrodą Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej.
A. Hurnik
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Plany sołectw na 2015 r.

Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie
gminy na 2015r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie
195.748,35 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu
2014r. mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu
środków na zadania:
Środki
sołectwa
na zadania
1. Bzinica
• zakup sprzętu dla OSP Bzinica Stara
6.000,00
Stara
• zakup stołów biesiadnych
4.000,00
• zakup paliwa i serwis kosiarek- zadanie
1.000,00
wspólne
• zakup przenośnego oświetlenia do
3.400,00
namiotów
• zakup oraz transport tłucznia na ul.
2.402,43
Bieńka
2. Bzinica
• zakup paliwa i serwis kosiarki – zadanie
1.200,00
Nowa
wspólne
• odnowienie rowów odwadniających
5.778,51
przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Łącznej
oraz przy skrzyżowaniu ul. Polnej i
Spółdzielczej
• zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu
5.000,00
(siłownia zewnętrzna
3. Błachów
• wykonanie rekultywacji terenu
8.709,39
przeznaczonego pod rekreację przy ul.
Opolskiej 25
• wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia
2.700,00
ww. terenu przy ul. Opolskiej 25
4. Gosławice • przeprowadzenie remontu ul. Krótkiej
12.412,12
5. Klekotna
• zakup namiotu
7.111,29
• zakup stołów
2.000,00
• zakup ławek
2.000,00
6. Kocury
• zakup opału
5.000,00
• zakup i montaż napisów na budynku
1.700,00
CAW
• wyposażenie salki CAW
5.793,42
7. Kolejka
• wykończenie wnętrza altany
3.322,15
• zakup materiałów do utwardzenia terenu
5.214,57
w obrębie altany
8. Ligota
• koszenie boiska usługa
1.197,60
Dobrodzieńska • remont pomieszczeń przy świetlicy m.in. 13.734,89
kuchnia oraz 2 sale do gier- usługa
9. Makowczyce • utwardzenie kruszywem najbardziej 11.165,49
zniszczonego odcinka drogi ul.
Warłowska w Makowczycach- usługa
10. Myślina
• zakup i montaż wiaty przystankowej
7.100,00
wraz z podłożem przy ul. Kolejowej
– usługa
• remont kruszywem i utwardzenie drogi 20.000,70
kościelnej - usługa
11. Pietraszów • remont (etapami) ulic Kopina i Piła
11.978,51
12. Pludry
• wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. 12.000,00
Piaskowej
• zakup opału do budynku starej szkoły
3.000,00
• zakup podkaszarki spalinowej
2.000,00
• zakup paliwa i oleju do kosiarki
500,00
• wykonanie godła Pluder na płycie
2.200,00
granitowej – usługa
• wykonanie i montaż koszy na śmieci
800,00
– usługa
• wykonanie remontu w starej szkole
6.600,70
- usługa
13. Rzędowice • wykonanie stolarki drzwiowej w stodole
11.000,00
przy ul. Dobrodzieńskiej – usługa
• zaprojektowanie symboli sołeckich:
flagi i banera
1.305,00
• zakup i transport kamienia na drogę na
Bielowiec + łącznik
6.421,58
Razem:
195.748,35

Lp.

Sołectwo

Zadania z funduszu sołeckiego
na 2015r.

W wyniku weryfikacji zostały odrzucone wnioski niżej
wymienionych sołectw. Sołectwa zaplanowały m.in. wykonanie
dokumentacji chodników przy drogach powiatowych. Wnioski
nie spełniają warunku określonego w art. 2 ust. 6 ustawy o
funduszu sołeckim, albowiem zadanie we wniosku powinno być
zadaniem własnym gminy, a zaplanowane chodniki znajdują się
przy drogach powiatowych.
Lp

Sołectwo Zadania z funduszu sołeckiego na 2015r. Środki
- wnioski odrzucone
sołectwa
na zadania
1. Główczyce •wykonanie dokumentacji projektowej 6.000,00
budowy chodnika w m. Główczyce przy ul.
Dobrodzieńskiej
•zakup paliwa i serwis kosiarek
1.333,54
•odmulenie rowu w Zwozie przy ul. Polnej
2.500,00
•remont drogi dojazdowej do ul. Bielowcowej 3.500,00
w Zwozie
2. Szemrowice •wykonanie dokumentacji chodnika przy 19.082,20
drodze powiatowej od północnej strony
(ul. Wiejska w Szemrowicach). Zadanie
wspólne z sołectwem Warlów
•zakup paliwa do kosiarek
511,61
3. Warłów
•wykonanie dokumentacji chodnika przy 8.917,80
drodze powiatowej od północnej strony
(ul. Dobrodzieńska w Warłowie). Zadanie
wspólne z sołectwem Szemrowice
•zakup elementów do wykonania korony
600,00
dożynkowej
•dokończenie remontu nawierzchni ul. 2.000,00
Polnej w Warłowie - tłuczniem
H.K.

Dziękuję

darczyńcom 1% podatku za rok 2013
przekazanego dla Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej
– pozyskana kwota to 703,95 zł, która
została wydatkowana na remont sali
gimnastycznej.

Serdeczne podziękowania składam
również darczyńcom indywidualnym,
którzy wspierają naszą inicjatywę
budowy placu zabaw
w Bzinicy Starej.
Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
– Jolanta Kopyto
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Sołtysi na kadencję 2015 – 2019

Sołtys w sołectwie jest organem
wykonawczym, którego działalność wspiera
rada sołecka, składająca się z 5 osób wraz
z sołtysem. Sołtys i rada sołecka wybierani
są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania. Sołtys jest
osobą publiczną.
We wszystkich sołectwach gminy Dobrodzień odbyły się już wybory sołtysów oraz
rad sołeckich. W 4 sołectwach mieszkańcy
zdecydowali się na zmianę sołtysa, w
pozostałych 11 sołectwach ponownie zaufali
byłym sołtysom. Wizytówką pracy każdego
sołtysa jest sołectwo. W sołectwie, gdzie
sołtys jest energiczny, pomysłowy i lubiany,
ludziom żyje się lepiej. Dobry sołtys potrafi
zdziałać, że mieszkańcy są zżyci, chętni do
pracy społecznej, stara się by warunki życia
w jego miejscowości były coraz lepsze.
Praca sołtysa wymaga poświęcenia czasu
prywatnego i dużego zaangażowania, ale
jest ciekawa. Sołtys nie dostaje stałej pensji,
lecz dietę w wysokości 200 zł miesięcznie
i prowizję od podatków jakie płacą za jego
pośrednictwem podatnicy. Prowizja wynosi
6% dla sołectw Klekotna, Pietraszów i
Kocury oraz 4,5% dla pozostałych sołectw,
od której potrącany jest podatek dochodowy
od osób fizycznych w wysokości 18%.
Rada Miejska na sesji, która odbyła się
5 lutego 2015r., zgodnie ze statutem sołectw
ustaliła terminy zebrań wiejskich, na których
mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rad
sołeckich.
Zebrania sołeckie odbyły się w terminie
od 17 lutego do 17 marca 2015r.
H.K.

Sołectwo
Bzinica Stara

Sołtys
Norbert Przybyła

Główczyce

Joanna Lempa

Błachów

Damian Dworaczyk

Bzinica Nowa

Elżbieta Białas

Gosławice

Ryszard Krzyśko

Klekotna

Piotr Mrugała

Kocury

Dorota Maleska

Kolejka

Stefania Jańta

Ligota Dobrodzieńska Katarzyna Max
Makowczyce

Adelajda Kontna

Myślina

Rafał Chwalczyk

Rada Sołecka
Daniel Korn, Norbert Koj, Wioletta Koźlik,
Rafał Topól
Ludmiła Fonfara, Joachim Ptok, Rafał Saliński,
Elżbieta Zajonc
Bernard Dworaczyk, Paweł Lempa,
Bernard Barowski, Danuta Krawczyk
Wiesław Czapla, Rajnold Krawczyk, Czesław Pluta,
Marian Karliczek
Harald Janik, Paweł Czapla, Joachim Kabat,
Janusz Poliński
Herbert Brodowy, Teresa Dąbek, Adam Lichtfeld,
Janusz Małyska
Joachim Otrzonsek, Marek Miozga, Janusz Półtorak,
Mariola Szafarczyk
Ryszard Bonk, Waldemar Jańta, Bogdan Pruski,
Beata Jaksa
Aniela Dziuba, Sabina Knop, Barbara Oblicka,
Sebastian Wąsik
Nie wybrano Rady Sołeckiej

Norbert Skorupa, Brygida Langer,
Małgorzata Piecka, Edward Grabiński
Pietraszów
Arkadiusz Woźniak Jan Kałuża, Lesław Łyskawa, Jan Jerominek,
Jan Płaszczyk
Pludry
Nie wybrano sołtysa Nie wybrano Rady Sołeckiej
Rzędowice
Ewa Wildau
Norbert Wonsik, Maria Kompała, Łucja Kurc,
Marian Sacha
Szemrowice
Norbert Max
Joachim Wloczyk, Beata Pluta, Jolanta Max,
Lucjan Tkaczyk
Warłów
Zuzanna Klaer
Bernard Bartocha, Krzysztof Klaer, Kamil Macioł,
Stefan Wojtynek
Burmistrz Dobrodzienia dziękuje mieszkańcom sołectw, którzy uczestniczyli w
zebraniach, oraz tym którzy je przygotowali. Podziękowania dla dzielnicowych, którzy
brali udział we wszystkich zebraniach, przekazali wiele cennych informacji o zmianie
przepisów dot. elementów odblaskowych i udzielali mieszkańcom instruktażu.
H.K.

Remont ulicy Opolskiej w Dobrodzieniu

Trwa remont ulicy Opolskiej w
Do brodzieniu. Dla bezpieczeństwa i
poprawy warunków życia mieszkańców
wymieniamy wodociąg, kanalizację
sanitarną i deszczową. W dalszym
etapie wykonamy nową nawierzchnię
drogi i chodników. Z uwagi na panujące utrudnienia, w dalszym ciągu
zwracam się do Państwa z prośbą o
wyrozumiałość. Jestem przekonana, iż
niniejszy remont, który jest pierwszym
krokiem do rewitalizacji rynku w
Do brodzieniu spotka się z Państwa
zrozumieniem, a wyremontowana droga
zrekompensuje doraźne utrudnienia. W
obecnej chwili na ukończeniu są prace
związane z budową wodociągu. Ułożona
została kanalizacja sanitarna, w następnej
kolejności wykonywana będzie kanalizacja
deszczowa. Ponadto ogłoszony został
przetarg na odtworzenie nawierzchni
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ulicy Opolskiej wraz z oświetleniem
i chodnikami. Dziękuję wszystkim
tym, którzy uszanowali naszą prośbę i
ograniczyli poruszanie się ulicą Opolską
do niezbędnego minimum.
Niniejsza inwestycja jest dofinanso-

wana w ramach działania Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.
Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik

Fundusz sołecki w naszej gminie ma już 5 lat
W ubiegłym roku sołectwa realizowały
zadania z funduszu sołeckiego, na które
w budżecie gminy zabezpieczone zostały
środki w kwocie 230.848,83 zł. W
wyniku wyboru tańszego wykonawcy
bądź dokonania tańszego zakupu przez
sołectwa, na realizację zaplanowanych
zadań wykorzystana została kwota
225.811,29 zł. Fundusz sołecki jest w
ostatnim czasie jednym z mechanizmów
aktywizacji mieszkańców sołectw.
Systematyczna praca przez minione 5
lat przynosi efekty w postaci aktywnej
społeczności (w niektórych sołectwach
garstki mieszkańców) i widocznych
efektów we wszystkich miejscowościach.
1. W sołectwach Bzinica Stara i Bzinica Nowa nadal trwały prace przy terenie
rekreacyjno-wypoczynkowym w Bzinicy
Starej. Sołectwo Bzinica Stara zakupiło
stół do gry szacho-chińczyk, siłownię

3. Sołectwo Główczyce wykonało
dokumentację projektową na przebudowę
drogi gminnej – ul. Dolnej w Główczycach.
Odmulony został rów w Zwozie przy ul.
Bielowcowej. Zakupione paliwo i olej
zostały wykorzystane w trakcie sezonu
letniego do kosiarki w celu wykaszania
terenów gminnych. Koszt zadania
12.952,47 zł.

nawóz do zasilania roślin i środki ochrony
roślin na boisku. Koszt zadań 10.692,98
zł.

6. Sołectwo Kocury zakupiło
wyposażenie do Centrum Aktywności
Wiejskiej – stoły i krzesła konferencyjne.
Część środków przeznaczono na zakup
ekogroszku. Koszt zadań 11.873,71 zł.

zewnętrzną, stojak do rowerów oraz
drzewka ozdobne. Koszt zadań 14.094,98
zł. Natomiast Sołectwo Bzinica Nowa
zakupiło namiot festynowy i komplet
stołów z ławkami na kwotę 11.578,76 zł.

4. Sołectwo Gosławice wykonało
projekt i oświetlenie przystanku
autobusowego przy ul Lublinieckiej za
kwotę 12.020,13 zł.

7. Na boisku w Kolejce posadowiona została altana drewniana. Koszt zadania
8.177,00 zł.
2. W
Sołectwie
Błachów
odtworzono rów jednostronnie przy ul.
Leśnej na dł. 150 m w dwóch częściach
oraz wykonano część ogrodzenia terenu
pod rekreację przy ul. Opolskiej 25. Koszt
zadań 8.424,58 zł.

5. Sołectwo Klekotna wykonało
dokumentację projektową przyłącza prądu
na działce boiska. Zakupione paliwo do
kosiarki zostało wykorzystane w sezonie
letnim do koszenia boiska oraz zakupiło

8. Sołectwo Ligota Dobrodzieńska
wyremontowało pomieszczenia przy
świetlicy m.in. kuchni, korytarza, wc
oraz zakupiło wyposażenie świetlicy:
chłodziarkę, filiżanki i talerzyki. Koszt
zadań 14.492,67 zł.
dokończenie na s. 6
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Fundusz sołecki w naszej gminie ma już 5 lat
dokończenie ze s. 5

9. Sołectwo Makowczyce wykonało
dokumentację projektową kanalizacji
deszczowej w obrębie ul. Głównej za
kwotę 10.500,00 zł.
10. W sołectwie Myślina środki
przeznaczono na remont kruszywem
bazaltowym drogi Sosnowej. Koszt
zadania 25.961,40 zł.

12. Sołectwo Pludry wykonało
projekt i oświetlenie przy ul. Skośnej
i ul. Krótkiej oraz zakupiło farby do
pomalowania ścian po wymianie okien w
budynku starej szkoły. Zadania za kwotę
25.961,28 zł.

13. W sołectwie Rzędowice środki
podzielono na zakup kosiarki spalinowej,
zaprojektowanie i wykonanie symboli:
herbu i pieczęci sołectwa, wymianę
ogrodzenia z tyłu placu festynowego
przy ul. Dobrodzieńskiej 8 oraz na
remont korytarza w budynku przy
ul. Dobrodzieńskiej 10. Koszt zadań
18.015,86 zł.

14. Sołectwo Szemrowice zakupiło
plastikowy pojemnik na śmieci,
wykonany został projekt repliki strażnicy.
Przebudowano ul. Wąską. Zakupione
paliwo zostało wykorzystane w trakcie
sezonu letniego do kosiarek w celu
wykaszania terenów gminnych. Koszt
zadań 18.764,62 zł.

15. Sołectwo Warłów przeznaczyło
środki na utwardzenie kruszywem
bazaltowym najbardziej zniszczonych
odcinków ul. Polnej za kwotę 11.007,64
zł.

H.K.

11. W Sołectwie Pietraszów
wyremontowano część ul. Żużlowej
tłuczniem za kwotę 11.293,21 zł.
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Studenci w pewnym wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który
powstał w tym roku akademickim w
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i
Sportu to bardzo dobry pomysł. Nigdy
nie pomyślałabym, że nagle narodzi się
tylu „studentów” chętnych do nauki.
Wykłady o zróżnicowanej tematyce,
które prowadzą nauczyciele uniwersyteccy
są bardzo ciekawe i gromadzą dużą
grupę słuchaczy. Ponadto zajęcia
sekcji językowych, humanistycznych,
sportowych i artystycznych cieszą się
dużym powodzeniem. Po uroczystej
inauguracji w październiku rozpoczęły
się zajęcia wg stałego harmonogramu
i zainteresowani uczęszczają na nie
regularnie. Wstęp na zajęcia ma każdy,

kto chce się czegoś nowego nauczyć. Nie
trzeba legitymować się ani metryką, ani
żadnym świadectwem, ani też udowadniać
swoich umiejętności. Wystarczy...chcieć.
Nieważne, że w grupie językowej np. są
ludzie o zróżnicowanych umiejętnościach
posługiwania się językiem obcym. Te
różnice się kiedyś wyrównają (grunt
to optymizm). Póki co – uczymy się i
cieszymy, że mamy taką okazję. Jeżeli ktoś
przegapił czas działania tej placówki, to
może w każdej chwili i dołączyć do „braci
studenckiej”. Harmonogram spotkań
dostępny jest w dobrodzieńskim domu
kultury i na stronie internetowej. Warto,
bo na naukę nigdy nie jest za późno.

Ewa Piasecka

Z prac Rady Miejskiej
Szanowni mieszkańcy, informuję o
ważniejszych, podjętych uchwałach przez
Radę Miejską w Dobrodzieniu.
W okresie od grudnia 2014 roku do
lutego podjęto między innymi uchwały
w sprawie:
• nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień
- po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów oraz właścicieli
terenów przyległych, na których jest
ona zlokalizowana (pomiędzy ul.
Powstańców Śląskich a ul. Dworcową
przy Firmie Rudex) nadano nazwę ul.
Wiosenna;
• ustanowienia użytku ekologicznego
„Stawy Pluderskie nr 2 i 3” – Nadleśnictwo Zawadzkie wystąpiło do Rady
Miejskiej z wnioskiem o objęcie Stawów
Pluderskich nr 2 i 3 w miejscowości
Pludry prawną formą ochrony przyrody
jako użytek ekologiczny. Wniosek
został przedłożony do zaopiniowania
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, która go zaopiniowała
pozytywnie;
• określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów:
1)dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w
danym roku – Liczba punktów: 20
2)dziecko obojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych – Liczba punktów: 8
3)kontynuacja edukacji przedszkolnej w
danym przedszkolu przez rodzeństwo
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola – Liczba punktów:
6
4)dziecko objęte obowiązkiem roczne-

Dostojna
Jubilatka
Pani
Agnieszka Kusz
z Rzędowic w styczniu
bieżącego roku
świętowała 90-te urodziny.
Szanownej Jubilatce
jeszcze raz życzymy
dużo zdrowia, szczęścia
i radości.
E.K.

•

•
•

•

•

go przygotowania przedszkolnego w
kolejnym roku – Liczba punktów: 4
5)dziecko z rodziny, w której pracuje
tylko jedno z rodziców / opiekunów
prawnych – Liczba punktów: 2
- dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia
rodziców (opiekunów prawnych)
- kryteria z drugiego etapu do tej pory
nie miały zastosowania, gdyż liczba
miejsc w przedszkolach była i jest
wystarczająca, ale prawo stanowi, że
taką uchwałę należy podjąć.
wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie – reprezentantami Gminy Dobrodzień zostali radni Piotr Kapela i Brygida
Langer;
zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej;
przeprowadzenia wyborów sołtysów i
rad sołeckich na kadencję 2015-2019
- zgodnie z § 30-Statutu Sołectwa
„Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
zarządza Rada Miejska w Dobrodzieniu
w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia
nowej kadencji Rady i wybory odbywają
się do 2 miesięcy od dnia podjęcia
uchwały”. Zebrania odbyły się w terminie od 17 lutego do 17 marca 2015
roku;
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w
budżecie gminy Dobrodzień środków
stanowiących fundusz sołecki, o
prze znaczeniu którego mieszkańcy
sołectw sami decydują. Środki te wykorzystywane są na zadania własne
gminy w celu poprawy warunków życia
mieszkańców;
przyznania dotacji w wysokości
15.000,00 zł dla przychodni Te ra pii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie na realizację
zadań z zakresu profilaktyki i terapii

alkoholowej;
• udzielenia pomocy finansowej w
wy sokości 3.000,00 zł na rzecz powiatu oleskiego na dofinansowanie
kosztów przejazdu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną
terapię;
• udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej w wysokości 1.500,00 zł
z przeznaczeniem dla Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
na dofinansowanie imprezy sportowej
„Bieg majowy” pod hasłem „Trzeźwi
do sukcesu w sporcie i w życiu”;
• udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
do kwoty 6.000,00 zł na dofinansowanie
zakupu sprzętu specjalistycznego;
• wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na 2015 rok oraz wprowadzenia zmian
do wieloletniej prognozy finansowej –
uchwały takie podejmowane są na każdej
sesji, a wynika to z potrzeb związanych
z bieżącą realizacją budżetu.
Treści uchwał dostępne są na stronie
internetowej www.dobrodzien.pl w
Biu letynie Informacji Publicznej zakładka Dane Publiczne/Uchwały Rady
Miejskiej.
Komisje stałe Rady Miejskiej w
Do brodzieniu w miesiącu grudniu
2014 roku odbyły swoje pierwsze posiedzenia, na których dokonano wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji i tak:
Komisja ds. Budżetu i Finansów,
Działalności Gospodarczej, Rol nictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą – Przewodniczący Komisji Paweł Czapla, Wiceprzewodniczący Piotr Zug.
Komisja Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta,
Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa
Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony
Środowiska – Przewodniczący Komisji Eugeniusz Korzyniewski, Wiceprzewodniczący Tomasz Miazga.
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i
Promocji Gminy – Przewodniczący Komisji Joachim Wloczyk, Wiceprzewodniczący Manfred Kuboth.
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący
Komisji Piotr Kapela, Wiceprzewodnicząca Katarzyna Max.
Jednocześnie informuję, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski przyjmuje interesantów w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach od 15-tej do 1530 w
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac
Wolności 1 (pokój nr 14, I piętro).
B.O.
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Ulica Boczna w Klekotnej

za ciepłe przyjęcie i tę miłą inicjatywę.
W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 102963 O w miejscowości Klekotna
ul. Boczna, Gmina Dobrodzień”, którego łączny
koszt wyniósł 1.466.660,18 zł, wykonano
1.877 mb drogi, z udziałem następujących
środ ków: Gmina Dobrodzień 513.331,06 zł
Do tacja z Narodowego Programu Prze bu dowy
Dróg Lokalnych 733.330,09 zł. Partner projektu
– Starostwo Powiatowe w Oleśnie 219.999,03 zł.
Ponadto, inwestycję tę wsparł burmistrz Olesna,
który przeznaczył środki w wysokości 145.474,00
zł na wyremontowanie 203 mb odcinka na terenie
gminy Olesno.
Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik

W dniu 16 stycznia b.r. odbyło się uroczyste
otwarcie drogi łączącej miejscowość Klekotna z
Kolonią Łomnicką – ulicy Bocznej. W uroczystości
udział wzięli m.in.: Starosta Oleski Jan Kus, Burmistrz
Olesna Sylwester Lewicki, Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu Damian Karpinski oraz sołtysi i radni
z terenu Klekotnej i Kolonii Łomnickiej. Spotkanie
rozpoczęło się od poświęcenia drogi, którego dokonał
Ksiądz Proboszcz Henryk Kontny z parafii pw. św.
Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej. Z tej okazji w
kościele w Kolonii Łomnickiej odbyła się dziękczynna
Msza święta. Następnie przybyłych gości zaproszono
na poczęstunek do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kolonii Łomnickiej, który zorganizowali mieszkańcy
Klekotnej wraz z sołtysem p. Piotrem Mrugała.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości pragnę serdecznie podziękować

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autora – p. Joachima Maks

Zmiany w Opolskiej Karcie
Rodziny i Seniora

W nawiązaniu do ostatniego wydania
„Echa Dobrodzienia i Okolic”, w którym
szczegółowo zostały opisane za sady
wydawania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora, informujemy że w dniu
26.01.2015 r. Zarząd Województwa
Opolskiego podjął uchwałę nr 193/2015
w sprawie wprowadzenia zmian do
regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i
Seniora.
Do
najważniejszych
zmian
wprowadzonych do w/w regulaminu
należą:
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1) podniesienie wieku dzieci z 18 do 25
roku życia, jeżeli kontynuują naukę,
2) w przypadku dzieci niepełnosprawnych
– bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
dziecko posiada aktualne orzeczenie o
umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności,
3) w przypadku rodzin zastępczych wprowadzenie osobnych kart dla rodziców
zastępczych oraz osobnej imiennej
karty dla każdego dziecka,
4) uregulowanie kwestii ilości wydawanych egzemplarzy kart oraz przedłużenie ich terminu ważności, liczba
kart wydanych rodzinie nie może być
wyższa niż liczba osób w rodzinie,
które ukończyły 10 rok życia,
Treść zaktualizowanego Regulaminu
wydawania i użytkowania Opolskiej
Karty Rodziny i Seniora można znaleźć na

stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.
Informacje dotyczące OKRIS znajdują się
także na stronie http://www.dobrodzien.pl
w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Przypomnijmy – osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania
karty są rodziny mieszkające na terenie województwa opolskiego z co
najmniej dwojgiem dzieci w wieku
do ukończenia 25 roku życia, jeżeli
dziecko kontynuuje naukę lub jednym
dzieckiem niepełnosprawnym bez
ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko
posiada orzeczenie o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności, a
także osoby starsze, które ukończyły 65
rok życia.
KB

Kobieta w intarsji

Taki właśnie tytuł nosi wystawa,
której wernisaż odbył się z okazji Dnia
Kobiet w dobrodzieńskim Domu Kultury.
Z pojęciem intarsji już z pewnością
mieszkańcy Dobrodzienia się oswoili

ponieważ w trakcie
zeszłorocznych
Dni Dobrodzienia
autor obrazów
wykonywanych
tą metodą – Stanisław Wilk, miał
swoją pierwszą
wystawę.
Od
tam tej pory wystawiał
swoje
prace jeszcze w
Opolu podczas
„Opolskich
Szmaragdów”
pokazujących
dorobek twórczy
województwa
oraz w kościele pod wezwaniem Marii
Magdaleny w Dobrodzieniu – portrety
papieża Jana Pawła II. Teraz wystawa
jest tematyczna i zawiera prace już nie
tylko Stanisława Wilka, ale również jego

uczniów. Od roku bowiem prowadzi
on zajęcia z intarsji w Domu Kultury.
Mieliśmy zatem okazję zobaczyć prace:
Anny Majowskiej, Rolanda Bociąga,
Melanii Berndt oraz Marcela Birke.
Wieczór poświęcony w całości
kobietom uświetnił występ muzyczny
Renaty Sachy, Stanisława Wernera oraz
Beaty Sikory przy akompaniamencie
Witolda Jureczko, którzy przedstawili
nam portrety Polek w piosence. Po
zakończeniu występów wszyscy członkowie koła intarsji pokroili wspólnie
tort upieczony w cukierni E. Bebla
„Jutrzenka”. Częstując się słodkościami
i kawą widzowie zadawali pytania
artystom, głównie panu Wilkowi, o
szczegóły wykonywania obrazów tak
niezwykłą metodą służącą na co dzień
do zdobienia mebli, a Stanisław Wilk,
urodzony gawędziarz, snuł opowieść
udowadniając jak ważna jest w życiu
pasja.
A. Hurnik

Z wizytą w Enkenbach - Alsenbort
W dniach 02.03.2015 – 06.03.2015 r.
delegacja Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Dobrodzieniu: p. dyrektor
mgr Aneta Dzikowicz, mgr Sylwia
Krafczyk, mgr Sabina Kowalska oraz
mgr Kamil Kisielewicz, uczestniczyła w
spotkaniu projektowym w Niemczech w
Enkenbach-Alsenborn. Celem spotkania
były prace nad przygotowaniem wymiany polsko – niemieckiej pomiędzy
naszą szkołą a szkołą w Niemczech tj.
Intergierte Gesamtschule w Enkenbach
w Alsenborn, które należy do powiatu
partnerskiego Olesna – Kaiserslautern.
Na bazie partnerstwa powiatów udało
nam się zorganizować to spotkanie,
które zakończyło się podpisaniem przez
dyrektorów obydwu szkół: p. dyrektor
Anetę Dzikowicz (PG Dobrodzień)
oraz p. dyrektora Joerg Neurohr (IGS

EnkenbachAlsenborn) umowy
współpracy na
kolejne
lata
2015 i 2016.
W
listopadzie
2015 roku nasza
młodzież w ilości
20 osób wraz
z
opiekunami
pojedzie do Niemiec, a w marcu
2016 r. przyjedzie
do nas delegacja
nauczycieli z Niemiec i w czerwcu
2016 r. odbędzie
się spotkanie młodzieży z obydwu
szkół w Dobrodzieniu. Celem projektu
jest zapoznanie
się młodzieży,
w y m i a n a
poglądów,
zainteresowań
oraz poznanie
kultury obydwu
państw. Tematem
natomiast
–
„Podobieństwa i
różnice pomiędzy
młodzieżą polską
i niemiecką”.
Oprócz spotkań
młodzież naszej
szkoły będzie
miała okazję do
podwyższenia

swoich umiejętności językowych
poprzez kontakty internetowe. Poza
pracami nad projektem mieliśmy
również okazję spotkać się z panem
burmistrzem Andreasem Alter w
Enkenbach – Alsenborn oraz panem
starostą Paulem Junker w Kaiserslautern.
Wyjazd do Niemiec będziemy wspominać
bardzo przyjemnie. Dziękujemy
wszystkim osobom, które przyczyniły
się do tak miłego i owocnego pobytu w
Niemczech.
Sylwia Krafczyk
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Dzień Seniora w Dobrodzieniu
kalendarze i upominki. Nie zapomniano również
o seniorach, którzy nie mają już wnuków w wieku
szkolnym i osobach samotnych, dla nich także
przygotowano małe niespodzianki.
Po części artystycznej był czas na rozmowy
przy pysznym cieście.
To wydarzenie wpisało się w już w kalendarz
wydarzeń i z pewnością za rok odbędzie się
następny „Dzień Seniora”, na który już dzisiaj
serdecznie Państwa zapraszamy.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae
w Gosławicach

W piątek, dnia 6 lutego 2015 r. Zespół SzkolnoPrzedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae
w Gosławicach wspólnie z DFK Dobrodzień
zorganizował drugi już „Dzień Seniora”.
W sali DFK w Dobrodzieniu zgromadziło się
około 130 seniorów. Zaproszeni byli nie tylko
dziadkowie, których wnuki uczą się w szkole i
przedszkolu w Gosławicach, ale także wszyscy
seniorzy z miejscowego DFK.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny w
języku polskim, niemieckim i angielskim. Był czas
na piosenki i wiersze, które wycisnęły nie jedną łzę
wzruszenia u starszego pokolenia.
Dzieci przygotowały dla swoich dziadków piękne

Problem bezdomnych zwierząt

Apelujemy do mieszkańców gminy
Dobrodzień o zwrócenie uwagi na
problem bezdomności zwierząt. Ten
problem narasta w naszej gminie i w
całym kraju w tempie lawinowym. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości
przypadków mają swoich właścicieli,
a pojawiające się „bezdomne psy”, to
głównie zwierzęta nieodpowiednio
dopilnowane przez właściciela lub
faktycznie porzucone przez bezdusznych
opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości
przypadków psy zgłaszane do odbioru
nie są bezpańskie. Są to psy, które
oddaliły się z okolicznych domów
przez nierozwagę swoich właścicieli.
Zdarza się to często w okresie godowym
zwierząt. Wówczas watahy psów
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potrafią „pilnować” nieruchomości, na
terenie której przebywa suka. Niekiedy
sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i
dłużej. Niewskazane jest jakiekolwiek
dokarmianie wałęsających się psów.
Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie
swojej nieruchomości schronienie
oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru
zwierzęcia jako bezdomnego nie będą
przyjmowane. Należy pamiętać, że
osoba przyjmująca psa do swojego
domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem.
Nie można zapominać także o tym, że
w większości przypadków „wałęsające
się psy” mają właścicieli, jednak szybko
przyzwyczajają się do miejsca gdzie
zapewniono im wyżywienie. Postępując
jednak w ten sposób (t.j. chwilowo
przygarniając psa i dożywiając go)
zostanie mu odebrana szansa powrotu
do domu.
Nasza gmina w 2014 roku na zadania związane z wyłapywaniem
„bezdomnych psów” wydała środki

budżetowe w wysokości ok. 17.365 tys.
zł. Wynika to w większości przypadków
z ludzkiej nieodpowiedzialności za
własne zwierzęta, które bez nadzoru
wałęsają się po gminie, często narażając na niebezpieczeństwo innych
mieszkańców.
Prosimy mieszkańców gminy Dobrodzień o skuteczne zabezpieczenie
furtek, bram i ogrodzeń posesji, tak
by zwierzęta, głównie psy nie mogły
jej opuszczać bez wiedzy właściciela.
Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem
Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych
lub nakazowych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierząt, podlega karze
grzywny do 250 złotych”.
Apelujemy o czujność w każ dym
przypadku ludzkiej nie od po wiedzialności, a także wrażliwość na
cierpienie zwierząt, pamiętając, że
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę”.
LA

Po raz 20. w Dobrodzieniu zagrała WOŚP

11 stycznia 2014r. po raz 23 w kraju,
a w Dobrodzieniu po raz 20 zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 6
wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej, 16 z Publicznego Gimnazjum oraz
11 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w
Dobrodzieniu kwestowało od samego rana
na ulicach naszego miasta i okolicznych
miejscowości dla podtrzymania wysokich
stadardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla
godnej opieki medycznej seniorów. Po raz
kolejny przekonaliśmy się jak ofiarne i
gorące mamy serca i po raz kolejny padł
rekord zbiórki – zebraliśmy 16.054,62
złotych, 25,92 euro i 1 dolara USA.
Na scenie domu kultury wystąpili
kolejno: młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Dobrodzienia
z przedstawieniem jasełkowym pod
kierunkiem pani Doroty Puchrowicz i
Sabiny Kowalskiej, niezwykle barwnie
i kolorowo prezentowały się tańczące
mażoretki i grupy taneczne pod kierunkiem
Małgorzaty Prowda, wspaniałym śpiewem
ujęły nas „Dokisiaczki” i „Dokisiaki” pod
kierunkiem Beaty Sikory, w swoich nowych
Imprez w naszym dobrodzieńskim
domu kultury w skali roku „trochę” by
się nazbierało. Bywają występy artystów z
całego kraju i nie tylko, ale także naszych
rodzimych przedszkolaków, uczniów, zespołów muzycznych, grup sportowych itd.
Wiemy, że nasza sala widowiskowa nie jest
jeszcze tą najładniejszą w województwie, ale
póki co – musimy wytrzymać. Kiedyś czas
remontu nadejdzie. Potrafimy się zachować
jako widownia, bowiem sławy u nas bywały
i bywają i wstydu sobie podczas tych wizyt
nie zrobimy. Jednak z lokalnymi występami
to u nas kiepsko trochę bywa. Dajmy na to –
mamy mikołajkowe czy jasełkowe występy
poszczególnych grup wiekowych naszych
dzieci. Na początku jest fajnie – sala pęka
w szwach, wszyscy patrzą, czekając
jednocześnie na występ swojego syna,
wnuka, bratanicy czy siostry. Nasz zuch

strojach i jak zwykle bardzo profesjonalnie
wystąpił Chór Kantata pod dyrekcją
Władysława Regnera, wielkimi owacjami
przyjęto występ Łukasza Rejdaka i jego
zaprzyjaźnionych tancerzy z Radomska,

Chór „Alleluja” pod kierunkiem Beaty
Sikory wystąpił tuż przed gwiazdą wieczoru
czyli Zespołem „Rebelianci”, który uraczył
nas potężną dawką bluesowo-rockowej
muzyki. Koncert oraz licytacje brawurowo
poprowadził – jak zwykle – Adam
Hapoń. W godzinach rannych pan Janusz
Szafarczyk zorganizował bieg i marsz
nordic–walking pod hasłem „Policz się z
cukrzycą”, a dobrodzieńskie morsy z sekcji
„Sopel” weszły do wody na basenie przy
ulicy Topolowej.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy włączyli się do organizacji 23 Finału WOŚP w Dobrodzieniu, a w
szczególności: Restauracjom „Murzynek”
i „Mistella” oraz Park–Hotelowi Państwa
Olearczuk za ufundowanie zupy i herbaty,
piekarni GS, piekarni „Jutrzenka”
państwa Beblów, piekarni Tadeusza
Urbanka i cukierni państwa Gorgoszów za
ufundowanie ciasta.
DZIĘKUJEMY za fantastyczny Finał,
który w sposób niezwykle serdeczny,
przyjacielski i pełen fantastycznego grania
przeszedł przez nasz Dobrodzień, całą
Polskę i cały świat.
Dobrodzieński Sztab WOŚP

Przy pustej widowni

wystąpił, wszystko się udało więc czas do
domu. Zaaferowani powodzeniem naszego
młodego krewniaczka, nie interesujemy się
już dalszą częścią występu. Zabieramy co
nasze i na lody! A szkoda, bo dalsza część
programu jest równie ciekawa. Pozostali
mali i więksi artyści przygotowali się dla
nas. No i trochę smutno, bo dla kogo mają
wystąpić? Szczególnie ci, którym przypadło
np. śpiewać na końcu? Takie imprezy
bywają np. podczas WOŚP, Dnia Dziecka,
czy wspomnianych już obchodów Mikołaja.
Wiem, że możemy zarezerwować sobie czas
na obejrzenie całego programu. Doceńmy
tych, którzy pocą się na próbach, a później
przeżywają tremę by dla nas wystąpić. Nie

każdy z tych aktorów ma na widowni mamę,
czy babcię, brata, czy ciocię, a jednak chce
pokazać coś ciekawego.
Mam nadzieję, że podczas najbliższego występu sala widowiskowa Dobrodzieńskiego Domu Kultury będzie pełna
od początku do końca, a artyści i widzowie
opuszczą ją jednakowo zadowoleni.
Ewa Piasecka
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Pożegnanie

W grudniu 2014 r. pożegnaliśmy
naszą wielotenią współpracowniczkę
– Miłosławę Ratajczyk, instruktora
sekcji wokalnej, która swoje zawodowe
życie przez ostatnich 14 lat związała z
Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury i
Sportu. Życie zawodowe Pani Miłosławy
było bardzo bogate: śpiewała w Chórze
PRiTV we Wrocławiu pod dyrekcją
Edmunda Kajdasza, była solistką w
Operetce Gliwickiej, Operetce Lubelskiej

oraz Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Przez wiele lat współpracowała z Estradą
Śląską w Katowicach. Po przejściu na
emeryturę osiedliła się wraz ze swoim
mężem w Turzy. Pewnego razu pojawiła
się w domu kultury z propozycją
współpracy i tak się to wszystko zaczęło.
Pani Miłosława odwiedziła dobrodzieńskie
przedszkola i szkoły proponując dzieciom
naukę śpiewu, i tak powstały dziecięce
zespoły śpiewacze: „Drops” i „Dropsik”.
Próby zespołów odbywały się regularnie,
a dzieci bardzo chętnie na nie uczęszczały.
Praca z zespołami zaowocowała licznymi nagrodami: w Powiatowym Turnieju Piosenki Śląskiej w Radłowie,
Powiatowym Koncercie Kolęd w Gorzowie
Śląskim, Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance,
Festiwalu Piosenki w Zawadzkiem. Dzieci
prezentowały swoje umiejętności wokalne
podczas przeglądów odbywających się
corocznie w Praszce, swoimi występami
zespoły uświetniały co roku koncerty z
okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Dnia Dziecka, Ogólnopolskich
Spotkań Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
„Źródło”, Dni Dobrodzienia, Mikołajek.
Występowali również w okolicznych
miejscowościach uświetniąjąc imprezy
lokalne. Przez 14 minionych lat corocznie

zapraszałam Panią Miłosławę do pracy w
komisji oceniającej Minifestiwal Piosenki
dla Przedszkolaków, gdzie wielokrotnie
pełniła obowiązki przewodniczącej. Pani
Miłosława kochała ludzi i nigdy nikomu
nie odmawiała pomocy, zwłaszcza
rodzicom dzieci mających problemy
logopedyczne. Chętnie służyła pomocą
w korygowaniu wad wymowy. Zawsze
otwarta, skromna, miła, sympatyczna
– wnosiła wartości, których dzisiaj
brakuje. Wielokrotnie podsuwała mi
swoje pomysły, zawsze służąc pomocą
nie tylko w kwestiach zawodowych. Była
niezwykłą osobą, z którą pracowało się
bardzo profesjonalnie.
Latem 2013 r. Pani Miłosława przyszła
nam podziękować za współpracę i już
wtedy choroba powoli dawała o sobie znać.
Wiele razy zamierzaliśmy odwiedzić Panią
Miłosławę, ale w pogoni codziennego
życia jak zwykle zabrakło na to czasu. W
niedzielne grudniowe popołudnie dotarła
do nas wiadomość o Jej śmierci.Cichutko
i za szybko od nas odeszła .Towarzyszyliśmy Pani Miłosławie w Jej ostatniej drodze,
a Stanisław Werner zaśpiewał pieśń „O
Panie, co losy ludzkości w dłoni swej
dzierżysz ...”.
We wspomnieniach ciągle jest z nami
i na zawsze z nami pozostanie.
Grażyna Sawicka

Dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Stowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Gosławicach
spędziły bardzo radosny karnawałowy
poniedziałek, tzw. popularny w
niemieckim karnawale Rosenmontag.
Placówka przeobraziła się w
prawdziwą baśniową krainę
czekoladą płynącą. Pojawiły się
księżniczki, rycerze, czerwony
kapturek, roszponka, elfy, żabi
król, wilk i wiele innych postaci
baśni braci Grimm.
Przed południem uczniowie
w pięknych karnawałowych
strojach udali się do Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu,
gdzie spotkali się z Sekretarzem,
p. Waldemarem Krafczyk. Z
uśmiechem i śpiewem na ustach
uczniowie rozdali słodkie
upominki i przyozdobili Urząd.
Po powrocie do Gosławic
odbyła się przez cały rok
długo oczekiwana zabawa
karnawałowa, podczas której dzieci mogły w pełni
zaprezentować swoje piękne
stroje karnawałowe.
Placówka stara się pielęgnować
tradycje karnawałowe obchodzone
w Niemczech, gdyż każda okazja
do radości dzieci jest tego warta.

Następne karnawałowe szaleństwo już
za rok!

Ostatnie dni karnawału w Gosławicach
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Barbara Loch
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

Z DZIEJÓW ZIEMI DOBRODZIEŃSKIEJ

Dobrodzień – 70 lat temu
Siedemdziesiąt lat temu nastąpił historyczny zwrot w
dziejach miasta i życiu autochtonicznych mieszkańców.
Dokonała się zmiana przynależności państwowej i języka
urzędowego. Miasto Guttentag otrzymało historyczną nazwę
Dobrodzień. Dla Ślązaków nastał trudny czas odniemczania
i repolonizacji.
• 21 stycznia 1945 roku do Dobrodzienia [Guttentag]
wkroczyły oddziały wojsk radzieckich, wchodzące w skład
21 armii dowodzonej przez generała pułkownika D. Gusiewa.
Nie odnotowano walk o miasto, ponieważ dowództwo wojsk
niemieckich 19 stycznia odstąpiło od obrony na odcinku Olesno–
Dobrodzień–Lubliniec i wycofało swoje jednostki za Odrę. Ostrzał
wojsk radzieckich został skierowany głównie na budynek szkoły
katolickiej z 1909 roku przy ulicy Oleskiej. Był to największy
wówczas gmach w mieście, w którym w ostatnich miesiącach
wojny urządzono niemiecki szpital wojskowy. Budynek został w
dużej części spalony.
• Od stycznia do kwietnia miasto było wyludnione, gdyż
znaczna liczba jego mieszkańców podjęła ucieczkę w obawie przed
wojskiem radzieckim, szukając schronienia w miejscowościach
na terenie Czech lub Niemiec. Na miejscu pozostali przeważnie
ludzie starsi wiekiem. Opuszczone w rynku kamienice i dobrze
zaopatrzone w towary sklepy zostały wyszabrowane. Umyślnie
spalono 69 budynków mieszkalno-użytkowych, a 9 poważnie
uszkodzono.
• Od lutego 1945 roku deportowano cywilów w wieku 17–55 lat z
Dobrodzienia i okolicznych wiosek do niewolniczej pracy w ZSRR.
Wielu z nich nie przeżyło wywózki, niektórzy powrócili wycieńczeni
i wkrótce po powrocie do domu zmarli. W tymże miesiącu wydano
zarządzenie w sprawie usunięcia szyldów, nazw i napisów w języku
niemieckim oraz „wszelkich śladów niemieckich”.
• 15 kwietnia 1945 roku komendantura Armii Czerwonej
przekazała miasto polskim władzom administracyjnym.
Komendantem miasta został major Makarow, a burmistrzem
– Józef Ćmok. W kwietniu 1945 ludność Dobrodzienia liczyła
1122 osoby. W drugiej połowie kwietnia i w maju do Dobrodzienia
zaczęli przybywać repatrianci z okolic Lwowa na Ukrainie, głównie
z Barszczowic. W grudniu liczba mieszkańców wzrosła do 3345
osób, w tym odnotowano 2082 osoby miejscowego pochodzenia,
856 Kresowian, 315 osadników i 92 przybyszów z ościennych
gmin.
• 30 kwietnia 1945 roku, po czterech miesiącach od zamknięcia
szkół z niemieckim językiem wykładowym, w budynku szkoły
rolniczej, zorganizowano pierwsze zajęcia w języku polskim dla ok.
70 uczniów. Pobierali naukę pod kierunkiem nauczycieli: Teodora
Walczaka z Lubecka, Jana Gindy z Barszczowic i Emilii Babczyn.
Natomiast 3 września nowy rok szkolny w ośmiu izbach lekcyjnych
zainaugurowało 633 uczniów. Zajęcia prowadziło 13 nauczycieli.
• Od 1 maja do końca grudnia 1945 roku w Dobrodzieniu
pracowała komisja weryfikacyjna przyznająca zaświadczenia o
narodowości polskiej. Celem weryfikacji było „oczyszczenie ziem
zachodnich od niemców”. W maju do Dobrodzienia przyjechał
wojewoda śląsko-dąbrowski generał Aleksander Zawadzki.
• Poległych w 1945 roku 25 żołnierzy radzieckich złożono
w mogile zbiorowej na dziedzińcu hali sportowo-kinowej, a
21 żołnierzy niemieckich pochowano na cmentarzu przy ulicy
Oleskiej.
• Powracający do miasta rzemieślnicy zaczęli uruchamiać
swoje splądrowane warsztaty i pomagali w odbudowie miasta.
Niektórym właścicielom, w myśl prawa polskiego, odebrano
zakłady i domy jako mienie poniemieckie. Zorganizowano w
nich państwowe lub spółdzielcze przedsiębiorstwa.
Zdjęcia nieznanego autora ukazujące ruiny szkoły katolickiej
i budynków w centrum miasta (ze zbiorów MTRDZ)
Na podstawie materiałów zebranych w ramach działalności
Międzygminnego
Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice
opracował Paweł Mrozek

Zdjęcia nieznanego autora ukazujące ruiny szkoły katolickiej i budynków
w centrum miasta
(ze zbiorów MTRDZ)
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Wystawa portretów ślubnych

Święto zakochanych Dom Kultury
postanowił uczcić podwójnie, dlatego
oprócz „Randki w starym kinie”
zorganizowaliśmy wernisaż wystawy
pamiątkowych portretów ślubnych.
Zgromadzone zbiory pozwoliły nam
pokazać jak zmieniały się ubiory, style
oraz sposoby robienia zdjęć ślubnych na
przestrzeni 100 lat. Najstarsze zdjęcie

pochodziło z 1914 roku a najnowsze
z 2014. Bardzo wielu mieszkańców
odpowiedziało na nasz apel i przyniosło
zdjęcia lub portrety ścienne swoich
rodziców, dziadków i swoje.
Natomiast dzięki uprzejmości
Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice
mogliśmy pokazać także wianki ślubne

Już po raz drugi 14 lutego Dom
Kultury zaprosił na „Randkę w starym
kinie”. Tym razem królowały lata 70.
Wieczór rozpoczął się od występu naszych
artystów zatytułowanego „Powróć my
jak za dawnych lat”. Rozalia Gaś oraz
Stanisław Werner przy akompaniamencie
Witolda Jureczko wykonali dla gości
recital piosenek będących przebojami lat
siedemdziesiątych.
Następnie przy kawie i słodyczach
uczestnicy imprezy mogli obejrzeć film
„Love story”, który porusza wszystkie
nasze romantyczne struny w duszy.
Tuż po filmie rozpoczęła się zabawa
taneczna w stylu obowiązujących lat.
Wcześniej zachęcaliśmy do dostosowania
się strojem do atmosfery wieczoru dlatego
ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze
przebranie. Laureatami konkursu zostali
Renata Sacha oraz Janusz Hurnik, którzy
zdaniem jury, najbardziej oddali w swym
stroju ducha epoki.
Przy muzyce, głównie z lat
wyznaczonego okresu, goście bawili się

wspaniale w Sali lustrzanej Domu Kultury
do późnych godzin nocnych.
Zachęcamy do odpowiadania na
pytanie czy takie miejsce do tańca dla
grupy wiekowej 30+ jest w naszym

zamykane na pamiątkę w pięknych
ramach czasem również ze zdjęciem
nowożeńców oraz strój ślubny z lat 30,
które na co dzień znajdują się w izbie
regionalnej i tam można je oglądać.
Pokazane fotografie portretowały
zarówno wesela w strojach chłopskich
jak i tzw. po pańsku, a młodzież która
przychodziła zwiedzać wystawę
najbardziej dziwiło odkrycie, że biała
suknia ślubna to nie był od zawsze strój
ślubny… Mimo to podczas wernisażu
widzowie mogli także podziwiać właśnie
suknie ślubne, które ofiarowali nam nasi
mieszkańcy. To one najbardziej pokazują
jak zmienia się moda ślubna na przestrzeni lat. Ta wystawa pokazała również,
na jak wielu fotografiach widnieje podpis
zakładu „Foto Janina”, a zatem jak jest
on mocno wpisany w życie miejscowej
społeczności.
Stół wernisażowy ozdabiał piękny
ślubny bukiet wykonany przez
Kwiaciarnię Sylwia, a pyszne ciasto
ofiarował Zakład Piekarniczy Tadeusza
Urbanka z Pluder.
Dziękujemy bardzo serdecznie
wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć
na nasz apel i udostępnili nam swoje
zbiory rodzinnej fotografii.
A. Hurnik

Randka w starym kinie
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mieście potrzebne, a na randkę z
dziesiąta muzą zapraszamy znowu za
rok 14 lutego.
A. Hurnik

Zebrania w OSP

W naszych jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych zebrania sprawozdawcze
odbywają się w styczniu każdego
roku, rozpoczęła je tym razem OSP
Rzędowice już w sobotę 10 stycznia
2015 r., a zakończono zebraniem w OSP
Dobrodzień w dniu 31 stycznia 2015 r. Na
zebraniach udzielono absolutorium dla
zarządów OSP – dokonano jednej zmiany
we władzach OSP Rzędowice, gdzie
dotychczasowy naczelnik dh Klaudiusz
Kandora złożył rezygnację z pełnionej
funkcji, a nowym naczelnikiem wybrano
dha Joachima Kompałę. Z inicjatywy
sołtysa Rajmunda Lichota i mieszkańców
Pluder reaktywowano działalność OSP
Pludry, gdzie wybrano nowe władze na
czele z Prezesem Patrycją Grabińską – tu
życzymy dużo samozaparcia i sukcesów
nowym władzom i członkom, bo zaczynają
praktycznie od zera jedynie z tymczasową
siedzibą w budynku starej szkoły przy ul.
Szkolnej. Na zebraniach poruszano wiele
tematów związanych z finansowaniem
straży przez gminę, planowanych zakupów
i doposażenia jednostek, szkoleniami,
organizacją imprez strażackich łącznie z
zawodami sportowo – pożarniczymi, itp.
W zebraniach uczestniczyli Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik – jednocześnie
V–ce prezes Zarządu Oddziału MG
Związku OSP RP, prezes Zarządu dh
Erwin Dziuba, który pełni także funkcję
komendanta gminnego ds. ochrony p/
pożarowej, Piotr Więdłocha – pracownik
Urzędu Miejskiego odpowiedzialny m.
in. za ochronę p/pożarową oraz moja
skromna osoba. W zebraniach w OSP
Rzędowice, Główczyce, Bzinica Stara,
Pludry uczestniczył także Komendant
Komendy Powiatowej PSP Olesno st. kpt.
Wojciech Wiecha, a w OSP Szemrowice
i Dobrodzień, które są w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (3 jest
OSP Główczyce), wzięli udział ponadto
dowódca JRG KP PSP Olesno bryg.
Jarosław Zalewski, a członek Zarządu
Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu st. bryg.
w stanie spoczynku Zygmunt Zalewski na
zebraniu w OSP Dobrodzień, gdzie był
również przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu Damian Karpinski oraz
dyrektor ZGKi M Dariusz Dykta.
Ubiegły rok 2014 był skromniejszy
pod względem zakupów czy inwestycji
– jak we wcześniejszych latach, gdzie
zakupiono dwa nowe samochody bojowe
dla naszych jednostek, wybudowano
Centrum Aktywności Wiejskiej w
Kocurach z dofinansowaniem unijnym z
PROW – u w wysokości do 75 % kosztów
kwalifikowanych, obiekt był budowany
wraz z remizą OSP, która finansowana
była w całości z budżetu gminy. Zostały
zamontowane systemy selektywnego
alarmowania w OSP Rzędowice i Klekotna
(1 z dofinansowaniem z Zarządu Oddziału
Woj. ZOSP RP w Opolu), w tej chwili
mamy taki system w 7 jednostkach OSP,
pozwalający na alarmowanie ze stanowiska
kierowania Komendy Powiatowej PSP w
Oleśnie. Mimo dużych oszczędności w

budżecie gminy należy się cieszyć, że
kolejna nowa remiza powstanie w naszej
gminie dla jednostki OSP Bzinica Stara na
boisku od strony ul. Dębowej – jest już
pozwolenie na budowę i w tym roku rusza
budowa, a termin zakończenia to wrzesień
2016 r., w tej chwili tylko OSP Pludry ma
własną tymczasową siedzibę ale bez
remizy i wozu bojowego. Łącznie gmina
na utrzymanie i funkcjonowanie straży
pożarnych wydatkowała w 2014 r. kwotę
ok. 220 tys. zł – należą się tu ogromne
podziękowania władzom Dobrodzienia
i Radzie Miejskiej za przychylność naszym
jednostkom, a na 2015 r. uchwalony budżet
na ochronę p/pożarową wynosi 443 tys. zł.
(w tym 250 tys. zł na budowę remizy OSP
Bzinica Stara o wartości kosztorysowej ok.
800 tys. zł).
Stałe koszty (wynagrodzenia konserwatorów, usługi remontowe, przeglądy
sprzętu i samochodów, usługi i ekwiwalent
za udział w akcjach) wynoszą ok. 130
– 140 tys. zł, więc na zakupy sprzętu
pozostaje niewiele, a zapotrzebowanie na
OSP było rzędu ok. 300 tys. zł. Cieszyć
należy się z rozpoczynanej budowy nowej
remizy na boisku dla OSP Bzinica Stara
– trwa obecnie procedura przetargowa na
wyłonienie wykonawcy, z bardzo dużym
zrozumieniem podchodzą także ds.
ochrony p/pożarowej rady sołeckie, które
ze swoich funduszy wspomagają naszych
strażaków, zgodnie z uchwalonymi i w
zgodzie z prawem preliminarzami swoich
wydatków – bardzo w tym miejscu w
imieniu druhów dziękuję.
Chciałbym także w tym miejscu podziękować wszystkim druhom za przygotowanie zebrań sprawozdawczych
wraz z prezentacjami multimedialnymi,
które przebiegały w miłej i serdecznej
atmosferze, za dotychczasową solidną
pracę społeczną i skuteczność działań
na rzecz lokalnych społeczności, a także
wypada życzyć dużo wytrwałości i nowych
sukcesów w tej trudnej pracy. Należy
także podkreślić wyrozumiałość i docenić
cierpliwość naszych druhów w oczekiwaniu na zakupy nowych samochodów, sprzętu, wyposażenia osobistego i ochronnego.
Zarząd Oddziału MG ZOSP RP przyjął
plan zakupów sprzętu, samochodów, itp.
- w kolejności jest OSP Bzinica Stara, ale
stara remiza wymagałaby całej przebudowy wraz rozbudową i koszt ten przewyższałby może budowę nowego obiektu,
który musi spełniać przepisowe wymogi i
stąd taka decyzja. Wniosek na dotację do
zakupu nowego samochodu złożyła do KG
PSP w Warszawie i do Zarządu Oddziału
Woj. ZOSP RP w Opolu OSP Dobrodzień i
w zależności od decyzji uzależnione będzie
dofinansowanie z budżetu naszej Gminy.
Jeden z samochodów OSP Dobrodzień
przekazała do Główczyc.
Jednostki OSP Szemrowice, OSP
Dobrodzień i OSP Główczyce – będące
w Krajowym Systemie Ratowniczo
– Gaśniczym i Wojewódzkim Odwodzie
Operacyjnym (OSP Szemrowice) posiadają kategoryzację ze specjalizacją, co zna-

czy, że w zależności od rodzaju zdarzenia
jedna z nich będzie interweniowała (np. do
działań na wodzie lub na wysokości OSP
Dobrodzień, a do działań poszukiwawczo
– ratowniczych Szemrowice), ponadto
mogą być alarmowane do działań poza
powiat oleski na teren województwa w
razie powodzi, klęsk żywiołowych, itp.
Wymienione trzy jednostki muszą mieć
wyszkolonych pod każdym względem
strażaków, pełne wyposażenie wraz z urządzeniami do ratownictwa technicznego i
być zawsze w pełnej gotowości bojowej.
Te OSP otrzymują także dofinansowanie
z KSRG na wyposażenie i utrzymanie są
to kwoty rzędu 10 – 17 tys. zł, co trochę
odciąża budżet naszej gminy, a w związku
ze specjalizacją jest konieczność zakupu
niezbędnego dodatkowego wyposażenia,
na co mam nadzieję zwiększona zostanie
dotacja z KSRG, gdyż nowe rozporządzenie w tej sprawie podpisał z–ca komendanta Głównego PSP w Warszawie, a nie
Burmistrz Dobrodzienia.
W 2014 r. udało się włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
naszą 3 OSP, tj. Główczyce.
Niestety coraz częściej na samorządy
nakłada się nowe zadania i próbuje się
przerzucać koszty i finansowanie co
jest zadaniem państwa, a nie zadaniem
własnym gmin. Podsumowując 2014 r.
należy się cieszyć, gdyż był to kolejny
w miarę spokojny i korzystny okres
dla naszych straży, co podkreślali na
zebraniach strażacy, jak i zaproszeni
goście, którzy dziękowali władzom
i Radzie Miejskiej Dobrodzienia za
przychylność i gospodarskie spoglądanie
na sprawy naszych straży, które co roku
w budżecie zapewniają środki finansowe
na działalność jednostek OSP, remonty
strażnic, zakupy niezbędnego wyposażenia
i sprzętu.
Na zakończenie trochę statystyki: w
2014 r. odnotowano na terenie powiatu
oleskiego 709 zdarzeń (w tym na terenie
naszej gminy 157), na co składały się :
– 169 pożary (nasza gmina 39);
– 537 miejscowe zagrożenia (u nas 118);
– 3 alarmy fałszywe (gm. Dobrodzień 1).
W 2013 r. było tych zdarzeń ok.
604, więc jest lekki wzrost głównie w
miejscowych zagrożeniach, jak i też
nagminne wypalanie traw i nieużytków.
Jest sporo do zrobienia w świadomości
ludzkiej, dużo tu daje profilaktyka i
zwiększona ostrożność kierowców
i właścicieli obiektów – oby nasze OSP
jak najmniej wyjeżdżały do takich akcji
i zawsze szczęśliwie wracały do swoich
remiz.
Ze strażackim pozdrowieniem –
„Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc
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Animacja osób starszych

Animator Osób Starszych III edycji
Alicja Strzelec zakończyła swój półroczny staż z dniem 31.01.2015r. Warto
wspomnieć, że osoba ta prowadziła
działania na rzecz osób 50+, które służyły
zwiększeniu aktywności fizycznej, jak i
podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa
wśród osób starszych. AOS nawiązała
współpracę z instytucjami, zakładami
pracy oraz placówkami oświatowymi
w naszej gminie oraz z osobami indywidualnymi – Latarni kiem Polski
Cyfrowej, przewodniczącą Koła Emerytów
i Rencistów, rehabilitantką, animatorem I
edycji panią Jadwigą Kasprzyk, sołtysami
i wieloma innymi osobami. Od Burmistrza
Dobrodzienia oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej została przekazana kwota
pieniężna na działalność z seniorami. AOS
zakupiła produkty (kawa, herbata, ciastka)
przeznaczone na poczęstunki dla seniorów.
Działania te pozwoliły na rozwinięcie
działalności AOS. W poprzednim
numerze „Echa Dobrodzienia” opisałam
realizację wniosku FIO, które to fundusze
europejskie pozyskane z tego wniosku na
działania z seniorami 60+ zostały w pełni
wykorzystane i zrealizowane. Animator
pełnił regularnie dwa razy w tygodniu
dyżury w Klubie Seniora (kawiarenka
internetowa) w DOKiS, spotykając się z
seniorami i omawiając zadania na następne
spotkania. Latarnik Polski Cyfrowej
pani Agnieszka Masoń prowadziła
kursy komputerowe z zakresu podstaw
obsługi komputera i internetu. Kursy te
cieszyły się ogromnym powodzeniem i
zainteresowaniem, duża zasługa w tym
była pani Agnieszki, która wykazała się
i wiedzą i cierpliwością w prowadzeniu
zajęć. Ukończyło kurs komputerowy 27
seniorów. W miejscowości Szemrowice
wprawdzie ukończyły kurs obsługi
komputera tylko cztery osoby, ale
taki kurs odbył się po raz pierwszy.
W tym temacie należą się ogromne
podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Panu
Joachimowi Wloczykowi za udostępnienie
i korzystanie z komputerów w tej szkole.
Pan Wloczyk i sołtys wsi Szemrowice pan
Norbert Max udostępnili również salę OSP i
zorganizowali laptopy dla kursantów w Szemrowicach. Przynajmniej raz w tygodniu
seniorzy jeździli na rowerach i spacerowali zwiedzając okolice Dobrodzienia. Na
pływalni panie uskuteczniały rekreację w
wodzie. W Klubie Seniora odbywały się
spotkania przy rozgrywkach szachowych
i na korytarzu grze w ping ponga. W
okresie przedświątecznym zostały
własnoręcznie zrobione karty świąteczne,
które z życzeniami przekazano dla
osób współpracującymi z seniorami.
Celem zwiększenia aktywności fizycznej
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wykwalifikowana rehabilitantka pani
Patrycja Tomys prowadziła gimnastykę
dla seniorek. W zajęciach uczestniczyło
około 15 osób. Ze względu na to, że
gimnastyka również cieszyła się dużym
zainteresowaniem jest kontynuowana
w ramach Uniwersytetu III Wieku.
Seniorzy brali udział w imprezach i
spotkaniach organizowanych przez
Koło Emerytów i Rencistów przy grillu,
w obchodach 55-lecia powstania KEiR,
spotkaniu opłatkowym, Dniu Babci i
Dziadka oraz zabawach tanecznych.
AOS zorganizowała akcję „Senior u
fryzjera”. Seniorki skorzystały z usługi
fryzjerskiej w Dobrodzieniu. Należą się
podziękowania dla wszystkich zakładów
fryzjerskich, które wyraziły zgodę na
wykonanie usług w swoim zakładzie.
Jednakże mimo rozpropagowania należy
stwierdzić średnie zainteresowanie tą
akcją. Z usługi fryzjerskiej skorzystały 23
seniorki. AOS zamieściła również notatkę
o akcji „pudełka życia” (w grudniu ub. roku
w Echu Dobrodzienia).Warto przypomnieć,
że akcja ta jest kontynuowana przez
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu. Pudełka życia są dostępne dla osób starszych, samotnych
i schorowanych w MOPS-ie, w Stacji
Opieki Caritas, u sołtysów. AOS dziękuje
za współpracę z MOPS oraz nauczycielowi
ZSP Panu Łukaszowi Dziembie i młodzieży, którzy bardzo zaangażowali się
w kontynuację tej akcji (wzór formularza,
rozprowadzanie pudełek). Zorganizowano
spotkanie z policjantem w Szemrowicach
na temat „Stop oszustom”, zapoznano
seniorów z radzeniem sobie w różnych
sytuacjach, aby nie paść ofiarą oszustw oraz
o bezpieczeństwie seniorów na drogach
(odblaski). Ze względu na powagę zagrożeń
należałoby takie spotkania kontynuować.
Po utworzeniu Uniwersytetu III Wieku
w październiku 2014 r. seniorzy licznie
uczestniczyli i uczestniczą w wykładach z

ciekawymi ludźmi. W miesiącu wrześniu
ubiegłego roku animator uczestniczyła w
spotkaniu zorganizowanym przez AOS z I
edycji p. Kulę w Kotorzu Małym.
Udział w nim wzięli animatorzy z
trzech edycji przedstawiając swój program
artystyczny. W okresie stażu brałam udział
w kursach – oprócz kursu i otrzymania
Certyfikatu AOS – kurs ECDE „Core”–
zaświadczenie z umiejętności obsługi
komputera; Specjalista ds. funduszy
europejskich – zaświadczenie; Szkolenie
– pisanie projektów celem pozyskiwania
funduszy europejskich.
Uczestnictwo w szkoleniach z Job
Coachingiem w Opolu pozwoliło na
uzyskanie wiedzy celem uzyskania przygotowania do pracy indywidualnej i
grupowej, poszukiwania pracy i rozwoju
zawodowego.
Podsumowując swoją półroczną pracę
Animatora Osób Starszych spotkałam się
z życzliwością i zrozumieniem z osobami
ze mną współpracującymi, tutaj należą się
szczególne podziękowania dla dyrektor
DOKiS pani Agnieszki Hurnik oraz pracowników Domu Kultury. Chciałam również
podziękować Pani Jadwidze Kasprzyk –AOS
I edycji, za udzielanie mi cennych rad co do
kontynuowania działalności z seniorami.
Seniorzy 50 i 60+ wykazali się aktywnością
i zainteresowaniem poszczególnymi zajęciami. Należałoby wspomnieć również o
pewnych trudnościach. Moim zamiarem
było rozwinąć działalność w przynajmniej
w trzech wsiach naszej gminy. Częściowo
udało się to w Szemrowicach, jednakże
w Pludrach i w Myślinie trwał remont
pomieszczeń, dlatego okazało się to
trudnością do „rozwinięcia skrzydeł”.
Szkoda tylko, że nie mamy Animatora
Osób Starszych w naszej gminie (a to już
IV ostatnia edycja), który „pociągnąłby”
dalszą pracę z seniorami 50+, szczególnie
na wsiach.
Alicja Strzelec

Dom Kultury zrealizował kolejny projekt unijny

Ferie 2015 z Domem Kultury
Wyjazdy na lodowisko do Olesna

Wyjazdy do kręgielni do Myśliny

Zajęcia plastyczne i artystyczne

Warsztaty teatralne

Szachy i warcaby

Zabawa karnawałowa

Ponadto podczas ferii odbył się
„Turniej układania puzzli”, turniej tenisa
stołowego oraz dyskoteka dla młodzieży.
Wszystkie zajęcia były bezpłatne, jedyne
koszty to wyjazd na lodowisko ponieważ
Kręgielnia w Myślinie gościła dzieci
za darmo. Dodatkowo dzieci mogły
zobaczyć 10 filmów animowanych, w
tym dwa były wyświetlane w Dobrotece

w ramach współpracy naszych instytucji.
Wszelkie atrakcje dla dzieci i młodzieży
organizowały instruktorki kulturalne
Grażyna Sawicka i Monika Kabat.
Zajęcia tematyczne prowadzili: Joanna
Wróblewska, Teresa Wit, Henryk Oliwa
i Agnieszka Hurnik.
Zapraszamy do udziału w naszych
zajęciach za rok oraz do przedstawiania

nam swoich pomysłów na ciekawe
spędzanie czasu.
A. Hurnik
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Krótka historia pszczelarstwa
w gminie Dobrodzień
brakowało cukru do karmienia zimowego
pszczół. Efektem tej sytuacji był ogromny
przyrost ilości członków Koła Pszczelarzy
w Dobrodzieniu. Liczba ta urosła do ponad
100 członków. Członkostwo w Kole
ułatwiało zaopatrzenie się pszczelarzy w
cukier. Dzięki aktywności i determinacji
ówczesnego Zarządu Koła Pszczelarzy
cukier pozyskano. W tamtym czasie
wielce pozytywnym zjawiskiem było
powołanie w każdym Kole Pszczelarzy
rzeczoznawców chorób pszczelich,
którzy odwiedzali pasieki i kontrolowali
stan zdrowotny pszczół. Każdego roku
odbywało się szkolenie pszczelarzy.
Stawianie pasiek pszczelich w pobliżu
plantacji kwitnącego rzepaku było płatne.
Po 1990 r. część pszczelarzy wyjechała za
granicę, część poumierała, w Kole zostało
około 20 członków. W ostatniej dekadzie
XX wieku przybyła nam straszna choroba
pszczół „warroza” wywołaną przez
pajęczaka warroa destruktor. Początkowo
choroba zrobiła spustoszenie w pasiekach
pszczelarzy. Nie było odpowiedniego leku,
a i obecnie też nie ma w pełni skutecznego
leku. W sezonie 2009/2010 r. nastąpiło
drugie masowe wymieranie pszczół, a
wcześniej w Ameryce wyginęło ok. 70 %
pszczół w pasiekach. W kolejnych latach
upadło wiele pasiek pszczelich. Ponieważ

Szacuje się, że w okresie przed II
wojną światową zarówno po polskiej jak i
po niemieckiej stronie granicy, co II – gie
gospodarstwo rolne posiadało pszczoły.
Były to niewielkie pasieki, około 5 – 10
pni i miodu dawały niewiele. Miejscowa
społeczność i władze lokalne dbały o
nasadzenia drzew miododajnych; np. lip
drobnolistnych, klonów. W owym czasie
do dobrego tonu należało posadzenie lip
wokół swojego domu. Przed II wojną
światową oraz w czasie wojny aż do 1945
r. prezesem miejscowego Koła Pszczelarzy
był nadleśniczy pan Makowski, a członkiem K.P. był pan Grubek. Obaj mieszkali
na Strzelnicy pod lasem. Po wojnie
w Dobrodzieniu zostali pszczelarze:
Makowski i Grubek. Zdarzało się, że w
tamtym czasie kwitnące wrzosy dawały
obfite pożytki miodu, bywało że nawet do
3 – ech razy wirowano miód wrzosowy w
jednym sezonie. Dzisiaj miód wrzosowy
jest prawie nieznany. Po II giej wojnie
światowej Koło Pszczelarzy liczyło 12
członków, prezesem był pan Sosnowski.
Od 1974 r. Prezesem był pan Schaffarzyk
Emanuel, sekretarzem był pan Walczak
Henryk, skarbnikiem pan Pruski Ernest.
Przez kilka lat funkcję skarbnika pełniła też
pani Schaffarzyk. W okresie tym nastąpił
w Polsce wielki krach gospodarczy,

obecnie pszczołami zajmują się głównie
osoby starsze, przyszłość pszczelarstwa na
naszym terenie nie przedstawia się dobrze.
Również w rolnictwie używa się coraz
silniejszych środków owadobójczych,
które żle użyte niszczą pszczoły, plus
rozpowszechniona plaga pasożytów
warrozy powoduje dodatkowe trudności w
hodowli i ginięcie pszczół. Pszczoły mają
ogromne znaczenie w gospodarce rolnej,
nie tylko dają miód, ale zapylają co najmniej
60% roślin, których owoce i warzywa
zjadają ludzie. Rachunek jest prosty, nie
będzie pszczół to nastąpi ogromny deficyt
żywności, będzie panował głód. W naszym
Kole Pszczelarskim stosowane były różne
rodzaje uli. Były stosowane ule Dzierżona,
ule typu Freudensteina z ramkami o wym.
33,8 x 20 cm. Były też stosowane ule typu
Hammer z ramką 33 x 25 cm, ule typu
Zandera z ramką 42 x 22 cm, ule typu
Warszawskiego, ule tzw. Normalki z ramką
33,7 x 22,3 cm. Niektóre stosowane są do
tej pory. Obecnie najczęściej używane są
ule typu Wielkopolskiego z ramką 36 x
26 cm. W miesiącu październiku 2010 r.
doszło do zmiany całego Zarządu Koła.
Prezesem został pan Bojdunik Zbigniew,
sekretarzem pan Kędzia Stanisław, a
skarbnikiem pan Chmiel Henryk.

Pszczelarze Koła Pszczelarzy Dobrodzień w latach 1981 – 1998
Nazwisko imię
Miejscowoś
Dąbek Jerzy
Bąki
Puzik Engelbert
Górniak Piotr
Błachów
Borek Jan
Bzinica
Ochman Brunon
Bzionków
Bryś Józef
Dobrodzień
Bojdunik Zbigniew
Bryś Paweł
Cembolista Karol
Czaja Leon
Grubek Paweł
Gocyła Adolf
Janta Paweł
Joszko Norbert
Lebioda Gerard
Stupiński Andrzej
Sadowski Marian
Schaffarzyk Emanuel
Staniczok Józef
Wąsik Józef
Walczak Henryk
Duda Marian
Smyla Józef
Sykulski Zygmunt
Marciniak Andrzej
Konik Jerzy
Klepaczewski Stefan
Pryszcz Waldemar
Pruski Ernest
Wojsa Eugeniusz
Kędzia Stanisław
Bednorz Wilchelm
Hadasiki D.
Gąsior Anna
Kosian ManfredDOBRODZIENIA
Staniczek Leoni Okolic
Sawicki Antoni
Główczyce
Zając Jadwiga
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81

82

7
7
25
4
3
4
8
7
5
15

18
5

6
3
25
6
3
5
8
4
5
23
11
3
4
14
7
27
3
19
9

1

1

4
10
6
25

4
4
10
10
19

4
5
9
13
7
20

83
12
2
3
3
23
6
3
5
8
4
5
23
11
3
2
6
6
27
3
19
9
12

84
12
2
4
3
22
6
3
6
8
5
1
22
13
4
2
7
7
27
4
18
9
12

85
13
2
6
3
18
6
3

2

2

4
6
9
13
7
20

4
5
12
15
7
15

Lata / ilość rodzin pszczelic
88 89 90 91 92

86

87

6

6

6

6

5

5

4

5

3

1

3

3

7

5

6

6

21
19
6
2
8
7
30
5
18
9
13

23
20
6

21
15
6

21
19
5

20
15

20
5

7
9
30
6
18
9

4
7
31
6
16
7

4
7
33
7
16
5

8
30

8
30

8
25

8
25

8
25

8
25

17
5

5

1

3

3

3
2
5
5
3

3

3

5

5

5

5

3
7
15

8
12

8
10

8
10

8
10

8
2

6

6

7
10
12

4
9
10
11

3
10
12
12

4
12
10
12

4
7
6
8

5

18

16

15

16

10

5

7
8

5
6
13
15
10
16

93

94

95

96

97

98

8
35

15
30

12
30

12
33

4

12
8

15
5

7
5

7
2

6

8

10

10

10

3

4

12

12

12

12

16

10

12

16

6

1

3

20
8

9

12

2
5

5

Krótka historia pszczelarstwa
w gminie Dobrodzień
Kabot Ludwik
Popanda Józef
Lesch Franciszek
Bena Waldemar
Ochman Jan
Kaleja Paweł
Gaida Eryk
Dudek Rafał
Dudek Jerzy
Kukulski Karol
Otrzonsek Paweł
Cesarz Janusz
Kandora Brunon
Lesik Stefan
Kurek Gerard
Wardęga Zbigniew
Zimermann Stefan
Grzebińska W.
Gaś Henryk
Pluskota Alfonks
Gaś Henryk
Adamski Wincenty
Cisiński Wiktor
Czupała Hubert
Karpa Józef
Kazior Jerzy
Pryszcz Karol
Peterman Stefan
Małyska Henryk
Bartosz Jan
Jańta Eryk
Koloch Józef
Mika Piotr
Skiba Joachim
Richter Edmund
Grala Paweł
Niestrój Franciszek
Niesłony Paweł
Kurczyk Alojzy
Ballon Wilchelm
Bednorz Józef
Czaja Edmund
Dykta Tomasz
Dyla Paweł
Wacławek Franciszek
Jończyk Jan
Jośko Paweł
Morcinek Paweł
Rother Edward
Kaczmarek Wicenty
Kazior Jerzy
Kuć Alojz
Matyja Edmund
Pietrzok Jerzy
Bryłka Augustyn
Dylong Emil
Wojtacha Jerzy
Dąbecki Ryszard
Lempa Paweł
Pruski Jan
Cieśla Józef
Kuliberda Henryk
Lawera Józef
Skiba Jerzy
Kurzac Józef
Lewandowski Franc.
Puzik Joachim
Liszecki Ludwik
Cieśla Stanisław

Gosławice

2
5

2
7

2
7
1

2
10
1

Klekotna

7

7

7

12

3
9
2
4
13

Kocury

25
10

25
7
6
2

25
6
6
2

25
7
6
2
3

25
4
7
3
3

5
15

6
21

6
15

6
15

6
15
4
4
6
6

Ligota D.
Makowczyce
Malichów

Myślina

Pludry

Pietraszów

Rzędowice

Szemrowice

Turza
Zwóz
Warłow
Dzielna
Gwożdziany

Bytom
Łagiewniki M.
Ciasna
Glinica

4
5

4
5

1
4

5
3
4

7

6

5
8

3

5
9
10
30
2
7
10

5
8

10
10
34
2
5
5

10
10
34
2
4
10

11
11
38
1
5
10

13
12
38

21
9
30
4

21
9
25
8

3

3

17
9
25
8
3
6
3

20
9
27
8
3
6
10

17
9
40
8
3
11

20

25

25

25

25

5
4
10
9
5
15
7
6
6
7
4
4
3
22
5

5
5
8
7
6
5
6
4
5
7
4
5
3
21
7

3
5
8
7
6

5
7
8
8
6

5
9
10
10
10

4
3
5
7
11
5
3
21
7
2

3
3
5
5
9
7
3
19
8
2

3
3

3
22
8
1

10
8
15
25
7
3

5
7
15
10
10
3
3
15
8
10

5
7
14
2
10
3
3
15
8
14

7
9
18

8
10
18

15
5
15

4
12

2

1

2
7

3
12

3
12

3
12

10
25
7
5

6
25
6
6

25
7
9

25

4
6
18
4

6
15
4

6

6

11
12
39

11
12
37

12
10
46

45

45

50

9
25
8
3
11

9
25
8
2
11

4
25
10
5

4
25

10
10

25

2

3

12

5

10

12

12

15

15

12

12

40

35

10

4

14

13

10

10

8

8

10

10

35

30

20

30

36

35

40

9
30
4

32
4

15

11

9

11

12

10

11

12

15

15

12

5

4
25
6
5

3
25
5
5

25
4
5

10
4
5

20
4

15
4

3

5

7

8

10

10
10

10
13

8
14

2

6

4

7

10

10

10

6
11
5

16
5

17
3

18

21

11

12

10

2

6

8

1
8
6
10

2
2

3

3

4
10

6

14

3

2

2

Ze względu na brak historycznych materiałów źródłowych dotyczących działalności
Koła Pszczelarzy Dobrodzień, w powyższym wykazie pszczelarzy mogą występować
pewne niezgodności. Za ewentualne nieścisłości przepraszamy.
Zarząd
Koła Pszczelarzy Dobrodzień
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Dzień otwarty w PSP Szemrowice

jak można spędzić aktywnie i ciekawie czas po lekcjach, jakie
koła zainteresowań, drużyny sportowe oraz inne ciekawostki
proponuje swym wychowankom szkoła.
Wśród atrakcji tego dnia należy wymienić także Świąteczne
karaoke, Adwentowe Impresje i wspólne kolędowanie podczas
jasełek. Na korytarzu wystawione zostały kroniki szkolne,
aby absolwenci mogli odnaleźć się wśród „kart historii”.
Ponadto w gabinetach i salach lekcyjnych nauczyciele
wraz z uczniami zaprezentowali gry i zabawy rozwijające
kreatywność, Ciekawostki ze świata techniki oraz zasady
matematycznego origami, zabrali gości na Wycieczkę do
Muzeum Historii Naturalnej, pokazali jak reagować zanim
przyjedzie lekarz, jak działa Samorząd Uczniowski i Szkolne
dokończenie na s. 26

W środę 10 grudnia 2014 roku w Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szemrowicach zorganizowano Dzień
Otwarty Szkoły. Celem imprezy, oprócz wspólnej zabawy i
miłego spędzenia wolnego czasu, było przedstawienie bogatej
oferty edukacyjnej i kulturalnej szkoły, a także przybliżenie
dodatkowych propozycji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Budynek został na ten dzień specjalnie przygotowany,
by umożliwić odwiedzającym dokładne zapoznanie się z
proponowanymi możliwościami nauki.
Przybyłych gości uroczyście przywitała Pani Dyrektor mgr
Urszula Witczak. Następnie odbył się program artystyczny
Kłopoty w Laponii, a po nim wszyscy przybyli mieli okazję
zwiedzić szkołę. W oprowadzaniu towarzyszyli im uczniowie,
którzy chętnie opowiadali, co ciekawego dzieje się w szkole,
6 stycznia 2015 roku w Święto Trzech
Króli po raz pierwszy w Dobrodzieniu
odbył się korowód Trzech Króli
ulicami miasta zorganizowany wspólnie
przez Dom Kultury oraz Parafię. Cała
uroczystość rozpoczynała się o godz.
15.00 mszą świętą w kościele p.w. Marii
Magdaleny w Dobrodzieniu, w której
uczestniczyli Trzej Królowie. Po mszy św.
wszyscy uczestnicy udali się w uroczystym
orszaku prowadzonym przez Trzech Króli
– księdza Jana Golbę, Gerarda Ochmana
oraz Mateusza Czelnika. Nasz przemarsz
odbył się ulicami: ks. Gładysza, E. Stein,
Moniuszki, Plac Wolności oraz Solną,
którą mieszkańcy miasta dotarli do placu
plebanijnego. Tam czekali już uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
którzy pod kierownictwem nauczycielki
Beaty Sikory przygotowali przedstawienie
jasełkowe. Po występie młodzieży
wystąpił Zespół Pieśni Regionalnej, który
przypomniał nam przepiękne kolędy i
pastorałki.
W trakcie występów uczestnicy
korowodu mogli częstować się ciepłymi
napojami, ciastem i gorącą kiełbaską,
natomiast ogrzać mogli się przy ciepłym

20

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

Orszak Trzech Króli

ognisku, które rozpalili dla nas strażacy z
OSP Dobrodzień.
Zorganizowanie tego wydarzenia
integrującego naszą lokalną społeczność
jest w dużej mierze realizacją inicjatywy
jednej z mieszkanek Dobrodzienia, która

przedstawiając swój pomysł dała nam
potwierdzenie, że nasz pomysł jest dobry
i oczekiwany. Dziękujemy bardzo za takie
głosy i zachęcamy do częstszego zgłaszania swoich oczekiwań i pomysłów.
Agnieszka Hurnik

Ten żółty budynek – to my
4 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu odbył się
„Festiwal Nauki i Promocji 2015”.
Mieliśmy okazję w tym dniu ugościć
uczniów, studentów, nauczycieli i
wykładowców z różnych szkół i opolskich uczelni. Zorganizowane grupy
przemieszczały się między różnymi
blokami tematycznymi. Czego tu nie
było… Uczniowie zobaczyli na czym
polega praca strażaków, kosmetologa i
fryzjera. Zmagali się na torze przeszkód
stworzonym w sali gimnastycznej. Żeby nie
było monotematycznie – mogli podziwiać

chemii, które otaczają
nas na co dzień. To, że
matematyką można się
bawić udowodniły nasze
matematyczki i wierzę,
że te zabawy spodobały
się też gościom. Świat na
wyciągnięcie ręki pokazał
uczniom klas szóstych i
gimnazjalnych geograf,
dla którego kula ziemska
nie ma tajemnic. Można
było ulepić naczynie, zrobić
ciekawe doświad czenie
chemiczne,
a
nawet
opuścić
festiwal z
nowa fryzurą na głowie.
Wykładowcy i studenci
Wyższej Szkoły Psychologii
Społecznej, Wydziału
Inżynierii i Informatyki,
Instytutu Informatyki
i Matematyki, a tak że
Wydziału Biotechnologii
i Instytutu Historii w
ciekawy i dostępny sposób
przybliżyli
uczniom
Intarsja – „drewniana” sztuka artystyczna (fot. Jan Golba) specyfikę
kształcenia
aktorów w kabarecie po niemiecku. Dużym na tych kierunkach. Może
zainteresowaniem cieszyła się intarsja właśnie dzięki temu wielu
– sztuka, którą wielu obecnych zobaczyło maturzystów umocniło się
po raz pierwszy w życiu.
w wierze, że ich wybór
„Filozofia” handlu w grze i działaniu kierunku studiów jest
– to dla tych, którzy podejmą naukę w trafny.
naszym technikum handlowym. Podróże
Coroczny Festiwal
filmowe po niemiecku, to dla tych, którzy Nauki i Promocji to
lubią kino, a języki obce – wcale nie są im dobrze
przemyślane
obce. Świat magii – to inscenizacja II części przedsięwzięcie. Każdy
„Dziadów” w wykonaniu doskonałych znalazł tu coś ciekawego
aktorów – uczniów ZSP.
dla siebie. Dzięki poznaniu
Dla ścisłowców – trochę fizyki i naszej szkoły i kierunków

Chemia i fizyka na co dzień (fot. Jan Golba)
kształcenia młodsi uczniowie trafią tu kiedyś dlatego, że byli na Festiwalu. Maturzyści natomiast mieli okazję posłuchać czego
mogą oczekiwać studiując na opolskich
uczelniach. Uważamy, że festiwal, pomimo
przeszkód spowodowanych epidemią
przeziębień, przebiegł w miłej atmosferze
i… trzeba pomyśleć o Festiwalu Nauki i
Promocji 2016.
Ewa Piasecka

Miał być garnek – jest popielniczka (fot.J.Golba)

Nie/bezpieczny Internet
Z końcem lutego
odbyły się obchody
Dnia Bezpiecznego
Internetu. To bardzo
przemyślane i absolutnie „na czasie”
przedsięwzięcie.
Internet to wynalazek,
który każdy z nas ma
na wyciągnięcie ręki,
lecz nie każdy wie jak
się nim posługiwać.
Ile korzyści przynosi
Internet w przemyśle,
gospodarce,
czy
nauce, tyle samo
zła w codziennym

życiu – przeważnie wśród młodych
ludzi. Nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadgimnazjal nych w Dobrodzieniu
pan Łukasz Dziemba zorganizował
z uczniami już po raz drugi Dzień
Bezpiecznego Internetu.
Dla każdego z obecnych na sali
przedstawione fakty i argumenty
niejednokrotnie były nowością. Fakt
posiadania telefonu komórkowego,
dokończenie na s. 22
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Nowe (ciężkie) życie gimnazjalistów
Tradycyjnie, jak co roku (nawet
pierwsze zdanie na pewno się powtarza)
słów kilka o kierunkach kształcenia w
szkołach ponadgimnazjalnych. Informacja
ważna szczególnie dla absolwentów
gimnazjum rozpoczynających „nowe
życie” od 1 września 2015r. Wszyscy
wiedzą o liceum ogólnokształcącym,
bo to przecież szkoła długowieczna, do
której zapewne chodzili niektórzy rodzice
i starsze rodzeństwo. Wiadomo, że liceum
przygotowuje do studiów wyższych więc
dobrze się jest nastawić już teraz na
odpowiedni kierunek, bo rozszerzenia
przedmiotów to umożliwiają. Natomiast
profil mundurowy w tym liceum, to już
prawie pewny mundur w przyszłości
zawodowej. Nauka w LO trwa 3 lata, po
czym wszyscy pomyślnie zdają maturę i po
krótkim, bo trzymiesięcznym wypoczynku
znów wszyscy – jak jeden mąż – maszerują
na wybrane i z niecierpliwością wyczekiwane studia.
Dla tych, którzy chcą mieć fach w
ręku wcześniej niż po ukończeniu studiów
jest wybór zawodów w technikum. Tu
proponujemy zwiększoną ilość kierunków.
Znane, przynajmniej z nazwy technika:
agrobiznesu, handlowe i technologii
drewna wzbogaciliśmy o technikum
informatyczne.

Nie/bezpieczny
Internet
dokończenie ze s. 21
smartfona czy laptopa nie oznacza, że
Internet stoi dla nas otworem i musimy
korzystać z niego bezmyślnie i bez
żadnych ograniczeń. Oprócz uzależnień
od Internetu czy gier istnieją zagrożenia
zdrowia, a nawet życia, z czego nie
zdają sobie sprawy zapracowani rodzice.
Pozwalając dzieciom na spędzanie
czasu (niekoniecznie wolnego) przy
komputerze, nie wiedzą, że czyha tam na
nie wiele niebezpieczeństw. O groźbach,
ośmieszaniu, fotografiach robionych z
ukrycia i nie tylko, mówili uczniowie w
swoich obszernych referatach. Ponadto
na początku marca w audycji Puls
Regionu na antenie Radia Doxa można
było wysłuchać rozmów z autorami
i organizatorami Dnia Bezpiecznego
Internetu.
Inicjatywa świetna i już teraz polecam
ją wszystkim, którzy wiedzą niewiele na
ten temat. W przyszłym roku odbędzie się
już 3 spotkanie i myślę, że dla wszystkich
chętnych starczy miejsca.
Ewa Piasecka
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Temu ostatniemu poświęcimy więcej
miejsca, bo to nowość zupełna. Specjalnie
dla Was – potencjalnych informatyków
ściągnęłam żywcem (ale pamiętajcie, że
ściągać nie wolno) ważne informacje. I
tak: podczas nauki w szkole w zawodzie
technik informatyk, uczeń zdobywa
praktyczne umiejętności: montaż i
przygotowanie komputerów osobistych
do pracy z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem narzędziowym, dobór
i konfiguracja urządzeń peryferyjnych,
diagnozowanie i usuwanie usterek
kom putera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
pro jektowanie i montaż elementów
lokalnej sieci, instalacja i konfiguracja
urządzeń sieciowych i sieciowych
systemów operacyjnych, projektowanie
i wykonywanie stron i aplikacji internetowych, prowadzenie działalności
gospodarczej i usługowej w zakresie
projektowania i administrowania bazami
danych i aplikacjami internetowymi.
Po ukończeniu studiów w tym kierunku
nabywa się uprawnienia do prowadzenia
serwisów komputerowych, działów
obsługi informatycznej firm i instytucji
publicznych, zarządzania sieciami,
administracją baz danych, można tworzyć
strony HTML i aplikacje internetowe,

działy obsługi graficznej wydawnictw,
agencje reklamowe. Jak widać możliwości
jest wiele.
Wszystkie technika obejmuje czteroletni program nauczania, podobnie jak
w LO obejmuje on również naukę języka
angielskiego i niemieckiego.
Prócz szkół średnich jest również
miejsce na zasadniczą szkołę zawodową.
Tu gama zawodów jest duża i gdy
absolwent gimnazjum znajdzie praktykę
w wymarzonym zawodzie, to nie ma
przeszkód, by poznawał jego tajniki.
Obecnie w ZSZ wszystkie zawody
wymagają trzyletniego okresu kształcenia,
a umowa z zakładem pracy obejmuje okres
36 miesięcy.
No i tak to będzie wyglądało od 1
września w naszym dobrodzieńskim
zespole szkół. Wypada się cieszyć, że
na miejscu mamy dosyć duży wybór
kierunków kształcenia i nie musimy się
tułać po przystankach autobusowych, by
dojeżdżać 20-30 km do szkoły. Szkoda
czasu i pieniędzy. Pozostaje mi tylko jak
zwykle życzyć Gimnazjalistom chęci do
nauki i dobrego wyboru kierunku, bo
czego „Jaś się nauczy… to Jan będzie
umiał”
Ewa Piasecka

Na przekór temu co mówią moje oceny
z tego królewskiego przedmiotu sprzed pół
wieku, mogę coś zrobić dla matematyki, bo
ona dla mnie już nic.
Mogę mianowicie rozpropagować
bardzo dobrą inicjatywę Dobrodzieńskiego
Zespołu Szkół. Dyrekcja i nauczyciele
stwierdzili, że matematyka jest na
tyle trudnym przedmiotem, że można
młodzieży pomóc poprzez dodatkowe
lekcje – poza programem. I tak od lutego
odbywają się w soboty 3,5 godzinne bloki
matematyczne w ZSP w Dobrodzieniu. Na
te lekcje, które mają na celu powtórzenie
i utrwalenie materiału w zakresie klas
I-IV szkół średnich mogą przychodzić
wszyscy uczniowie, którzy kochają
matematykę lub… się jej boją (ci – przede
wszystkim). W każdą sobotę z uczniami
spotyka się inny nauczyciel. Wykładowcy

to matematycy zatrudnieni w ZSP, emeryci
uczący przez wiele lat matematyki, a także
studentka – przyszła matematyczka.
Jak już odmieniłam „matematykę” we
wszystkich możliwych przypadkach,
to jeszcze zaznaczę, że te pracowite
soboty są całkowicie bezpłatne. Jedynym
kosztem (jakże cennym) jest wolny czas
nauczycieli, którzy kochają matematykę
i chcą się tą miłością podzielić. Mnie ta
miłość nie objęła, dlatego wszystkich
serdecznie namawiam na dodatkowe
zajęcia, bo warto. Inicjatywa jest świetna
i można ją wzbogacić o podobne spotkania
przedmiotowe z uczniami różnych typów
szkół. Wszystko zależy od pomysłowości
i chęci młodzieży i oczywiście dobrej woli
pedagogów.
Baaardzo słaba z „maty”
Ewa Piasecka

Matematyka – królowa nauk

EkoWalentynki 2015 w Bzinicy
Ponad 100 miejscowości w Polsce wzięło udział w tegorocznych
EkoWalentynkach. Tak jak w poprzednich edycjach akcji jej partnerami są
Remondis Electrorecycling i Europejska
Platforma Recyklingu. Pomysłodawcą
akcji jest ekolog i podróżnik Dominik
Dobrowolski.
Do tej akcji po raz pierwszy z
sukcesem dołączyło Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica
Nowa, Bąki, Kolejka w Bzinicy Starej.
W przeprowadzenie EkoWalentynek
zaangażowana była Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej,
uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy
okolicznych wiosek. Szkoła była
punktem zbiorczym zużytych bateryjek.
Prawie 50 kg zużytych baterii przekazał
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Dobrodzieniu z opiekunem akcji Panią
Krystyną Świder oraz Dominik Kurda
we wsparciu z Przedszkolem w Bytomiu
– 1500 sztuk. Podsumowanie akcji i
wręczone słodkie serduszka Walentynki
w szkole dla uczniów odbyło się 13
lutego. Natomiast każdy, kto przyniósł
14 lutego 2015 r. do szkoły w Bzinicy
zużyte baterie również otrzymał
lizaki – walentynkowe serduszka w
podziękowaniu za udział w akcji.
Wspólnie zebraliśmy 117 kg zużytych

baterii.
Wszystkim bardzo dziękuję za
zaangażowanie i udział w tegorocznych
EkoWalentynkach nie wyrzucajcie
zużytych baterii do śmieci – zbierajcie

i weźcie udział w akcji za rok!
Lokalnym Koordynatorem Akcji
była Jolanta Kopyto prezes SRW w
Bzinicy Starej.

Jarmark Bożonarodzeniowy

edukacyjnych w gminie oraz wyroby
rękodzielnicze dzieci i ich rodziców.
Ponadto słodkości, napoje gorące oraz
oczywiście żywa szopka – zwierzęta
z hodowli z Myśliny oraz aktorzy
„Teatru Mimowolnego” i „MaMeMika”
działających przy Domu Kultury wraz
z ks. wikarym Janem Golbą jako
Józefem.
Nowością tegoroczną było uroczyste rozświetlenie choinki w Rynku
naszego miasta, która rozbłysła wraz
z pierwszymi dźwiękami muzyki.
Pogoda przeszkodziła nam w występach w rynku tuż przy choince, ale
zespoły wystąpiły przed Domem
Kul tury. Dziękujemy wszystkim placówkom edukacyjnym, które przyjęły
zaproszenie i przygotowały piosenki
o choince.
Oczywiście zapraszamy za rok!
A. Hurnik

14 grudnia 2014 roku odbył się
w Do mu Kultury drugi jarmark
bożonarodzeniowy. Podobnie jak w

zeszłym roku mieszkańcy Dobrodzienia
mogli zobaczyć wspaniale przystrojone
stragany wszystkich pla cówek
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Dobre kolędowanie w Dobrodzieniu

Właśnie pod taką nazwą 14 grudnia 2014
odbyły się już po raz drugi w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu Regionalne
Przesłuchania do Międzynarodowego Fes tiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza
Ka zimierza Szwarlika w Będzinie. W
przesłuchaniach wzięło udział 7 podmiotów
wy konawczych – soliści, zespoły wokalne
i chóry. Komisja konkursowa w składzie:
Aleksandra Płatek, dr Korneliusz Wiatr, Marek
Kunicki postanowiła do II etapu przesłuchań
finałowych przekazać „paszport” - zespołowi
wokalnemu „ALLELUJA” z Dobrodzienia pod
dyrekcją Beaty Sikory.
Wyróżnienia natomiast oraz nagrody w
postaci przepięknych gipsowych aniołów
wykonanych przez instruktorkę sekcji
rękodzieła artystycznego Beatę Kupiec
zdobyli: solistka Wirginia Sczesny z GOK
w Ciasnej, Chór „CANTABILE” z MOK
w Kędzierzynie-Koźlu oraz – Zespołowi
wokalnemu „DOKISIAKI” z DOKiS w
Dobrodzieniu.
Jest nam niezmiernie miło poinformować,
iż podobnie jak w zeszłym roku, zespół nominowany do Będzina
przez nasze jury, został tam zauważony. Tym razem zespół
„Alleluja” otrzymał wyróżnienie! Gratulujemy serdecznie!

Wszystkich tych, którym świąteczna muzyka w duszy gra
zapraszamy znowu za rok.
A. Hurnik

Mikołaj 2014
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Tradycyjnie już 6 grudnia w Dobrodzieniu
DomKultury wypełnił się dziećmi. Tym
razem przed południem w Dużym Parku
odbyła się zabawa plenerowa „W pogoni za
Świętym Mikołajem” czyli bieg, w którym
warunkiem uczestnictwa było posiadanie
czapki mikołajkowej. Po południu wszystkie
dzieci mogły zobaczyć relacje filmowe z
podobnych biegów organizowanych we
wszystkich szkołach. Następnie dzieci
zobaczyły bajkę „Czerwony Kapturek” w
wykonaniu obu teatrów działających przy
DOKiS – „Mimowolnego” i „MaMeMika”. W
roli głównej wystąpiła Maja Wojsa. Ponadto:
Joanna Eichhorn – Wilk, Maria Eichhorn
– Babcia, Syntia Kaczmarczyk – Gajowy,
Lukas Czelnik – Wnuczek Gajowego,
Mateusz Hurnik i Kewin Zygmund – Strażnicy
bajek, Marta Malińska, Veronika Badura,
Wiktoria Feliks oraz Martyna Czapla – Elfy,
Kamila Sikora i Beata Sowa – Wiewiórki,
Michał Hurnik – Myszka, Karolina Fidelus
– Zajączek.
Po bajce widzowie mogli podziwiać
taniec - zumba w wykonaniu dzieci z
dobrodzieńskiego przedszkola. Kolejno
wspaniałą zumbę odtańczył zespół RN Rodzice Nauczyciela czyli Razem Najlepiej.
Kiedy zatem Mikołaj pojawił się na scenie
również musiał odtańczyć zumbę razem
z dziećmi, a wtedy wszystkie placówki
edukacyjne, które dostarczyły nagranie
filmowe z biegu otrzymały od Mikołaja
wspaniałe piłki.
Organizatorami imprezy, jak co roku, są Rzecznicy Św. Mikołaja czyli Ewa Macha,
Bożena Gaś, Joanna Kaczorowska i Krystyna Kazimierowicz oraz Dom Kultury.
Zapraszamy za rok!
A. Hurnik

XLIV Ogólnopolski Turniej
„Śnieżnego Płatka“

Dnia 22.02.2015 r. Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
zorganizował po raz 44-ty Ogólnopolski
Turniej Brydża Sportowego o puchar
„Śnieżnego Płatka”, patronat nad
turniejem objęli Marszałek Województwa
Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik, którzy
wsparli turniej również finansowo.
Organizatorzy z satysfakcją
odnotowali znakomitą frekwencję – w
turnieju wzięło udział 97 par z okręgu:
opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego,
małopolskiego, wielkopolskiego,
łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
Wśród startujących oprócz aktualnych
Mistrzów Europy widzieliśmy medalistów z poprzednich czempionatów,
jak również wielu świetnych czołowych
brydżystów Polskich, oraz 2 pary z
czeskiej Ostrawy.
Turniej stał na wysokim poziomie
sportowym
i
organizacyjnym.
Sprawne sędziowanie zapewniła
ekipa sędziowska pod kierownictwem
Ryszarda Łazikiewicza. Organizatorzy
zadbali o wygodne warunki rozgrywek
(sala gimnastyczna), bufet kawowy oraz
obiady na miejscu rozgrywek. Nagrody
specjalne zdobyli : Puchar Marszałka
Województwa Opolskiego za zdobycie
I miejsca zdobyli K.Góra – A.Swoboda
– Omega Jastrzębie; puchar Prezesa
OZBS Opole dla najlepszej pary z
okręgu opolskiego zdobyła para A.
Klimala-S.Szczepański KB Rodło
Opole-Blotka Dobrodzień; puchar
Starosty Oleskiego dla najlepszej pary
z powiatu oleskiego zdobyła para

E.Konik – J.Ignyś z Blotki Dobrodzień;
Puchar Jana Wzorka dla najlepszej pary
mikstowej zdobyli E.Dziekańska –
K.Dziekański reprezentanci Stow.BONA
FIDA Świebodzice.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali
wspaniałe nagrody rzeczowe ofiarowane
przez sponsorów m.in. Bernarda Jonczyka i Jana Wzorka oraz Edwarda
Bebla. Główną nagrodę stanowiły dwie
pufy ofiarowane przez Firmę Kler oraz
trzeci, który został rozlosowany wśród
uczestników. Finansowo wsparli imprezę

również Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski oraz Starosta Oleski
Stanisław Belka.
Organizatorzy dziękują wszystkim
sponsorom za życzliwość i wsparcie
materialne, Dyrekcji i pracownikom
Publicznej Szkoły Podstawowej za
udostępnienie pomieszczeń i znaczącą
pomoc organizacyjną. Dzięki wysiłkowi
wielu osób w Dobrodzieniu odbył się
turniej na miarę miasta wojewódzkiego.
S. Górski

Akcja „Uszyj jasia“
7 lutego 2015 roku, już po raz
drugi, Sekcja Rękodzieła Artystycznego
działająca przy Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu pod opieką Beaty Kupiec
włączyła się do akcji USZYJ JASIA.
Od godziny 17.00. panie intensywnie
pracowały na przyniesionych przez siebie
maszynach do szycia. Natomiast materiały
pozyskaliśmy dzięki ogłoszonej wcześniej
zbiórce wśród mieszkańców naszej gminy,
a także Łagiewnik Wielkich. Sporo
materiałów ofiarowała również firma
Kler.
Dzięki zaangażowaniu pań, ich pracy
dokończenie na s. 26
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III edycja Ligi Miast Opolszczyzny

Marcel Guzy po dekoracji na dystansie
200m stylem klasycznym

Dzień
otwarty...
dokończenie ze s. 20
Kasy Oszczędności oraz na czym polega
akcja Owoce w szkole. Goście mogli
również zagrać z uczniami w szachy i
różnego rodzaju gry interaktywne oraz
zobaczyć wystawę prac plastycznych
dzieci z zajęć świetlicowych.
Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szemrowicach dziękuje
serdecznie wszystkim za zaufanie oraz
przybycie. Ma nadzieję, że goście
opuszczali szkołę z pozytywnymi
wrażeniami oraz poczuciem wartościowo
i mile spędzonego czasu.
Klaudia Paprotny

Tegoroczna II edycja Ligi Miast
Opolszczyzny odbyła się 27.02.15 w
Opolu. Tym razem gościliśmy na krytej
pływalni przy Szkole Podstawowej nr
5. Reprezentacja „Vegi” składała się z
5 zawodników: Marcel Guzy, Vanessa
Spik, Anna Kot, Anna Respondek,
Dominik Kolecek. Rywalizacja
przebiegała jak zawsze z maksymalnym
zaangażowaniem naszych pływaków. I
tak otoVanessa Spik stawała 2 razy na
podium: 1 miejsce na dystansie 200
m stylem klasycznym; 2 miejsce na
dystansie 100 m stylem motylkowym;
Marcel Guzy stawał na podium raz:
2 miejsce na dystansie 200 m stylem
klasycznym. Również Anna Kot stanęła
na podium: 3 miejsce na dystansie 100
m stylem motylkowym.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Weronika Nieborak

Anna Kot i Vanessa Spik po dekoracji na
dystansie 100m stylem motylkowym

Dwa powołania

Decyzją Zarządu Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia 24 lutego
2015 VANESSA SPIK oraz ANNA KOT zostały powołane w skład Wojewódzkiej Kadry
Młodzików w Pływaniu na rok 2015.
Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi.

Akcja
„Uszyj jasia“
dokończenie ze s. 25
oraz umiejętnościom udało się uszyć
ponad 100 poduszek, które zostały
przekazane m.in. do Hospicjum „Betania”
w Opolu.
Do akcji włączył się również Zakład
Karny w Sierakowie Śląskim. Osadzeni
wsparli akcję szyjąc na terenie zakładu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w
naszej akcji również za rok.
A. Hurnik
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Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności
wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym
za udział w uroczystości pogrzebowej,
złożone wieńce, kwiaty, modlitwy
śp.

Janiny Orman
składają
córki i syn

Mała groźna kobietka

Julia Bartodziej jest uczennicą
klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w
Dobrodzieniu. Około półtora roku temu
po przeczytaniu ulotki, obudziło się w
niej zainteresowanie karate tak mocno,
że postanowiła zadziałać. Mama – na
początku zdziwiona zainteresowaniem
Julki mało popularnym wśród dziewcząt
sportem, nie przekonała jej, że może
mażoretki byłyby lepszym pomysłem.
Julia stanowczo postawiła na karate. Ta
stanowczość przydaje się w sporcie, bo
jest jednym z czynników powodzenia.
Julia więc zaczęła poważne treningi
w klubie zrzeszającym zawodników z
Zawadzkiego, Ozimka, Strzelec Opolskich

i Dobrodzienia pod
czujnym okiem
Radka Zająca i
Adriana Pryszcza.
W poniedziałki
i piątki nie ma
zabawy z koleżankami, ani gier
komputerowych
tylko porządny
wysiłek fizyczny
na sali. Grupa
sympatyków
karate
to
25
osób; najmłodszy
karateka liczy sobie
6 lat, a najstarszy...
jest już dawno
peł no letni. Cztery dziewczynki wcale
nie ustępują chłopakom, ale tu przecież
nie chodzi o licytowanie się kto lepszy,
tylko o frajdę, jaką sprawiają ćwiczenia.
Chociaż z drugiej strony wiadomo,
że każdy lubi wygrywać, bo puchary
mobilizują. W tak krótkim czasie Julii
udało się właśnie już kilka razy stawać
na „pudle” (jak to określają zawodnicy).
Aż strach pomyśleć, co będzie za kilka
lat, skoro już teraz ma niezłą półkę
zastawioną trofeami. Przedstawmy kilka
wyróżnień, na które Julia do tej pory sobie
zapracowała. A więc zdarzyło się Jej
„popełnić” I miejsce w konkurencji Kata
podczas XVI Mikołajkowego Turnieju

Klubowego i to już dwa miesiące po
rozpoczęciu treningów, czyli w grudniu
2013r . Natomiast już 8 marca 2014r.
akurat w Dniu Kobiet przypadło w udziale
Julii II i III miejsce w konkurencjach
Kumite Indywidualne Dziewcząt oraz
Kata Indywidualne Dziewcząt – dotyczy
oczywiście grupy wiekowej Julii. Dyplomy sypnęły się obficie; VI International
Open Championship Champion Cup
w Łodzi 18 1 października 2014r.– III
miejsce w konkurencji Kata, a już w
listopadzie w Prudniku zajęła I miejsce
(drużynowe) w Międzynarodowym
Turnieju Karate o Puchar Gór Opawskich
2014 w konkurencji Kata, a III miejsce
indywidualne i w tym samym Turnieju
– III Miejsce w konkurencji Kumite,
również indywidualne. Kolejny już
– XVII Mikołajkowy Turniej Karate w
Zawadzkiem w grudniu 2014r. przyniósł
Julce trzy pierwsze czołowe miejsca
na podium w kolejnych konkurencjach.
Przyznacie, że to imponujące „zbiory”
jak na niewielki staż w tym sporcie.
Nam pozostaje życzyć dalszych sukcesów
Julii, jej trzem koleżankom, a także
męskiej części drużyny. Panom Radkowi
i Adrianowi niech sukcesy podopiecznych
wynagrodzą ich trud. My – widzowie
czekamy na kolejne popisy naszych
karateków na wypróbowanych deskach
dobrodzieńskiej sceny.

Ewa Piasecka

„Młode Wilki“ atakują

Dnia 21 lutego w Oleśnie odbyła się II
edycja Ligi Miast Opolszczyzny dla klas IIV. Nasza reprezentacja (pomimo szalejącej
grypy) liczyła aż 15 zawodników. Zgodnie
z oczekiwaniami trenerów Vega „wpadła”
i zabrała „co swoje”.
Rywalizacja odbywała się tylko na
dwóch dystansach 50 m stylem motylkowym oraz 100 m stylem dowolnym.
Najwięcej, bo aż dwukrotnie na podium
stawała Zuzanna Jonczyk, która w roczniku
2005 wykończyła konkurencje i zdobyła 2
złote medale. Na podium w roczniku 2004
stanęła również Agnieszka Solich zajmując

trzecie miejsce na dystansie 50 m stylem
motylkowym. Również z brązowym
miejscem wyjechała z Olesna Oliwa Laura,
która na ostatnich metrach wykazała się
wspaniałym, walecznym charakterem i
zwyciężyła z zawodniczką z Kluczborka.
Natomiast część męska drużyny chciała
wykończyć swoją trenerkę i po rozegranym
„dramatycznym” wyścigu na dystansie 50
m stylem motylkowym Jonasz Badura
zdobył 2 miejsce przegrywając jedynie
o 0,11 sekundy z zawodnikiem z Opola.
Na dystansie 100m stylem dowolnym
Arkadiusz Borkowski zdobył 3 miejsce
– co kosztowało utratę
głosu dwóch trenerów.
Nie możemy zapomnieć o pozostałych zawodnikach:
Marcel Jarzombek
oraz Julia Jojko – dwukrotnie zajmowali miejsce
tuż za podium. Natomiast
największą niespodzianką
okazał się start naszego
„nowego narybku”. Poradzili sobie znakomicie
– należą się im wielkie
brawa. Następnym razem
będzie już mniej stresu, a
więcej przyjemności.

Laura Oliwa
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Weronika Nieborak
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III Zlot Morsów Opolszczyzny

W sobotę, 7.marca 2015 do Dobrodzienia już po raz trzeci
zjechały morsy z całego województwa. Również zaprzyjaźnione
z dobrodzieńskim klubem „SOPEL” morsy wrocławskie
towarzyszyły opolskim w III Zlocie Morsów Opolszczyzny
w Dobrodzieniu, który tym razem odbył się pod Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja
Buły. Blisko 100 miłośników zimowych kąpieli spotkało się
przy Pływalni „Delfin”, skąd wyruszył głośny – dzięki orkiestrze
Szemrowice – i barwny korowód ulicami miasta. Korowód do
basenu na ulicy Topolowej prowadziły pięknie mażoretki
„FANTAZJA” z dobrodzieńskiego Domu Kultury. Staraniem
władz Dobrodzienia basen ten został do zlotu odpowiednio
przygotowany – wyczyszczony i wyremontowany. Mogło się to
zdarzyć tylko przy dużej otwartości do współpracy władz miasta
– Burmistrz Róża Koźlik, ZGKiM w Dobrodzieniu – dyrektor
Dariusz Dykta, Związku Wędkarskiego – koło z Dobrodzienia
– Daniel Pielok, Domu Kultury – dyrektor Agnieszka Hurnik
oraz Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim – dyrektor
Krzysztof Wojdyłło. Dlatego właśnie podczas uroczystości Dom

Kultury wręczył specjalne podziękowania – „Drzewa Przyjaźni”
Związkowi Wędkarskiemu oraz Zakładowi Karnemu za
wieloletnią i owocną współpracę. Tę jakże symboliczną nagrodę
otrzymała również Orkiestra Szemrowice.
Setka morsów – z członkiem Zarządu Województwa, panem
Tomaszem Kostusiem - po rozgrzewce weszła więc do czystej
wody, która – jak się okazało w czasie remontu - również
wcześniej nie była zbyt mocno zanieczyszczona, skoro żyły w
niej raki. Musiało być morsom bardzo, w zimowej jednak kąpieli,
przyjemnie bo nie kwapili się do wyjścia z wody. Najdłużej, ok.
pół godziny, zażywał kąpieli Janusz Tyka, mors z Kędzierzyna,
rekordzista w zimowym pływaniu. Każdy mors dostał po wyjściu
z kąpieli medal pamiątkowy, a najstarsi i najmłodsi uczestnicy
zlotu puchary. Również pamiątkowe statuetki z podziękowaniem
otrzymali wszyscy, którzy przyczynili się do tego, aby zlot mógł się
odbyć. Byli to – pani Róża Koźlik – Burmistrz Dobrodzienia, pan
Norbert Pyka, właściciel firmy „PYKA MEBLE”, główny sponsor
zlotu i fundator cennych nagród – który mocno zaakcentował, że
Dobrodzień stolarstwem stoi; ksiądz proboszcz Alfred Waindok,
inicjator dobrodzieńskiego morsowania oraz dowódca JW 4101
płk Wiesław Kukuła. Puchary pamiątkowe otrzymali także Jerzy
Krzciuk, słynny kluczborski mors-rekordzista, oraz Wrocławskie
Morsy.
Wszyscy po wyjściu z wody mogli się rozgrzać przy ciepłym
posiłku i poczęstować wypiekami własnoręcznie przygotowanymi
przez morsy z klubu „SOPEL”. Na zakończenie wśród uczestników zlotu rozlosowano 10 cennych nagród meblowych,
ufundowanych przez Firmę „PYKA MEBLE”. Główną nagrodą
był komplet wypoczynkowy rozkładany, który wylosował Walter
Porada z klubu morsów Dębowa Kędzierzyn Koźle.
Całą imprezę ochraniała policja z Olesna i z Dobrodzienia, oraz
straż pożarna z Dobrodzienia - którym morsy z klubu „SOPEL”
serdecznie dziękują. Podziękowania za pomoc kierujemy również
do żołnierzy z JW Komandosów z Lublińca, orkiestry dętej
Szemrowice oraz sekcji mażoretek „FANTAZJA” Dobrodzień.
Jednakże szczególne podziękowania za miły gest morsy z klubu
„SOPEL” składają firmie „PYKA MEBLE”, która specjalnie na
zlot ufundowała nagrody rzeczowe.
Teresa Graca

25 stycznia 2015 roku rozpoczął się już po raz siódmy na
Stadionie Miejskim zimowy maraton po to by trwać przez cztery
kolejne niedziele:1.02, 8.02, 15.02 oraz 22.02 zakończenie
imprezy. Ogółem startujących było 58 – 42 biegaczy, 12
zawodników Nordic Walking oraz 4 dzieci ponieważ po raz
pierwszy zorganizowano również bieg dla dzieci.
Pogoda do pi sywała w tym roku
wspaniale bo jak
DOBRODZIENIA
i Okolic
przystało na zimowy
maraton było śnieżnie,
mroźno i słonecznie

oraz niemal wiosennie. Mimo to zawodnicy stawiali się w każdą
niedzielę by biegać, chodzić i w ten sposób dbać o swoje zdrowie
i realizować swoje pasje. Wyniki ostatniego etapu przedstawiają
się następująco: średnia na 1 km w biegu to – ogółem 4 minuty
43 sekundy, w tym kobiety 5 minut 6 sekund; mężczyźni 4
minuty 40 sekund. Natomiast średnia na 1 km Nordic Walking
- ogółem 8 minut 45 sekund , w tym kobiety 8 minut 53 sekundy,
a mężczyźni 8 minut 23 sekundy. W biegu dziecięcym średnia
na 1 km to ogółem 4 minuty 41 sekund dla chłopców ponieważ
niestety dziewczęta nie startowały.
Zwycięzcą biegu okazał się Krzysztof Pachuta z Opola
podobnie jak w 2009 roku, 2012, 2013, 2014 i 2015!
Wszyscy, którzy każdej niedzieli biegli 10 km lub szli 5
km i osiągnęli najlepszy czas otrzymali puchary i medale w
kształcie symbolicznego bałwanka. Podczas wręczania trofeów
wszyscy mogli się częstować wspaniałym tortem upieczonym
przez Piekarnię Tadeusza Urbanka z Pluder. Natomiast podczas
każdego biegu na zawodników czekała gorąca kawa i herbata
oraz kiełbaska. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła każdemu
spotkaniu sportowemu jest zasługą niezwykłej dobrodzieńskiej
ekipy sportowców, którzy zarażają swoją pasją innych. Specjalne
podziękowania kierujemy do Janusza Szafarczyka i jego przyjaciół
biegaczy, bez których pomocy nie udałoby się tak sprawnie
organizować imprez biegowych w Dobrodzieniu.
A.Hurnik
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