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Szanowni mieszkańcy, informuję 
o ważniejszych, podjętych uchwałach 
przez Radę Miejską w dobrodzieniu.

W okresie	od ostatniego	wydania	gaze-
ty	odbyły	się	4	sesje	w dniach:	26	marca,	
26	kwietnia,	29	maja	i 25	czerwca	2018	ro-
ku	na których	podjęto	między	innymi	
uchwały	w sprawie:

•	 ustalenia	na rok	2018	planu	dofinanso-
wania	form	doskonalenia	zawodowego	
nauczycieli,	maksymalnej	kwoty	dofinan-
sowania	opłat	pobieranych	za kształcenie	
przez	szkoły	wyższe	i zakłady	kształcenia	
nauczycieli,	specjalności	i form	kształce-
nia	nauczycieli,	na które	dofinansowanie	
jest	przyznawane	–	plan	sporządzany	jest	
corocznie	na podstawie	wniosków	złożo-
nych	przez	dyrektorów	szkół	i przedszkoli,	
kierunki	są	zgodne	z zapotrzebowaniem;

•	 podziału	gminy	Dobrodzień	na okręgi	
wyborcze,	ustalenia	ich	granic,	numerów	
oraz	liczby	radnych	wybieranych	w każ-
dym	okręgu	–	dokonano	podziału	Gminy	
Dobrodzień	na 15	jednomandatowych	
okręgów	wyborczych;

•	 podziału	Gminy	Dobrodzień	na stałe	ob-
wody	głosowania,	ustalenia	ich	numerów,	
granic	oraz	siedzib	obwodowych	komisji	
wyborczych;

•	 przystąpienia	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	
Kultury	i Sportu	jako	jednostki	dla	której	
organizatorem	jest	Gmina	Dobrodzień	
do projektu	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich;

•	 wyrażenia	zgody	na sprzedaż	nierucho-
mości	 stanowiących	własność	Gminy	
Dobrodzień,	położonych	w Rzędowicach;

•	 ustalenia	maksymalnej	liczby	zezwoleń	
na sprzedaż	napojów	alkoholowych	na te-
renie	gminy	Dobrodzień;

•	 zmiany	 uchwały	 nr	 117/XV/91	Rady	
Gminy	i Miasta	w Dobrodzieniu	z dnia	
10	grudnia	1991r.	w sprawie	utworzenia	
samorządowego	zakładu	budżetowego	
pod	nazwą	Zakład	Gospodarki	Komu-
nalnej	i Mieszkaniowej	w Dobrodzieniu	
–	w §	4	dodaje	się	ust	4	o treści”	Zakład	
realizuje	zadania	z zakresu	publicznego	
transportu	zbiorowego”;

•	 zmiany	uchwały	nr	XXIII/173/2004	Rady	
Miejskiej	w Dobrodzieniu	z dnia	26	listo-
pada	2004r.	w sprawie	nadania	statutu	Za-
kładowi	Gospodarki	Komunalnej	i Miesz-
kaniowej	w Dobrodzieniu	–	w treści	§	2	
pkt.	e)	po słowach	„	świadczenie	usług	
publicznych”	dodaje	się	wyrazy				„na za-
sadach	operatora	publicznego	transportu	
zbiorowego”;

•	 udzielenia	pomocy	finansowej	Powiatowi	

Oleskiemu	–	udzielono	pomocy	finanso-
wej	w wysokości	1.500,00	złotych	z prze-
znaczeniem	na dofinansowanie	imprezy	
sportowej	„	Bieg	Majowy”	organizowanej	
przez	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w Dobrodzieniu;

•	 przystąpienia	do sporządzenia	zmiany	
„Studium	uwarunkowań	 i kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gmi-
ny	Dobrodzień” –	zmiana	dotyczy	do-
stosowania	studium	do obowiązujących	
przepisów	prawa	oraz	do licznych	zmian	
w zagospodarowaniu	terenu	mających	
w międzyczasie	miejsce.	Granice	objęte	
zmianą	studium	dotyczą	obszaru	miesz-
czącego	się	w granicach	administracyj-
nych	Gminy	Dobrodzień;

•	 stanowiska	dotyczącego	projektowanego	
obszaru	Parku	Krajobrazowego	„Dolina	
Małej	Panwi”	oraz	rezerwatu	przyrody	
„	Mała	Panew” –	wyrażono	 sprzeciw	
w sprawie	utworzenia	Parku	oraz	 re-
zerwatu	na terenach	administracyjnych	
Lasów	Państwowych	położonych	na ob-
szarze	Gminy	Dobrodzień	oraz	na tere-
nach	należących	do Gminy	Dobrodzień.	
Zaopiniowano	pozytywnie	stanowisko	
Państwowego	Gospodarstwa	Leśnego	
Lasy	Państwowe	Nadleśnictwa	Zawadz-
kie	dotyczące	utworzenia	nowych	form	
ochrony	przyrody	tj.	projektu	obszaru	
potencjalnego	Parku	Krajobrazowego	
„Dolina	Małej	Panwi”	oraz	rezerwatu	
przyrody	„	Mała	Panew”.	Jest	to teren	
ochronny	pod	turystykę;

•	 przyjęcia	Gminnego	programu	opieki	
nad	zabytkami	gminy	Dobrodzień	na lata	
2018–2021 –	program	ma na celu	stworze-
nie	sprzyjających	warunków	dla	inwesto-
rów,	zwiększenie	aktywności	gospodar-
czej	mieszkańców,	poprawę	warunków	
mieszkaniowych	oraz	stanu	technicznego	
zasobów	gminnych;

•	 ustalenia	dopłat	do taryfy	za zbiorowe	
zaopatrzenie	w wodę	i zbiorowe	odpro-
wadzanie	ścieków –	ustalono	dopłatę	
z budżetu	Gminy	Dobrodzień	w wyso-
kości	1,20	zł	netto	do ceny	1	m3	odpro-
wadzanych	ścieków	dla	taryfowej	grupy	
odbiorców	usług	1 –	gospodarstwa	domo-
we	jak	i odbiorców	pozostałych	bez	wzglę-
du	na rodzaj	prowadzonej	działalności,	
z wyłączeniem	odbiorców	wymienionych	
w grupie	2.

•	 ustalono	dopłatę	z budżetu	Gminy	Dobro-
dzień	w wysokości	1,27	zł	netto	do ceny	
1	m3	odprowadzanych	ścieków	dla	taryfo-
wej	grupy	odbiorców	usług	2 –	odbiorców	
posiadających	przydomowe	przepom-
pownie	ścieków;

•	 udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	
Dobrodzienia	z tytułu	wykonania	budżetu	
gminy	za 2017	rok	(pozytywna	opinia	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w Opo-
lu	i Komisji	Rewizyjnej	Rady	Miejskiej	
w Dobrodzieniu);

•	 ustalenia	wysokości	opłat	za korzystanie	
z wychowania	przedszkolnego	w publicz-
nych	przedszkolach	i oddziałach	przed-
szkolnych	w  szkołach	podstawowych	
prowadzonych	przez	Gminę	Dobrodzień;

•	 przygotowania	projektu	Regulaminu	do-
starczania	wody	i odprowadzania	ście-
ków	obowiązującego	na terenie	Gminy	
Dobrodzień;

•	 zaciągnięcia	kredytu	długoterminowe-
go	do wysokości	1.000.000,00	złotych	
z przeznaczeniem	na częściowe	pokry-
cie	planowanego	deficytu	budżetu	gminy	
na 2018	rok.	Spłata	kredytu	nastąpi	w la-
tach	2022–2027;

•	 nadania	odznaki	„Srebrna	Róża	Dobro-
dzieńska”	w dziedzinie	kultury,	sportu,	
przedsiębiorczości,	działalności	społecz-
nej	oraz	za całokształt	swojej	działalności	
w rozwoju	społeczności	lokalnej	–	więcej	
na stronie	15;

•	 wprowadzenia	zmian	do budżetu	Gminy	
Dobrodzień	na 2018	rok	oraz	zmiany	wie-
loletniej	prognozy	finansowej	–	uchwały	
takie	podejmowane	są	na każdej	sesji,	
a wynika	to z potrzeb	związanych	z bie-
żącą	realizacją	budżetu;

•	 Treści	uchwał	dostępne	są	na stronie	in-
ternetowej	www.dobrodzien.pl	w Biu-
letynie	Informacji	Publicznej	zakładka	
Dane	Publiczne/Uchwały	Rady	Miejskiej.

•	 Jednocześnie	informuję,	że	Przewodni-
czący	Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	
Damian	Karpinski	 przyjmuje	 intere-
santów	w każdy	pierwszy	poniedziałek	
miesiąca	w godzinach	od 15-tej	do 15.30	
w Urzędzie	Miejskim	w Dobrodzieniu,	
Plac	Wolności	1	(pokój	nr	112,	I piętro).

Z prac rady Miejskiej
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WojeWódZkie dożynki W pacZkoWie
W 2018 roku  organizatorami dożynek Wojewódzkich w 
Województwie Opolskim byli Marszałek Województwa 
Andrzej Buła i Burmistrz Gminy Paczkowa Artur Rolka. 
Gminę dobrodzień reprezentowała, wzorem roku ubie-
głego, korona wykonana przez sołectwo kolejka.

Jest	to	korona	kłosowo-ziarnkowa	wykonana	z	użyciem	prasowa-
nej	słomy	oraz	kłosów	i	ziaren.	Użyto	wszystkich	zbóż,	warzyw	i	

owoców.	W	środku	tradycyjnie	znajduje	się	chleb.	Rękodzielniczki,	
które	pracowały	przy	wykonaniu	korony	to	Irena	Koźlik,	Stefania	
Jańta,	Gizela	Strzelczyk,	Alicja	Gierach,	Urszula	
Feliks,	Ewelina	Feliks	i	Justyna	Pruska.	Delegację	
stanowili	twórcy	korony	oraz:	Bogdan	Pruski,	
Szymon	Gierach,	Robert	Koźlik	i	Krzysztof	Wło-
darczyk,	a	także	Patrycja	Grabińska.

Osoby,	które	prezentowały	koronę	były	w	stro-
jach	regionalnych	wypożyczonych	z	domu	kultu-
ry	oraz	z	sołectwa	Pludry.	Korona	będzie	również	
reprezentowała	parafię	oraz	gminę	na	Dożynkach	
Diecezjalnych	na	Górze	Świętej	Anny.

Wśród	zaproszonych	gości	dożynkowych		była	
delegacja	z	sołectwa	Kocury	–	Malichów	jako	
beneficjentów	projektów	„Odnowy	Wsi”.	Wielką	
niespodzianką	dla	mieszkańców	sołectwa	było	

zdobycie	II	miejsca	w	Konkursie	„Piękna	Wieś	Opolska	2018”	oraz	
8.000zł	w	kategorii	Najlepszy	Projekt	Odnowy	Wsi.	Nagrody	wręczał	
Marszałek	Województwa	Andrzej	Buła.

Drugą	niespodzianką	była		I	nagroda	w	Konkursie	„Nasze	Kulinarne	
Dziedzictwo	-	Smaki	Regionów”.	Otrzymał	ją	podczas	Dożynek	od	
Marszałka	Województwa	Gerard	Kosytorz	z	Pietraszowa	za	nalew-
kę	-	kordiał	z	szyszek	sosny!	Wszystkim	zwycięzcom	gratulujemy	
serdecznie!

Agnieszka Hurnik

dożynki GMinne 2018
WIEŚCI GMINNE

Tegoroczne dożynki Gminne organizowały sołectwa Bzi-
nica Stara, Bzinica Nowa oraz kolejka we współpracy 
z dobrodzieńskim Ośrodku kultury i Sportu. Uroczysto-
śćodbyła się na boisku OSP w Bzinicy Starej. Uroczystą 
Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Mariusz kleman, 
a w celebrację włączyli się mieszkańcy. Modlitwę wier-
nych odczytali sołtysi Norbert Przybyła i Elżbieta Bia-
łas, czytania damian karpinski i Agnieszka Hurnik.

Starostami	dożynkowymi,	którzy	przynieśli	dary	do ołtarza	by-
li	Damian	Kurda	i Kornelia	Przybyła.	Poświęconym	chlebem	

w czasie	Mszy	św.	pokrojonym	w koszykach	częstowały	wszystkich	
gości	Elżbieta	Białas	i Jolanta	Kopyto,	które	również	przystrajały	
gości	woniaczkami	dożynkowymi.

Po Mszy	św.	rozpoczął	się	korowód	dożynkowy,	na czele	którego	
jechała	bryczka	wioząca	starostów	dożynkowych	oraz	Burmistrz	Różę	
Koźlik.	Kolejno	mogliśmy	zobaczyć	dziesięć	wozów	tematyczne	przy-
strojonych	ze	scenkami	związanymi	z życiem	rolników.	Gratulujemy	
serdecznie	pomysłowości	i dziękujemy	przede	wszystkim	za to,	że	
są	ciągle	jeszcze	osoby	które	mają	wolę	i zapał	do podtrzymywania	
tradycji.

Gospodarze	dożynek	mieli	przyjemność	gościć	Marszała	Woje-
wództwa	Opolskiego	Andrzeja	Bułę,	Starostę	Oleskiego	Stanisława	
Belkę,	wiceprzewodniczącą	Rady	Powiatu	Oleskiego	Barbarę	Kacz-
marczyk	oraz	Prezesa	Izby	Rolniczej	w Opolu	Herberta	Czaję,	którzy	
zabrali	głos	pozdrawiając	i dziękując	rolnikom	za ich	ciężką	pracę.

W czasie	gdy	rozpoczęły	się	pierwsze	występy	artystyczne	komisja	
oceniająca	prace	konkursowe	zabrała	się	do pracy.	Członkami	ko-
misji	byli:	Joachim	Wloczyk	Radny	Rady	Miejskiej	Dobrodzienia,	
Agnieszka	Hurnik	Dyrektor	DOKiS	oraz	pracownicy	Urzędu	Miej-

skiego	Anna	Lis	i Mateusz	Czerniak.	Nagrody	finansowe	ufundowała	
Burmistrz	Róża	Koźlik.	W kategorii	koron	dożynkowych	komisja	
przyznała	I miejsce	sołectwu	Główczyce,	miejsce	II	sołectwo	Kolejka,	
miejsce	trzecie	równorzędnie	Myślina	oraz	Pludry.	Nagrody	pieniężne	
w tej	kategorii	to kolejno:	700	zł,	600	zł	oraz	500	zł.	Poza	konkursem	
była	korona	przedstawiona	przez	Bzinicę	Starą,	która	otrzymała	
nagrodę	pocieszenia	100	zł.	W korowodzie	dożynkowym	I miejsce	
równorzędnie	sołectwa	Główczyce	i Myślina,	II	miejsce	Bzinica	Sta-
ra	–	600	zł	i 400	zł.	Jeśli	natomiast	chodzi	o przystrojone	posesje	to:	
I miejsce	otrzymali	Państwo	Karliczek,	II	miejsce	Państwo	Kopyto,	III	
Państwo	Szymosz	–	300,	250,	150	zł.	Wyróżnienia	przyznano:	Państwu	
Skiba,	Piotrowi	Nawratowi	oraz	Niepublicznej	Szkole	Podstawowej	
w Bzinicy	Starej. –	po 100	zł.

Muzycznymi atrakcjami dożynek były występy:

Anity	i Norberta,	mażoretek	„Fantazja”,	dzieci	z Niepublicznej	
Szkoły	Podstawowej	w Bzinicy	Starej,	Zespołu	Pieśni	Regionalnej	
z Dobrodzienia,	Orkiestry	Szemrowice,	pokaż	tańca	towarzyskie-
go	Marcina	Karpinskiego	i Ewy	Polesińskiej	oraz	zespołu	„Baba	
z Chopym”.	Dodatkowo	widzowie	mogli	zobaczyć	przedstawienie	
„O Karolince	co to szła	do Gogolina”,	które	jest	efektem	realizacji	
projektu	grantowego	realizowanego	przez	Stowarzyszenie	Karolinka	
przy	współpracy	Domu	Kultury.	Tak	duże	przedsięwzięcie	jak	do-
żynki	nie	mogłoby	się	udać	gdyby	nie	zaangażowanie	mieszkańców	
sołectw,	pracowników	domu	kultury,	członków	OSP	Bzinica	Stara	
oraz	wielu	innych	osób.

	Wszystkim	mieszkańcom	sołectw	oraz	pracownikom	Domu	
Kultury	składamy	serdeczne	podziękowania	w imieniu	Burmistrz	
Róży	Koźlik	za zaangażowanie	i pracę	włożoną	w organizację	Do-
żynek	Gminnych.

Agnieszka Hurnik
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 okręGi WyborcZe oraZ obWody 
GłosoWania W GMinie dobrodZień
Zmiana	przepisów	kodeksu	wyborczego	spowodowała	podjęcie	

w	dniu	26	marca	2018r		na	Sesji	Rady	Miejskiej	w	Dobrodzie-
niu	nowych	uchwał:			w	sprawie	podziału		Gminy	Dobrodzień	
na		okręgi	wyborcze,	ustalenia	ich	granic,	numerów	oraz	liczby	
radnych	wybieranych	w każdym	okręgu	oraz	w sprawie	podziału	
Gminy	Dobrodzień	na	stałe	obwody	głosowania,	ustalenia	ich	

numerów,	granic	oraz	siedzib	obwodowych	komisji	wyborczych.
Poniżej	przedstawiamy:

1) załącznik do uchwały nr XXXV/292/2018 Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018r. w sprawie w sprawie podziału  
Gminy Dobrodzień na  okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Numer 
okręgu  
wyborczego

Granice okręgu Liczba radnych 
wybieranych 
w okręgu

1. Miasto	Dobrodzień	ulice:	Kościuszki,	Lubliniecka	od	1 do	97,	Reymonta,	Rzędowicka,	
Studzienna

1

2. Miasto	Dobrodzień	ulice:	Chłopska,	Edyty	Stein,	Moniuszki,	Oleska,	Polna 1

3. Miasto	Dobrodzień	ulice:	Księdza	Gładysza,	Plac	Wolności,	Szemrowicka,	Wojska	Polskiego 1

4. Miasto	Dobrodzień	ulice:		Dębowa,	Lubliniecka	od	98 do	końca,		Mickiewicza,	Miodowa,	
Parkowa,	Piastowska,	Pocztowa,	Topolowa,	Zielona

1

5. Miasto	Dobrodzień	ulice:	Akacjowa,	Arki	Bożka,	Bieńka,	Dzierży,		Jaśminowa,	Jodłowa,	Leśna,		
Na	Bąki,	Ogrodowa,	Strzelnica

1

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

1

7. Sołectwa:	Błachów,	Ligota	Dobrodzieńska,	Makowczyce 1

8. Sołectwa:	Główczyce,	Gosławice 1

9. Sołectwa:	Bzinica	Nowa,	Bzinica	Stara,	Kolejka 1

10. Sołectwo	Pludry	ulice:	Aleja	Wyzwolenia,	Brzozowa,	Dworcowa,	Kopernika,	Krótka,	
Leśna,	Osiedle	Robotnicze,	Piaskowa,	Robotnicza,	Sosnowa

1

11. Sołectwo	Pludry	ulice:	Boczna,	Lubliniecka,	Małorolna,	Polna,	Rolna,	Skośna,	Szkolna,				
Tartaczna,	Wiejska,	Zamknięta	oraz	Sołectwo	Pietraszów

1

12. Sołectwa:	Szemrowice,	Warłów 1

13. Sołectwa:	Klekotna,	Kocury,	Rzędowice 1

14. Sołectwo	Myślina:	miejscowość	Myślina 1

15. Sołectwo	Myślina:	miejscowość	Dąbrowica	i	Turza 1

Podział Gminy dobrodzień na okręgi wyborcze

2) załącznik do uchwały nr XXXV/293/2018 Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018r w sprawie podziału Gminy 

Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

cd. na str. 5
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Numer 
obwodu 

głosowania Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej 
komisji Wyborczej

1.	

Miasto	Dobrodzień	ulice:	Chłopska,	Edyty	Stein,		Kościuszki,	Księdza	Gładysza,	
Lubliniecka	od	1 do	97,		Moniuszki,	Oleska,	Plac	Wolności,	Polna,	Reymonta,		
Rzędowicka,	Studzienna,	Szemrowicka,	Wojska	Polskiego	

Zespół	Szkół	Po-
nadgimnazjalnych,		

ul.	Oleska	7,		
Dobrodzień

2.	

Sołectwa:	Błachów,	Ligota	Dobrodzieńska,	Makowczyce		
Miasto	Dobrodzień	ulice:	Dębowa,	Lubliniecka	od	98 do	końca,	Mickiewicza,	Miodowa,	
Parkowa,	Piastowska,	Pocztowa,	Topolowa,	Zielona

Publiczna	Szkoła	
Podstawowa,		

ul.	Piastowska	17,		
Dobrodzień

3.	

Sołectwa:	Główczyce,	Gosławice																																																																																																	
Miasto	Dobrodzień	ulice:	Akacjowa,	Arki	Bożka,	Bieńka,	Cmentarna,	Dworcowa,	Dzier-
ży,	Habas,	Jaśminowa,	Jodłowa,	Kolejowa,	Konrada	Mańki,		Leśna,		Na	Bąki,		Ogrodowa,		
Opolska,	Powstańców	Śląskich,	Słoneczna,	Solna,		Spółdzielcza,	Strzelnica,	Wiosenna

Publiczna	Szkoła	
Podstawowa,		

ul.	Piastowska	49,		
Dobrodzień

4.	
	

					Sołectwa:	Bzinica	Nowa,	Bzinica	Stara,	Kolejka,	Pietraszów,		Pludry	

Publiczna	Szkoła	
Podstawowa,		

ul.	Aleja	Wyzwolenia	
4b,		

Pludry

5.	 Sołectwa:	Szemrowice,	Warłów	

Publiczna	Szkoła	
Podstawowa,		
ul.	Wiejska	2,		
Szemrowice

6.	 Sołectwa:	Klekotna,	Kocury,	Rzędowice

Budynek	byłej	
Szkoły	Podstawowej,		
ul.	Dobrodzieńska	8,		

Rzędowice

7.	 Sołectwo:	Myślina	

Publiczna	Szkoła	
Podstawowa,		

ul.	Kolejowa	27,		
Turza

Podział Gminy dobrodzień na stałe obwody głosowania

Waldemar Krafczyk

WiZyta Z Miasta partnerskieGo Haan
WIEŚCI GMINNE

dni dobrodzienia 2018 można uważać za wyjątkowo udane. 
dopisała pogoda, a dzięki niej liczni uczestnicy, dopisały 
także atrakcje, dzięki którym było co robić, czego słuchać 
i co podziwiać. Wśród wielu ciekawych wydarzeń mieliśmy 
także wyjątkową wizytę, mianowicie odwiedziła nas Burmistrz 
Haan pani dr Bettina Warnecke. Haan jest naszym miastem 
partnerskim od 1 maja 2004 roku. Położone jest w Nadrenii 
Północnej – Westfalii, rejencji düsseldorf, powiecie Mettmann.

Pani	Warnecke	jest	burmistrzem	od 2015	roku.	Była	w Dobrodzie-
niu	po raz	pierwszy,	a na dodatek	była	to również	jej	pierwsza	

wizyta	w Polsce.	Czas	spędzony	w naszej	gminie	był	bardzo	in-

tensywny,	sporo	zobaczyła	i mimo	różnic	znalazła	także	wspólne	
elementy	–	Haan	także	czeka	w najbliższym	czasie	przebudowa	ich	
rynku.	Była	zachwycona	atmosferą,	jaka	panuje	w naszym	mieście	
i życzliwością	ludzi	z jaką	się	tutaj	spotkała.	Pewnym	zaskoczeniem	
był	dla	niej	fakt,	że	bez	większych	problemów	mogła	się	porozumieć	
z mieszkańcami	w języku	niemieckim.	Zaznaczyła	jednak,	że	chęt-
nie	do następnej	wizyty	pozna	chociaż	trochę	język	polski.	Wraz	
z Panią	Burmistrz,	przyjechała	także	Pani	Miriam	Schulz,	która	jest	
odpowiedzialna	za sprawy	związane	z kulturą	oraz	za współpracę	
z miastami	partnerskimi.	W ramach	Dni	Dobrodzienia	przepro-
wadziliśmy	wiele	interesujących	rozmów	na temat	naszej	dalszej	

cd. na str. 6
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współpracy.	Ukazało	się	także	kilka	pomysłów	na to,	jak	współpracę	
bardziej	zintensyfikować.

część oficjalna wizyty odbyła się w sobotę 
w trakcie otwarcia „Źródła”.

Najpierw	Pani	Burmistrz	Róża	Koźlik	przywitała	naszych	gości,	
a później	Pani	Burmistrz	Haan	powiedziała	kilka	słów	do naszych	

mieszkańców.	W prezencie	przywiozła	kosz	smakołyków	–	specjałów	
regionu	w którym	leży	Haan.	W podziękowaniu	otrzymała,	wydany	
w tym	roku,	bardzo	cenny	reprint	Kroniki	Dobrodzienia	autorstwa	
Augustina	Weltzela.

Dla	obu	Pań	był	to wyjazd	w trakcie	rodzinnego	urlopu,	więc	
oprócz	Dobrodzienia	odwiedziły	także	Kraków	i Oświęcim –	szcze-
gólnie	na odwiedzeniu	tego	drugiego	miasta	bardzo	im	zależało.	
Wyjeżdżając,	pozostawiły	zaproszenie	dla	naszych	mieszkańców,	
aby	odwiedzali	to zadbane	i ciekawe	„miasto	ogrodów”	kiedy	tylko	
będą	mieli	okazję.	W Haan	mieszka	wielu	byłych	mieszkańców	
Dobrodzienia,	którzy	przyjeżdżają	często	na odwiedziny	do nas.

Żegnając	się,	uznaliśmy	zgodnie,	że	naszą	współpracę	trzeba	

rozwijać	–	razem	stanowimy	Europejską	Rodzinę,	razem	może-
my	więcej.	Wspólnie	ustaliliśmy	także,	że	pomysły	na współpracę	
powinny	przede	wszystkim	wychodzić	od społeczeństwa,	dlatego	
zachęcam	do dzielenia	się	z nami	przemyśleniami,	pomysłami	
i pytaniami	dotyczącymi	naszej	współpracy.

Marek Witek

MEdIA

tVp opole W dobrodZieniu
21 lipca 2018 zagościła w dobrodzieniu Telewizja Re-
gionalna Opole z programem „Opolskie na żywo”. jest 
to program cykliczny pokazujący poszczególne miasta 
Opolszczyzny. Tym razem przyszła kolej na dobrodzień, 
do którego Pani Burmistrz TVP3 serdecznie zaprosiła.

W ciągu	godziny	mieszkańcy	całej	Opolszczyzny	mogli	poznać	
nasze	miasto	–	jego	zabytki,	krajobrazy	oraz	niezwykłych	miesz-

kańców.	Gośćmi	programu	byli:	zespół	break	dance	Łukasza	Rejdaka,	
Paweł	Mrozek,	który	opowiadał	o	historii	miasta,	Rudolf	Hyla,	który	
pokazywał	ręczne	gaszenie	pożaru	przy	pomocy	zabytkowej	sikawki,	
Tomasz	Urbanek,	który	przybliżał	tajniki	pieczenia	chleba	i	kołocza	
śląskiego,	Krystian	Brylka	z	modelarzami,	opowiadali	o	swojej	pasji	i	
związanych	z	nią	sukcesach;	Stanisław	Wilk	prezentował	swoją	pasję	
do	intarsji	i	wspaniałe	obrazy	wykonana	tą	metodą,	Stowarzyszenie	

„Karolinka”	z	Bzinicy	Nowej	,	Dionizy	Brylka	z	zespołem	Sisters,	
Dyrektor	Domu	Kultury	oraz	Burmistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik.

Dodatkową	niespodzianką	był	fakt,	że	program	prowadziła	nasza	
rodaczka	dziennikarka	Anna	Święcicka,	a	towarzyszył	jej	Kuba	Biel.

Pogoda	dopisała,	a	przestrzeń	parku	wokół	ParkHotelu	spowodo-
wała,	że	program	udał	się	znakomicie.	Polecamy	mieszkańcom	Gmi-
ny	wyszukanie	programu	na	stronie	TVP	Opole	lub	na	Facebooku.

 Agnieszka Hurnik
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WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

bieżące inWestycje 
W GMinie dobrodZień
1. Przebudowa ul. Edyty Stein i ul. Cmentarnej 
w dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu	14.03.2018	r.	została	podpisana	umowa	na przebudowę	
ul.	E.	Stein	i ul.	Cmentarnej	w Dobrodzieniu	wraz	z niezbędną	

infrastrukturą.	Wykonawcą	robót	jest	firma	OLS	Spółka	z ograni-
czoną	odpowiedzialnością	Spółka	Komandytowa,	ul.	Chopina	2,	
42–700	Lubliniec,	a wartość	prac	wynosi	3	980	000,	00	zł.	Firma	
ta została	wyłoniona	w wyniku	przeprowadzonego	postępowania	
przetargowego	(przetarg	nieograniczony),	dot.	realizacji	zadania	pn.:	
„Budowa	i przebudowa	wydzielonych	dróg	gminnych”,	w którym	
otwarcie	ofert	odbyło	się	31.01.2018	r.	Zakres	robót	do wykonania	
w ramach	tej	części	zamówienia	obejmuje:	rozbudowę	kanalizacji	
deszczowej,	sieć	wodociągową	oraz	przyłącza	wodociągowe,	sieć	
kanalizacji	sanitarnej	oraz	przyłącza	kanalizacji	sanitarnej,	likwidację	
podbudowy	słupowej	oraz	budowa	odcinka	kanalizacji	kablowej.	
A także:	przebudowę	oświetlenia	drogowego	polegająca	na likwi-
dacji	opraw	oświetleniowych	na słupach	linii	napowietrznej	przy	
ul.	Cmentarnej	oraz	E.	Stein	oraz	wyprowadzenie	nowego	obwodu	
linii	kablowej	oświetlenia	drogowego,	usunięcie	kolizji	przebudowy	
pasa	drogowego	z istniejącym	uzbrojeniem	energetycznym,	pole-
gające	na likwidacji	przy	ul.	Cmentarnej	stanowiska	słupowego	
nr	116	RK-10/ŻN,	wykonanie	nowej	nawierzchni	jezdni,	budowę	
chodnika,	zjazdów,	mini	ronda	wraz	z przebudową	infrastruktury	
technicznej,	wykonanie	stałego	oznakowania	w związku	z przebu-
dową	ulic	E.	Stein	i Cmentarnej	w Dobrodzieniu.

Roboty	zostały	rozpoczęte	na początku	kwietnia	i zakończą	się	
we wrześniu	br.	Niniejsze	zadanie	zostało	dofinansowane	w ramach	
Programu	Rozwoju	Gminnej	i Powiatowej	Infrastruktury	drogowej	
na lata	2016–2019.

cd. na str. 8
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2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w dobrodzieniu

Gmina	Dobrodzień	otrzymała	dofinansowanie	na realizację	pro-
jektu	pn.	„Termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej	im.	Powstań-

ców	Śląskich	w Dobrodzieniu”,	złożonego	w trybie	konkursowym	
do poddziałania	3.2.1.	Efektywność	energetyczna	w budynkach	
publicznych	dla	subregionu	północnego	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	Województwa	Opolskiego	na lata	2014–2020.

Umowa	o dofinansowanie	została	podpisana	w dniu	8	listopada	
2017	r.	Głównym	celem	projektu	jest	zwiększenie	efektywności	
energetycznej	w sektorze	publicznym	poprzez	wykonanie	termomo-
dernizacji	budynku	użyteczności	publicznej	tj.	Szkoły	Podstawowej	
im.	Powstańców	Śląskich	w Dobrodzieniu.	Całkowity	koszt	projektu	
wynosi	1	121	534,	11	zł,	kwota	dotacji	to 448	530,	68	zł

W wyniku	ogłoszonego	przetargu	niegraniczonego	(częściowego)	
w dniu	18.12.2017r.	zostały	podpisane	umowy	z Przedsiębiorstwem	
Wielobranżowym	ULBUD	Urszula	Sumisławska	z Lasowic	Wielkich	
na trzy	części	zamówienia.	Wartość	prac	wynosi	1	071	015,37	zł.

W wyniku	realizacji	projektu	w PSP	w Dobrodzieniu	wymieniona	
zostanie	stolarka	okienna,	ocieplone	zostaną	ściany	zewnętrzne	
budynku,	ocieplony	zostanie	dach	oraz	strop	pod	poddaszem,	wy-
mienione	zostaną	drzwi	zewnętrzne,	wymienione	zostanie	pokrycie	
dachowe	oraz	rynny,	wymieniona	zostanie	instalacja	odgromowa	
oraz	wyremontowane	zostaną	kominy	wentylacyjne.	Niniejsze	
zadanie	zostanie	zrealizowane	do 10	września	2018	r.

3. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach.

W dniu	28.05.2018	r.	została	podpisana	umowa	na rozbudowę	
budynku	szkoły	podstawowej	w Pludrach	z firmą	TIGER	-BUD	

S.C	Rafał	Lisoń,	Mariusz	Just	z Rusinowic.	Wartość	robót	wynosi		
515	758,	78	zł.	Rozbudowywany	budynek	stanowi	kontynuację	
istniejącego	budynku	po stronie	tylnej	budynku –	południowo-
-wschodniej,	jako	przedłużenie	skrzydła	budynku	gdzie	zlokali-
zowane	są	sale	lekcyjne.	Będzie	to budynek	niepodpiwniczony,	
jednokondygnacyjny	z dachem	jednospadowym.	Kąt	nachylenia	
połaci	dachu	5,2°,	wysokość	kalenicy	+3,98	m	od poziomu	±0,00	
architektonicznego.	Inwestycja	obejmuje	rozbudowę	istniejącego	
budynku	szkoły	podstawowej	o dwie	sale	lekcyjne	z komunikacją	
i schowkiem.	Niniejsze	zadanie	zostanie	zrealizowane	do 15.10.2018r.

4. Przetarg na oświetlenie ulicznej w miej-
scowościach Gosławice i Turza

W dniu	20.07.2018r	ogłoszono	przetarg	nieograniczony	na	budo-wę	oświetlenie	ulicznego	w	miejscowości	Gosławice	i	Turza.	
Do	przetargu	wpłynęła	jedna	oferta	na	obie	części	zamówienia.	W	
dniu	14.08.2018	została	wybrana	oferta	firmy	ELPOLBUD	Piotr	
Wysocki	z	Dobrodzienia.		Podpisanie	umowy	na	wykonanie	zadania	
nastąpiło	04	września.	Termin	realizacji	zadania	to	14	grudnia	2018	
r.	Wartość	prac	wynosi	232	361,43	zł.

Burmistrz Róża Koźlik
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4. Przetarg na oświetlenie ulicznej w miej-
scowościach Gosławice i Turza

WIEŚCI GMINNE

obWodnica dobrodZienia W ciąGu droGi 901
Zarząd dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił przetarg na budowę obwod-
nicy dobrodzienia. Wybór najkorzystniejszej oferty został opublikowany 
20.07.2018 r., a w dniu 30.07.2018 roku wpłynęło odwołanie do krajowej Izby 
Odwoławczej jednego z oferentów. Po rozstrzygnięciu sporu zostanie zawar-
ta umowa z wykonawcą i będzie można przystąpić do pracy w terenie.

Droga	 zostanie	 zbudowana	w	nowym	
śladzie,	Dobrodzień	ominą	samochody	

jadące	na	trasie	Poznań	–	Gliwice.	Nowo	
powstała	obwodnica	będzie	miała	niemal	
4	kilometry	długości,	powstanie	też	ścieżka	

pieszo-rowerowa,	dwie	zatoki	autobusowe,	
tak	zwany	przejazd	gospodarczy	w	postaci	
wiaduktu	na	ul.	Habas,	przebudowanych	i	
zbudowanych	zostanie	pięć	skrzyżowań,	w	
tym	dwa	ronda	turbinowe,	zaplanowana	jest	

waga	do	ważenia	pojazdów	oraz	wykonanie	
elementów	organizacji	i	bezpieczeństwa	ru-
chu.	W	ramach	zadania	zaplanowano	remont	
blisko	2	kilometrów	istniejącej	DW	901.	In-
westycja	planowana	jest	na		lata	2018-2020.

Przedsięwzięcie	jest	dofinansowywane	z	
Unii	Europejskiej	ze	środków	Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Woj.	
Opolskiego	na	lata	2014-2020.

Burmistrz
 Róża Koźlik

WIEŚCI GMINNE

rusZyła budoWa obWodnicy Myśliny
W piątek 22 czerwca 2018 roku została 
podpisana umowa z wykonawcą. kon-
sorcjum firm: BITUM z Lipia Śląskiego, 
dROG-BUd z Lubojenki oraz Nowak-
-Mosty z dąbrowy Górniczej zbudują 
obwodnicę Myśliny w ciągu drogi 
krajowej nr 46. koszt budowy obwodnicy 
ma wynieść 40,76 milionów złotych.

Budżet,	jakim	dysponuje	Generalna	Dy-
rekcja	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	to	

43,10	mln	zł	brutto.	Inwestycja	może	być	
realizowana	między	innymi	dzięki	dofinan-
sowaniu	z	funduszy	Unii	Europejskiej.

Prace	nad	nowym	odcinkiem	DK	46	
potrwają	niespełna	2	lata.	Przerwa	techno-
logiczna	w	okresie	zimowym	przypada	na	
okres	od	15	grudnia	do	15	marca.

Długość	obwodnicy	ma	wynieść	ostatecz-
nie	3,149	km	i	stanowić	będzie	kontynuację	
wybudowanej	już	obwodnicy	Dobrodzienia.	
W	ramach	prac	powstanie	również	wiadukt	
nad	linią	kolejową	oraz	dwa	przejazdy	go-
spodarcze	nad	drogami	lokalnymi.	Dzięki	
nowej	drodze	poprawi	się	przepustowość	i	
płynność	jazdy,	skróci	się	też	czas	podróży	
na	trasie	Opole–Częstochowa.

Jednakże	to	na	czym	zależało	nam	wszyst-
kim	najbardziej	to	wzrost	bezpieczeństwa	
mieszkańców	Sołectwa	Myślina.	W	ciągu	
DK	46	zlokalizowane	jest	przedszkole,	do	
którego	rodzice	dowożą	codziennie	swoje	
dzieci.	Wyłączonym	odcinkiem	drogi	po-
ruszają	się	również	uczniowie	z	Myśliny	w	
drodze	do	i	ze	szkoły	podstawowej,	która	
znajduje	się	w	Turzy.

 Burmistrz
Róża Koźlik

serdecZne podZiękoWania
krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom oraz 

wszystkim tym, którzy uczestniczyli 
we Mszy św.  i ceremonii pogrzebowej  

ś.p. Alka Nowaka

 składa
żona Krystyna
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dobrZe WykorZystany 
FundusZ sołecki
Sołectwo Warłów za przyznane środ-
ki w ramach Funduszu Sołeckiego 
na rok budżetowy 2018 w kwocie 
15.020,39 zł wykonało remont drogi 
ul. Polnej na długości 160 m. Aby móc 
zrealizować to zadanie niezbędne było 
dołożenie środków z budżetu gminy. 
Całkowity koszt wraz z nawierzchnią 
asfaltową to niespełna 63 tys. zł.

W Sołectwie	Pietraszów	wykonano	remont	
ul.	Piła	na	długości	230	m.	Tu	również	

Fundusz	Sołecki	zasilony	został	przez	środ-
ki	z	budżetu	gminy.	Całkowity	koszt	to	59	
tys.	złotych.	Z	samego	Funduszu	Sołeckiego	
wydano	kwotę	15.089,	61	zł.

Trzecim	Sołectwem,	w	którym	Fundusz	
Sołecki	przeznaczono	na	drogę	jest	Klekotna.	
Wykonano	tutaj	naprawę	nawierzchni	łącz-
nika	dwóch	ulic,	Dobrodzieńskiej	i	Bocznej.	
Całość	remontowanej	drogi	to	230	m.	Kle-
kotna	przeznaczyła	na	to	zadanie	12.000,00	
zł.	Całkowity	koszt	wykonania	tej	inwestycji	
wyniósł	59	tys.	zł.

Dzięki	tym	remontom	możemy	cieszyć	
się	coraz	lepszym	komfortem	poruszania	
się	po	drogach	naszej	gminy.

Burmistrz
Róża Koźlik

Warłów

Kopina

Klekotna

WIEŚCI GMINNE

ModerniZacja dróG – kolejny etap

Zgodnie	z	tą	koncepcją	prowadzone	są	konsekwentnie	prace	bu-
dowlane,	realizując	jej	kolejne	etapy.	W	bieżącym	roku	przebu-

dowywane	są	w	ten	sposób	ulice:	E.	Stein	i	Cmentarna.	Na	przyszły	
rok	przygotowujemy	projekt	przebudowy	ulic:	Chłopskiej,	Moniuszki	
i	ks.	Gładysza.	Tak	jak	w	poprzednich	etapach	m.in.	ul.	Opolskiej,	
czy	Pl.	Wolności,	przebudowa	obejmie	sieci	wod-kan,	sieć	kanali-
zacji	deszczowej,	sieć	oświetlenia	drogowego	oraz	przebudowę	pasa	
drogowego	w	konstrukcji	analogicznej	do	wykonanych	na	ul.	E.	
Stein,	Cmentarnej,	czy	Opolskiej.	Zmianie	ulegnie	także	organizacja	
ruchu	na	przebudowywanych	odcinkach	dróg.	Na	ul.	Chłopskiej	
zostanie	wprowadzona	droga	jednokierunkowa	(w	kierunku	do	ul.	
Oleskiej).	Na	ulicy	ks.	Gładysza	oprócz	tego,	że	nadal	pozostanie	
jednokierunkowa,	zostanie	wprowadzona	„strefa	zamieszkania”	

(znak	D-40).	Taki	zabieg	pozwoli	nam	ujednolicić	wyjazd	z	rynku	
i	uspokoić	ruch	na	obydwu	ruchliwych	i	jednocześnie	wąskich	dro-
gach.	Ulica	Moniuszki	pozostanie	natomiast	nadal	dwukierunkowa.

Koszty	tego	rodzaju	inwestycji	liczone	są	w	milionach	złotych,	
dlatego	bez	wsparcia	w	formie	dotacji,	trudno	było	by	je	przepro-
wadzić.	Do	tej	pory	na	przebudowę	ulic:	Opolskiej,	Pl.	Wolności,	E.	
Stein	i	Cmentarnej	nasza	gmina	otrzymała	dofinansowanie	z	tzw.	
Programu	rozwoju	gminnej	i	powiatowej	infrastruktury	drogowej	na	
lata	2016-2019.	W	bieżącym	roku	planujemy	także	złożyć	wniosek	
o	dofinansowanie	przebudowy	wspomnianych	trzech	dróg.	Nabór	
wniosków	przewidziany	był	od	3.	do	14.09.2018.	Mamy	nadzieję,	że	
za	rok	nasza	koncepcja	zyska	kolejne	zrealizowane	kroki.

Marek Witek

cd. na str. 11

Od kilku lat sukcesywnie przebudowujemy sieć dróg w dobrodzieniu. Efekt końcowy jakim jest bu-
dowa nowej nawierzchni jezdni i chodników, można obserwować cały czas, niemniej jednak istot-
ne od poprawy stanu dróg jest zrobienie „porządku” z ich podziemnymi elementami. Od 2010 roku gmi-
na dobrodzień wyposażona jest w koncepcję przebudowy sieci wod-kan dla dobrodzienia.
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oGranicZanie niskiej eMisji
W ostatnich latach słowo „smog” zyskało bardzo mocno na 
znaczeniu. jak wiadomo łączy się ono z tzw. „niską emisją”, 
a tę ograniczać można (należy) na wiele sposobów. jednym z 
nich jest używanie pojazdów o niskim poziomie emisji spalin.

Nasza	gmina	wykonuje	transport	publiczny	w	sporym	stopniu	
we	własnym	zakresie,	a	co	za	tym	idzie,	trzeba	używać	taboru	

autobusowego.	Nasz	obecny	tabor	jest	już	mocno	wysłużony	i	z	
pewnością	przydałaby	się	jego	wymiana.	Łącząc	kwestię	ograniczania	
niskiej	emisji	i	transportu	publicznego	wykonywanego	przez	naszą	
gminę,	wyposażyliśmy	się	w	dwa	nisko	emisyjne	autobusy	Iveco	Bus	

zachowujące	normę	emisji	EURO	6.	Do	zakupu	sporą	część	środków	
w	formie	dotacji	dodała	Unia	Europejska.	Ogólne	koszty	zakupu	
to	1.549.800,00	zł,	z	czego	dofinansowanie	wyniosło	962.466,39	zł.	
Wymiana	autobusów	na	bardziej	przyjazne	środowisku,	to	oczywiście	
niewielki	wkład	w	ograniczanie	niskiej	emisji,	ale	nawet	małe	kroki	
przybliżają	nas	do	celu.	Autobusy,	liczące	46	miejsc	siedzących	i	42	
miejsca	stojące,	będą	obsługiwać	linie	komunikacyjne	na	terenie	
naszej	gminy,	prowadzone	przez	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	
i	Mieszkaniowej.

Marek Witek
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roZbudoWa prZedsZkola i sZkoły 
W pludracH

WIEŚCI GMINNE

W bieżącym roku  budynek przedszkola przy uli-
cy Szkolnej w Pludrach został dostosowa-
ny do przyjęcia większej liczby dzieci .

W czasie	remontu	zaadaptowane	zostało	poddasze,	na	którym	
powstały	dwie	dodatkowe	sale:	edukacyjna	i	sala	zabaw,	szatnia	

oraz	łazienka.	Dzięki	temu		zaistniała	możliwość	utworzenia	trzech	
grup	przedszkolnych.	Docelowo	może	uczęszczać	tam	55	dzieci.		
Zajęcia	w	nowej	części	przedszkola	rozpoczęły	się	we	wrześniu.

W	czerwcu	rozpoczęła	się	także	rozbudowa	budynku	szkoły	przy	

ulicy	Wyzwolenia	4b	w	Pludrach,	w	efekcie	której	powstają	dwie	
dodatkowe	sale	lekcyjne	oraz	pomieszczenie	do	specjalistycznych	
zajęć	indywidualnych.	Rozbudowa	związana	jest	z	powstaniem	
ośmioklasowej	szkoły	podstawowej	i	wzrostem	liczby	uczniów.	Pla-
nowane	zakończenie	prac	budowlanych	i	udostępnienie	pomieszczeń	
przewidziano	na	przełom	września	i	października.

Eliza Petryk, Jolanta Padberg

WIEŚCI GMINNE

budoWa ścieżki roWeroWej

Projekt pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 
Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie nisko-
emisyjne w miastach subregionalnych nr umowy o dofinan-
sowanie RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dn. 21.06.2017 r.

Projekt	obejmuje	Lidera:	Powiat	Kluczborski	i	13	Partnerów:	
Gminy:	Byczyna,	Kluczbork,	Lasowice	Wielkie,	Wołczyn,	Pokój,	Do-
brodzień,	Olesno,	Rudniki,	Zębowice,	Praszka,	Namysłów;	Powiaty:	
oleski,	namysłowski.	Realizacja	rzeczowa	projektu:	do	czerwca	2019	r

W	dniu	31.07.2018	r.	została	podpisana	umowa	na	budowę	ścież-
ki	rowerowej	na	odcinku	Bzionków	–	Dobrodzień	-	w	systemie	
„zaprojektuj	i	wybuduj”,	na	kwotę	brutto:	982.770,00	zł,	z	P.U.H.	
„DOMAX”	Arkadiusz	Mika,	42-283	Boronów,	ul.	Grabińska	8.	
Firma	ta	została	wyłoniona	w	wyniku	rozstrzygnięcia	postępowania	

o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	prowadzonego	w	trybie	
przetargu	nieograniczonego.

Realizacja	inwestycji	–	od	daty	podpisania	umowy	do	31.05.2019	
roku.

Przedmiotem	inwestycji	jest:
1)	opracowanie	dokumentacji	projektowej	wraz	z	uzyskaniem	

wszelkich	niezbędnych	decyzji	do	realizacji	zadania	w	zakresie	
dróg	publicznych	zgodnie	z	PROGRAMEM	FUNKCJONALNO-
-UŻYTKOWYM,

2)	wybudowanie	ścieżki	rowerowej	przebiegającej	wzdłuż	drogi	
wojewódzkiej	nr	901	na	odcinkach	o	łącznej	długości	ok.	1,629	km.

Celem	inwestycji	jest	przeniesienie	ruchu	rowerowego	z	jezdni	
drogi	wojewódzkiej	na	ścieżkę	rowerową,	co	zapewni	poprawę	
bezpieczeństwa	jak	również	poprawi	komfort	jazdy	pojazdom	
silnikowym	oraz	zwiększy	przepustowość	drogi.

Budowa	ścieżki	rowerowej	realizowana	będzie	w	dwóch	etapach:
Etap	I	obejmuje	wybudowanie	ścieżki	rowerowej	na	długości	ok.	

cd. na str. 13
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cd. na str. 14

1132,5	m	i	szerokości	2,6	m,	o	nawierzchni	asfaltowej,	poboczach	
tłuczniowych	(0,50	m),	odwodnieniach	ścieżki	(powierzchniowych),	
wycinkę	drzew	(5	szt.),	oznakowanie	poziome	ścieżki.	Ponadto	
przewiduje	się	również	w	ramach	tego	etapu	wykonanie	jednego	
przepustu	na	istniejącym	rowie,	o	wlotach	i	wylotach	rowu	wyko-
nanych	w	formie	ścianki	czołowej	lub	przycięcia	rury	przepustu	
wraz	z	brukowaniem	wlotu	oraz	wylotu	kostką	granitową.	Etap	ten	
będzie	realizowany	w	ramach	w/w	projektu).

Etap	II	obejmuje	wybudowanie	ścieżki	rowerowej	na	długości	
ok.	496,1	m	i	szerokości	2,6	m,	o	nawierzchni	asfaltowej,	poboczach	
tłuczniowych	(0,50	m),	odwodnieniach	ścieżki	(powierzchniowych)	
oraz	oznakowaniach	poziomych	i	pionowych	ścieżki.	Etap	ten	będzie	
realizowany	ze	środków	własnych.

Burmistrz Róża Koźlik

WIEŚCI GMINNE

W	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Opolskiego	na	lata	2014-2020;	w	ramach	Osi	priorytetowej	X:	Inwestycje	w	infrastrukturę	społecz-
ną;	Działania	10.2:	Inwestycje	wynikające	z	Lokalnych	Planów	Rewitalizacji.	Nr	umowy	o	dofinansowanie	RPOP.10.02.00-16-0041/17	na	dofinsnowanie	projektu	pn.:	
„Rewitalizacja	miasta	Dobrodzień	poprzez	przebudowę	placu	rynku,	zagospodarowanie	terenu	wokół	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	oraz	zagospodaro-

wanie	Parku	Jordanowskiego	w	Dobrodzieniu”.

W dniu	15.06.2018	r.	pomiędzy	Województwem	Opolskim	a	
Gminą	Dobrodzień	podpisano	umowę	o	dofinansowanie	pro-

jektu	pn.:	„Rewitalizacja	miasta	Dobrodzień	poprzez	przebudowę	
placu	rynku,	zagospodarowanie	terenu	wokół	Dobrodzieńskiego	
Ośrodka	Kultury	i	Sportu	oraz	zagospodarowanie	Parku	Jorda-
nowskiego	w	Dobrodzieniu”.

Przebudowa	placu	rynku	obejmować	będzie:	przebudowę	na-
wierzchni	płyty	rynku,	wyniesienie	terenu	do	poziomu	placu	z	
wymianą	istniejącej	nawierzchni	i	nowym	oświetleniem,	wymianę	
zieleni	i	elementów	małej	architektury	(gazony,	ławki,	śmietniki,	
tablice,	słupy	reklamowe	i	ogłoszeniowe).

Nowym	elementem	na	placu	będzie	fontanna	miejska	typu	
suchego	w	miejscu	istniejącej	dawnej	fontanny	obecnie	obsa-
dzonej	kwiatami.		Projekt	zakłada	kontynuację	prac,	mających	
na	celu	przywrócenie	szlachetnych	materiałów	kamiennych	w	
przestrzeni	rynku.

Zagospodarowanie	terenu	wokół	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	
Kultury	i	Sportu	obejmować	będzie:	wymianę	nawierzchni	ciągów	
pieszych,	wymianę	ciągów	jezdnych	i	miejsc	postojowych	dla	
samochodów	osobowych,	przystosowanie	obiektu	do	korzystania	
przez	osoby	niepełnosprawne	(budowa	dwóch	pochylni),	przebu-
dowę	kanalizacji	deszczowej	i	sanitarnej	z	likwidacją	wybieralnego	
zbiornika	nieczystości,	wymianę	oświetlenia	zewnętrznego,	budowę	
wiaty	śmietnikowo-gospodarczej,	nowe	nasadzenia,	uzupełnienie	
terenu	o	elementy	małej	architektury.

Zagospodarowanie Parku jordanowskiego 
natomiast obejmuje:

•	 demontaż	elementów	małej	architektury	i	urządzeń	zabawowych,
•	 zakup	i	montaż	urządzeń	placu	zabaw	(karuzela	słupowa,	zjazd	

linowy,	piramida	linowa	Duża,	zestaw	zabawowy	Duży,	huśtawka	
typu	ważka,	karuzela	bieżniowa	na	rurze	z	napędem	pedało-
wym,	bujak	na	sprężynie	Konik,	Skuter	i	Delfin,		lokomotywa	
Duża	z	dwoma	wagonami,	zestaw	zabawowy	Mały,	huśtawka	
łańcuchowa	Bocianie	gniazdo,	huśtawka	podwójna	łańcuchowa	
z	dwoma	siedziskami	gumowymi,	piramida	kulowa,	karuzela	na	
trzech	sprężynach,	karuzela	z	kierownicą	i	siedziskami,	huśtaw-
ka	pojedyncza	łańcuchowa	Mała	z	siedziskiem	koszykowym),

•	 zakup	i	montaż	stołów	do	gry	w	szachy	i	chińczyka	(kącik	
seniora),

•	 zakup	i	montaż	ławek	i	koszy	na	śmieci,
•	 przebudowę	istniejącej	alei	parkowej,
•	 wymianę	oświetlenia	terenu	z	monitoringiem,
•	 wymianę		i	wykonanie	nowego	ogrodzenia,
•	 wykonanie	nawierzchni	bezpiecznej	ze	żwiru	w	strefach	bez-

pieczeństwa	urzadzeń.
Burmistrz Róża Koźlik

reWitaliZacja Miasta

roZbudoWa sieci WodociąGoWej 
do MiejscoWości rędZina

W	dniu	23.07.2018	r.	została	podpisana	umowa	na	budowę	sieci	
wodociągowej	dla	zaopatrzenia	w	wodę	miejscowość	Rędzina	o	
długości	3409,5	m	(Ø	90-110)	oraz	budowę	przepompowni	wody	
w	m.	Główczyce	dla	potrzeb	zasilania	m.	Główczyce,	Zwóz	i	Rę-

WIEŚCI GMINNE

dzina,	wraz	z	budową	zjazdu	indywidualnego	o	szerokości	4,0	m	i	
długości	9,5	m	oraz	budową	wewnętrznej	linii	zasilającej	(wlz)	dla	
zasilania	przepompowni	wody	na	dz.	352/4	w	m.	Główczyce	przy				
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ul.	 Dobrodzieńskiej,	 na	 kwotę	 brutto:	
779.727,70	 zł,	 z	 FIRMĄ	USŁUGOWO-
-HANDLOWĄ	Rafał	Maleska,	Rzędowice,	
ul.	Dolna	5,	46-380	Dobrodzień.

Firma	ta	została	wyłoniona	w	wyniku	
przeprowadzonego	przetargu	nieograni-
czonego.

Prace	rozpoczęły	się	1	sierpnia	br.	i	po-
trwają	do	14	grudnia	br.,	obejmując	w/w	
zakres.

Burmistrz Róża Koźlik

reMont sali WidoWiskoWej W doMu 
kultury
Remont sali widowiskowej w domu kultury zmierza ku 
końcowi.do tej pory koszt remontu sali widowiskowej z 
budżetu gminy  w latach 2015 - 2018  to 1 101 607,50 zł, 
natomiast środki pozyskane z MkIdN oraz PISF to w su-
mie 760 000.  Ogólna kwota inwestycji to 2 061 067,50.

W ramach	inwestycji	wykonano	i	wykonuje	się:	dokumentację	
projektową,	instalację	CO,	instalację	wentylacyjną,	instalację	

elektryczną,	dach,	konstrukcję	pod	fotele	kinowe,	ściany	z	okładziny	
akustycznej	(drewnianej	i	materiałowej)	,	podłogi,	projektorownię	
kinową	oraz	zakupiono	fotele	kinowe	i	okurtynowanie.

	 Pozostało	 jeszcze	wyposażenie:	 oświetlenie	 sceniczne	 -													
310	227,44;	nagłośnienie	sceniczne-	697	365,	72;	kino	cyfrowe	
-	810	188,70	oraz	wentylator	-	300	000,	00.	Wycenione	według	cen	
na	początek	roku	2018.

	 Wszystko	zaczęło	się	w	2015	roku,	w	którym	DOKiS	napisał	
projekt	do	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	na	
pozyskanie	funduszy	na	dokumentację	budowlano-techniczną.	

Otrzymaliśmy	wtedy	26.000	z	MKiDN.	Gmina	Dobrodzień	dołożyła	
17.234		i	dokumentacja	mogła	powstać.

	 W	następnym	roku	-2016	DOKiS	napisał	kolejny	projekt	
na	wykonanie	prac	remontowych.	Opiewał	on	na	2.000	000,	ale	
otrzymaliśmy	tylko	734	000	netto	z	MKiDN.	Gmina	Dobrodzień	
dołożyła	245	729	netto		i	remont,	rozłożony	na	trzy	lata	2016-2018,	
ruszył.	Zakresem	obejmował	głównie	instalację	CO,	elektryczną,	
wentylacyjną,	konstrukcję	pod	fotele,	itp.

	 W	międzyczasie	DOKiS	napisał	projekt	do	Państwowego	
Instytutu	Sztuki	Filmowej	na	zakup	foteli	kinowych	i	okurtynowa-
nia.	Otrzymaliśmy	200	000	dofinansowania,	a	Gmina	Dobrodzień	
dołożyła	280	104,67.

WIEŚCI GMINNE
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	 Ostatni	etap	prac	wykończeniowych	–	okładziny	akustycz-
ne	na	ściany,	podłogi	i	podwieszenie	sufitu	zostaną	wykonane	za	
środki	w	całości	przeznaczone	przez	Gminę	Dobrodzień	–	558	000	
zł	do	końca	grudnia	2018.	Pamiętać	należy,	że	sala	widowiskowa	
liczy	około	500	m	i	jest	to	jedna	z	największych	sal	teatralnych	
znajdujących	się	w	domach	kultury.	W	całości	–	część	budowlana	
i	wyposażenie	-	została	wyceniona	przez	projektanta	w	2015	roku	
na	4.065	813,79.

 Gmina dobrodzień postanowiła rozpocząć 
remont, który od samego początku traktowany 
był jako inwestycja dzielona na  etapy.

	W	ciągu	tych	3	lat	trwania	remontu	DOKiS	starał	się	pozyski-
wać	jeszcze	środki	ze	źródeł	UE,	ale	trzy	próby	się	nie	powiodły:	
w	2016	roku	złożony	został	wniosek	do	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Regionalnego	Funduszu	Ope-
racyjnego	Województwa	Opolskiego	na	lata	2014-	2020	na	kwotę	
5.225	172,32	w	dziale	5.31	Dziedzictwo	kulturowe	i	kultura.	Tytuł	
projektu	brzmiał	„Przebudowa	i	wyposażenie	budynku	Ośrodka	
Kultury	w	Dobrodzieniu”.	Niestety	nie	otrzymaliśmy	tych	funduszy.	
Po	odwołaniu	Urząd	Marszałkowski	uznał	nasze	racje,	ale	środki	już	

zostały	rozdysponowane.	Kolejno	w	2018,	zgodnie	z	ogłaszanymi	
naborami,	wystąpiliśmy	do	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
UE	o	środki	na	operację:	„Inwestycje		w	obiekty	pełniące	funkcje	
kulturalne”.	Tym	razem	dofinansowanie	miało	być	w	kwocie	500	000,	
ale	i	tym	razem	nie	udało	się	tych	środków	pozyskać	ze	względu	na	
punkty		dane	niezależne	od	nas	a	dotyczące	gęstości	zaludnienia	
czy	stopnia	bezrobocia.	Próbowaliśmy	też	powołać	w	domu	kultury	
centrum	edukacji	ekologicznej	i	pozyskać	środki	z	bioróżnorodności.

	 Dlatego	właśnie	Gmina	zdecydowała	o	sfinansowaniu	kolej-
nych	prac	samodzielnie.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	sala	będzie	w	
całości	gotowa	–	mimo	że	będziemy	mogli	jej	używać	w	2019	roku,	
to	nie	będzie	w	niej	jeszcze	pełni	wyposażenia	–	oświetlenia	sce-
nicznego,	nagłośnienia	i	systemu	kinowego.	O	pozyskanie	środków	
na	wyposażenie	będziemy	się	również	starć	w	kolejnym	roku	tak	
w	UE,	jak	w	MKiDN	oraz	PISF.	Celem	naszym	ostatecznym	jest	w	
pełni	wyremontowany	Dom	Kultury.

	 Dodać	należy,	że	już	w	2020	roku	zostanie	wyremontowane	
obejście	Domu	Kultury	dzięki	projektowi	rewitalizacji	Rynku,	w	
którym	umieszczony	jest	taki	zakres.	Te	pieniądze	Gmina	już	pozy-
skała	i	inwestycja	będzie	realizowana	wraz	z	płytą	rynku	i	Parkiem	
Jordanowskim.

Agnieszka Hurnik

WIEŚCI GMINNE

srebrne róże  2018
W 2004 roku Rada Miejska w dobrodzieniu podjęła uchwałę 
o nadaniu Srebrnej Róży dobrodzieńskiej za osiągnięcia 
w dziedzinie przedsiębiorczości, samorządności, kultury 
i sportu, a od 2010 roku roku również w dziedzinie dzia-
łalności społecznej jak również za całokształt swojej 
działalności w rozwoju społeczności lokalnej. Istotą tej 
uchwały jest docenienie osób, które w wybitny sposób 
przyczyniły się do rozwoju ziemi dobrodzieńskiej, swoim 
działaniem rozsławiają naszą małą ojczyznę i dają przy-
kład zasługujący na propagowanie i naśladowanie.

Rada	Miejska	w Dobrodzieniu	na Sesji	w dniu	25	czerwca	2018	ro-
ku	spośród	osób	nominowanych	do odznaczenia	Srebrną	Różą	

Dobrodzieńską	dokonała	wyboru.
I tak:

W dziedzinie przedsiębiorczości laureatem tegorocznej Sreb‑
nej Róży Dobrodzieńskiej został Pan Rafał Desczyk.	Wniosek	
o odznaczenie	złożył	Klub	Sportowy”	Start	Dobrodzień”.

Pan	Rafał	Desczyk	działalność	przedsiębiorcy	rozpoczął	już	
jako	nastolatek	prowadząc	restaurację	„Palast”.	Poźniej	został	pra-
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cownikiem	firmy	„KLER”,	następnie	pełnomocnikiem	Zarządu,	
pełnił	funkcję	członka	Zarządu	a obecnie	jest	Prezesem	ds.	Handlo-
wych.	Od blisko	20	lat	pełni	również	funkcję	Dyrektora	Marketingu	
w firmie	KLER,	odpowiada	za działania	promocyjne	marki.	Z jego	
inicjatywy	powstała	DOBROTEKA	jako	platforma	współpracy	
projektantów	i producentów	mebli.	DOBROTEKA	to miejsce,	gdzie	
klient	może	spotkać	się	z rzemieślnikiem,	producentem,	projek-
tantem	i wreszcie	gotowym	produktem,	a nawet	miejsce	dobrego,	
komfortowego	relaksu.

Rafał	Desczyk	to przedsiębiorca,	który	dba	również	o tradycje	
rzemiosła	dobrodzieńskiego,	ponieważ	to dzięki	jego	staraniom	
w Dobrotece	znajduje	się	dziś	multimedialne	„muzeum”	ziemi	
dobrodzieńskiej	rejestrujące	wydarzenia	historyczne	i dzieje	lu-
dzi	ważnych	dla	naszego	regionu.	Koncentrując	się	na rzemiośle	
meblarskim	bardzo	mocno	podkreśla,	że	w Dobrodzieniu	należy	
czerpać	z tego	co nas	wyróżnia,	z faktu,	iż	jesteśmy	rzemieślnikami	
wykonującymi	meble	indywidualne	dla	każdego	klienta	a nie	fabry-
ką	zajmującą	się	masową	produkcją.	Stawia	również	na edukację,	
widzi	ogromną	potrzebę	współpracy	firm	stolarskich	ze	szkołami	
zawodowymi	w celu	jak	najlepszego	przygotowania	zawodowego	
ucznia	do zawodu.	Jest	też	inicjatorem	reaktywacji	tradycji	dobro-
dzieńskich	targów	meblarskich.

Poza	działaniami	biznesowymi	Rafał	Desczyk	od lat	działa	na polu	
charytatywnym.	Jest	Prezesem	Stowarzyszenia	„Dobrodzień	Po-
trzebującym”,	które	to organizuje	wiele	charytatywnych	inicjatyw	
min.	zakup	opału,	żywności	czy	leków	dla	osób	potrzebujących.	
Regularnie	wspiera	lokalne	działania	związne	z organizacją	sportu.	
Wspiera	wiele	działań	i imprez	sportowych.	Oprócz	tego	że	wspiera	
finansowo	osobiście	reprezentuje	lokalną	drużynę	koszykówki.

Rafał	Desczyk	to Prezes	firmy,	to Prezes	Stowarzyszenia,	to mąż	
i ojciec	czwórki	dzieci.	To dobrodzienianin	od urodzenia.	To przed-
siębiorca	działający	na rzecz	dobrodzieńskiej	przedsiębiorczości,	
na rzecz	promocji	miasta	i regionu,	to człowiek	dbający	o dziedzictwo	
kulturowe.	Dla	dużej	ilości	mieszkańców	to szef,	dla	dobrodzieńskich	
stolarzy	to kolega	po fachu.	Dla	wielu	to po	prostu	dobry	przyjaciel.

W dziedzinie kultury laureatką tegorocznej Srebrnej Róży 
Dobrodzieńskiej została Pani Dorota Wołowczyk. Wniosek	o od-
znaczenie	złożyli	radni	i mieszkańcy	Dobrodzienia.

Pani	Dorota	Wołowczyk	to człowiek	z pasją	muzyczną,	nauczyciel	
muzyki.	Od 15-nastu	lat	prowadzi	w Dobrodzieniu	scholę,	która	
uświetnia	swoją	grą	uroczystości	w kościele	św.	Marii	Magdaleny	
w Dobrodzieniu	ale	także	koncertuje	na festynach,	jarmarkach	
świątecznych	oraz	innych	uroczystościach,	nie	tylko	kościelnych.	
Poświęca	wiele	godzin,	aby	wykształcić	muzycznie	dzieci	i młodzież	
w Dobrodzieniu.	Wiele	dzieci	nauczyła	gry	na gitarze.	Swoją	pracą	
potwierdza	to,	że	jest	człowiekiem	z pasją	o niezwykłym	talencie	
muzycznym,	którym	dzieli	się	z mieszkańcami	naszej	gminy.

Od wielu	lat	p.	Dorota	prowadzi	zespół	złożony	z uczniów	Szkoły	
Podstawowej	w Dobrodzieniu,	który	rokrocznie	uczestniczy	w Wo-
jewódzkich	Konfrontacjach	Muzycznych	w Opolu,	gdzie	zajmuje	
czołowe	miejsca.	W ostatnich	czterech	edycjach	konkursu	zespół	
trzykrotnie	zdobywał	pierwsze	miejsca,	w tym	roku	został	nagro-
dzony	sesją	nagraniową	w studio	nagrań	Radia	Opole.

W dziedzinie sportu laureatem tegorocznej Srebnej Róży Do‑
brodzieńskiej został Pan Krystian Brylka.	Wniosek	o odznaczenie	
złożył	Dobrodzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu.

Pan	Krystian	Brylka	jest	instruktorem	w modelarni	działającej	
przy	Dobrodzieńskim	Ośrodku	Kultury	i Sportu.	Krystian	Brylka	
rozwijał	w niej	swoje	zainteresowania	od 1980	roku.	Zaczynał	od wy-
cinanek	z czasopisma	„Mały	Modelarz”.	Począwszy	od 1983	roku	
Krystian	Brylka	co roku	zajmuje	pierwsze	miejsca	na Wojewódzkich,	

Okręgowych	czy	Międzynarodowych	Zawodach	Modeli	Pływają-
cych.	Jest	Mistrzem	Polski,	Mistrzem	Europy	i Mistrzem	Świata.	
Od 2013	roku	z uczestnika	sekcji	Krystian	Brylka	stał	się	jej	instrukto-
rem	i zaraża	pasją	modelarską	kolejne	pokolenia	mieszkańców	Gminy	
Dobrodzień	i nie	tylko.	Ogromne	sukcesy	mają	w tej	dziedzinie	
jego	dwaj	synowie	Beniamin	i Dominik.	Każdy	z nich	ma na swoim	
koncie	podium	na Mistrzostwach	Świata.	Każdego	roku	bowiem	
modelarze	z Dobrodzienia	powoływani	są	do Kadry	narodowej	
na Mistrzostwa	i wyjeżdżają	na nie	pod	opieką	Krystiana	Brylki.

Dobrodzieńska	modelarnia	pod	jego	kierunkiem	jest	również	
organizatorem	dwóch	dużych	imprez	modelarskich	–	od 2002	roku	
„Pożegnania	Lata”	oraz	od 2011	„Majówki	z Żaglami”.	Obie	te im-
prezy	cieszą	się	dużą	popularnością	i przyciągają	wielu	zawodników.	
Stałe	zawody,	w których	uczestniczą	wyjazdowo	to:	Międzynarodowe	
Mistrzostwa	Śląska	Modeli	Redukcyjnych	Pływających	NS	w Rudzie	
Śląskiej,	Warmińsko	–	Mazurskie	Mistrzostwa	Pływających	Modeli	
Redukcyjnych	w Ełku,	Okręgowe	Zawody	Modeli	Pływających	
w Opolu	czy	Ogólnopolskie	Zawody	Modeli	Pływających	Reduk-
cyjnych	w Blachowni	oraz	oczywiście	Mistrzostwa	Polski.

„Jeśli	chodzi	o modele	wykonywane	w naszej	pracowni	to zawsze	
są	to wierne	kopie	prawdziwych	statków	np.	wojenne	czy	handlowe.	
Podczas	zawodów	podlega	ocenie	również	wykonanie	–	estetyka,	
precyzja,	malowanie	i działanie	mechanizmów	sterujących.	Jeden	
model	może	powstawać	od roku	do 5	lat.	Z pewnością	zatem	mo-
delarstwo	uczy	cierpliwości	i precyzji	wykonania”-	mówi.

Modelarnia	w Dobrodzieniu	obchodziła	w 2017roku	jubileusz	
50-	lecia,	a Krystian	Brylka	podtrzymuje	tę	piękną	tradycję	i dowo-
dzi,	że	może	to być	pasja	rodzinna	i wielopokoleniowa.	Poświęca	
młodemu	pokoleniu	wiele	czasu,	uczy	i zachęca	do kultywowania	
tradycji	modelarskich	podkreślając	te jego	cechy,	które	w przyszłości	
pomagają	w pracy	zawodowej.	W 2018	roku	otrzymał	Różę	Powia-
tu –	nagrodę	Starosty	Oleskiego	za działalność	sportową	promującą	
powiat	oleski.

W kategori za całokształt działalności w rozwoju społeczności 
lokalnej laureatką tegorocznej Srebnej Róży Dobrodzieńskiej 
została Pani Wiesława Olearczuk.	Wniosek	o odznaczenie	złożył	
Dobrodzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu	na wniosek	mieszkańców.

Pani	Wiesława	Olearczuk	przybyła	wraz	z rodzicami	do Dobro-
dzienia	w 1945r.	Tu związała	się	ze	szkołą	przy	ul.	Oleskiej	7	w wieku	
7	lat	i ten	związek	trwał	do przejścia	na emeryturę,	z krótką	przerwą	
na studia.	Pod	tym	adresem	właśnie	skończyła	szkołę	podstawową	
oraz	liceum	ogólnokształcące	i właśnie	tutaj	wróciła	do pracy,	której	
poświęciła	40	lat.	Po skończeniu	studiów	Pani	Olearczuk	rozpoczęła	
swą	pierwszą	pracę	w dobrodzieńskim	liceum.

„Królowa	nauk”	–	jak	zawsze	z szacunkiem	mówiła	o matema-
tyce	otrzymała	w tym	momencie	doskonałego	przewodnika.	Pani	
Wiesława	bowiem	od początku	okazała	się	odpowiednią	nauczy-
cielką.W antytalentach	matematycznych,	podczas	wykładów	Pani	
Olearczuk,	zaczęły	się	budzić	iskierki	nadziei,	że	może	się	uda	
przebrnąć	przez	całki	i wielomiany.	Nauczycielka	potrafiła	stworzyć	
ciepłą	atmosferę	na lekcjach	matematyki	i w niezwykle	przystępny	
sposób	pomagała	uczniom	zrozumieć	zawiłości	matematyczne.	Nie	
ograniczała	się	tylko	do nauki	swojego	przedmiotu.	Przez	lata	nie	
tylko	uczyła	ale	i wychowywała.

Kiedy	połączono	dobrodzieńskie	szkoły	ponadpodstawowe	prócz	
wykonywania	swoich	dotychczasowych	obowiązków,	przyjęła	funkcję	
zastępcy	dyrektora	do spraw	wychowawczych	Zespołu	Szkół.	To w jej	
gabinecie	odbywały	się	trudne	rozmowy,	uczniowie	przychodzili	ze	
swoimi	problemami	nie	tylko	szkolnymi,	ale	rodzinnymi	czy	serco-
wymi.	Pani	Wiesia	dla	każdego	znalazła	czas	i radę.Taki	stosunek	
miała	także	do swoich	młodszych	kolegów	i koleżanek	wprowa-
dzając	ich	w tajniki	zawodu	nauczyciela.	Wielu	z nich,	pracujących	
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do dzisiaj	to jej	dawni	uczniowie,	a później	koledzy	z tej	samej	rady	
pedagogicznej	otoczeni	dobrą	radą	i pomocą.

Pomoc	ludziom	stała	się	wkrótce	nieodłączną	częścią	jej	pracy	
i często	wykraczała	poza	granice	szkoły.	Wychowana	w duchu	patrio-
tycznym	organizowała	wiele	prac	społecznych	nie	tylko	dla	szkoły,	
ale	całego	miasta,	do których	zachęcała	nauczycieli	oraz	młodzież.	
Współpracowała	z wieloma	organizacjami	charytatywnymi,	a także	
indywidualnie	niosła	pomoc	rodzinom	w potrzebie.	Ten	odruch	
pomocy	w potrzebie	skierował	jej	kroki	do organizacji	Caritas.	Jej	
praca	non	profit	w dobrodzieńskim	Caritasie	to niezliczone	godziny	
organizowania	corocznych	spotkań	przedświątecznych	dla	ludzi	
samotnych	i chorych,	zbiórek	rzeczowych	i pieniężnych,	rozlicza-
nia,	kontroli	i często	trudnych	rozmów	z ludźmi,	którzy	również	
zwierzali	się	Jej	ze	swoich	codziennych	kłopotów.

Wiara	w ludzi	powodowała,	że	znajdowała	siły	na nowe	działania.	
Ta sama	wiara	pewnie	pomogła	jej	wychować	syna	tak	by przekazać	
mu pewność,	iż	pomaganie	i praca	społeczna	mają	głęboki	sens	
bo sprawiają,	że	wszystkim	nam	żyje	się	lepiej	i piękniej.

Pani	Wiesława	Olearczuk	nawet	w chwili	przejścia	na emeryturę	
nie	zerwała	kontaktów	ze	swą	szkołą	ani	z instytucjami,	z którymi	
się	przez	lata	związała.	Nadal	wszyscy	możemy	liczyć	na pomoc,	czy	
rozwiązanie	jakichś	zawiłości	matematycznych.	Trudno	w to uwie-
rzyć,	ale	robi	to już	dla…wnuków	swoich	pierwszych	uczniów,	
a zatem	można	powiedzieć,	że	jest	nauczycielem	pokoleniowym	
i zawsze	skutecznym.	Nigdy	też	nie	odmawia	pomocy	temu,	kto	się	
po nią	zwróci.	Mieszkańcy	Dobrodzienia	znają	Panią	Olearczuk	jako	
osobę	życzliwą	i pomocną.	Dlatego	tez	zasłużyła	na uhonorowanie	
odznaką	Srebrnej	Róży	Dobrodzieńskiej.

W dziedzinie działalności społecznej laureatami tegorocznej 
Srebnej Róży Dobrodzieńskiej zostali Pani Ewelina Kot ‑Filipczyk 
i Pan Lesław Filipczyk. Wniosek	o odznaczenie	złożył	Dobrodzień-
ski	Ośrodek	Kultury	i Sportu	na wniosek	mieszkańców	gminy.

Lekarz	medycyny	Ewelina	Kot	–	Filipczyk	–	specjalista	cho-
rób	wewnętrznych	oraz	specjalista	medycyny	paliatywnej.	Lekarz	
medycyny	Lesław	Filipczyk	–	specjalista	chorób	wewnętrznych,	
specjalista	nefrolog,	kierownik	NZOZ	Eskulap.

Mieszkańcy	Gminy	Dobrodzień	zawnioskowali	o nadanie	odznaki	
Srebrna	Róża	Dobrodzieńska	dla	małżeństwa	Filipczyk	wspólnie	
prowadzącego	przychodnię	„Eskulap”	przy	ul.	Moniuszki	2	w Do-
brodzieniu	chcąc	docenić	fakt,	iż	powstała	przychodnia	od samego	
początku	prowadzona	jest	w taki	sposób,	że	każdy	pacjent,	który	
trafi	do tej	przychodni	czuje	się	w niej	zaopiekowany	i bezpieczny.	
Empatia,	którą	małżonkowie,	będąc	lekarzami,	otaczają	swoich	
pacjentów	powoduje,	że	lista	osób	których	mogli	objąć	opieką	
medyczną	zamknęła	się	bardzo	szybko,	a przychodnia	przepełniła.	
Każdy	kto	jest	pacjentem	Państwa	Filipczyków	wie,	że	badania	będą	
prowadzone	dopóki	nie	zostanie	znaleziona	przyczyna	choroby!

Pacjenci	wiedzą,	że	nie	zostaną	zostawieni	sami	sobie,	ale	będą	
obdarzeni	poradą	i pokierowani	na dalsze	leczenie	czy	rehabilitację.

Jedną	z najbardziej	docenianych	form	opieki	jest	opieka	palia-
tywna	–	wtedy	kiedy	szpital	już	nie	może	hospitalizować	pacjenta	
i oddaje	go rodzinie –	w tym	strachu	i bezradności	pomaga	Pani	
doktor	Ewelina	Kot	-Filipczyk	jako	przedstawiciel	Caritas	wraz	
z pracującymi	tam	pielęgniarkami.

Mieszkańcy	pragną	podziękować	lekarzom,	o których	można	bez	
wahania	powiedzieć,	że	nie	pracują,	a pełnią	służbę	i mają	pełną	
świadomość	tej	właśnie	służby	dla	swojej	lokalnej	społeczności.

Burmistrz Róża Koźlik

WIEŚCI GMINNE

MłodZieżoWa róża dobrodZienia

już po raz drugi Młodzieżowa Rada Miejska w dobro-
dzieniu przyznała odznaki „Młodzieżowa Róża do-
brodzienia.” Nagroda ta jest przyznawana w trzech 
kategoriach: Nauka, Sport oraz działania społeczne.

W kategorii	„Nauka”	młodzi	radni	wyróżnili	Mateusza Walosz‑
czyka,	tegorocznego	absolwenta	gimnazjum.	Przez	wszystkie	

lata	nauki	Mateusz	reprezentował	szkołę	w licznych	konkursach	
i olimpiadach	gdzie	uzyskiwał	najwyższe	lokaty.	Uzyskał	tytuł	lau-
reata	w Konkursie	Biologicznym,	Wojewódzkim	Konkursie	Geo-
graficznym	oraz	w Diecezjalnym	Konkursie	Wiedzy	Religijnej.	
Jest	również	stypendystą	programu	„Wspieramy	Najlepszych	II”	
realizowanego	w ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
przez	Urząd	Samorządu	Województwa	Opolskiego.

W kategorii	„Sport”	odznakę	otrzymała	mieszkanka	Pluder,	Wik‑
toria Grejner.	Wiktoria	jest	zaledwie	18-letnią	dziewczyną,	która	
na swym	koncie	ma występy	w krajowych	jak	i międzynarodowych	
zawodach	karate.	Może	poszczycić	się	tytułem	Mistrzyni	Polski	
w konkurencji	Kumite	Indywidualnie	Seniorki.	Triumfowała	również	
podczas	Karate	Grand	Prix	w Ostravie	oraz	na Międzynarodowym	
Turnieju	Harasuto	Cup	w Łodzi.	Mimo	niezwykle	napiętego	grafi-
ku	Wiktoria	angażuje	się	również	w działania	sportowe	na terenie	
naszej	gminy.

Najbardziej zasłużonym 

społecznikiem	 okazała	 się	 Magdalena Jasińska.	 Nie	 sposób	
wymienić	wszystkich	działań	charytatywnych	Magdy.	Od klasy	II	
gimnazjum	działała	w Szkolnym	Klubie	Wolontariatu.	Od pary	lat	
aktywnie	kwestuje	na rzecz	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	
Od 2015	roku	związana	z dobrodzieńską	grupą	Botafe.	Od dwóch	lat	
Magda	działa	aktywnie	w fundacji	dr	Clown	w Opolu.	Jest	również	
laureatką	XXII	Ogólnopolskiego	Konkursu	Ośmiu	Wspaniałych	
oraz	złotą	medalistką	programu	PRAMERICA	-MOC	DZIAŁANIA	
2018.	 Magda	 reprezentowała	 Polskę	 na  Gali	 Wolontariuszy	
w Waszyngtonie.		Odznaka	„Młodzieżowa	Róża	Dobrodzienia”	daje	
szansę	dla	społeczności	lokalnej	wyróżnić	i docenić	młodych	ludzi,	
którzy	tak	często	są	doceniani	poza	gminą,	na skalę	województwa,	
kraju,	a nawet	na skalę	światową.	Ważne	jest	też,	że	to ich	rówieśnicy	
przyznają	te nagrody	wyznaczając	tym	samym	wspaniałe	wzorce	
do naśladowania	dla	młodych	ludzi.																																																								

Kamila Kulig
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dni dobrodZienia
20-22 lipca 2018

dni dobrodzienia to zawsze przedostatni weekend lipca 
i zawsze Odpust w parafii Św. Marii Magdaleny. A od trzech 
lat ze względu na trzyletni projekt remontowy połączone są 
ze „Źródłem”. Odbywają się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Róży koźlik oraz patronatem medialnym TVP 
Opole. W tym roku atmosfera Źródła dominowała w piątek 
i w sobotę. Wtedy właśnie obchodziliśmy 100 lecie zakoń-
czenia Wielkiej Wojny 1914 – 1918 w postaci uroczystości 
poświęconych odsłonięciu tablicy pamiątkowej w miej-
scu wcześniej istniejącego pomnika w Parku Miejskim.

Rozpoczęliśmy	Mszą	Świętą	w intencji	poległych	i zaginionych	
w czasie	I wojny	Światowej	mieszkańców	Gminy	Dobrodzień	

w Kościele	Św.	Marii	Magdaleny.	Następnie	po odsłonięciu	odbyła	
się	konferencja	poświęcona	historii	pomnika	oraz	wydarzeniom	
sprzed	100	lat	na Ziemi	Dobrodzieńskiej.	Prelegentami	byli	prof.	
Ryszard	Kaczmarek	z Uniwersytetu	Śląskiego	oraz	Paweł	Mrozek.	
Towarzyszyły	nam	wystawy	fotografii	i starych	pocztówek	„Do-
brodzień	w 1918	roku”	w sali	lustrzanej	oraz	„Sąsiedzi	–	o jednej	
z najtrwalszych	granic	w Europie.	Na wschodniej	rubieży	Górnego	
Śląska” –	sala	kameralna.

Po zakończeniu	uroczystości	w domu	kultury	na placu	festyno-
wym	odbył	się	koncert	–	wystąpił	Simoni	grający	na Fletni	Pana.	
Natomiast	po koncercie	odbyło	się	przedstawienie	„Historia	o Ka-
rolince	co to szła	do Gogolina” –	w ramach	projektu	grantowego	
LGD	„Kraina	Dinozaurów”z udziałem	chóru	„Kantata”,	Zespołu	
Pieśni	Regionalnej,	Orkiestry	Szemrowice	oraz	Teatru	Mimowolnego	
i MaMeMik	działających	przy	Domu	Kultury.	Historia	Karolinki,	
bohaterki	popularnej	piosenki	opowiedziana	została	przy	pomocy	

kolejnych	zwrotek	piosenki,	których	w całej	Polsce	jest	wiele.
Dodatkowo	wysłuchaliśmy	koncertu	chóru	„Kantata”	i Orkiestry	

Dętej	Szemrowice.
Przed	południem	odbyły	się	również	warsztaty	plecenia	ze	słomy	

w ramach	„Warsztatów	ginących	zawodów”.	Stowarzyszenie	Ser-
fenta	przybliżyło	nam	wyplatanie	misek	ze	słomy	żytniej	metodą	
pętelkową.

Zabawa taneczna z Radiem Park trwała do 2.00 w nocy!

W sobotę	zaczęliśmy	od występu	Zespołu	Pieśni	Tańca	z Otmu-
chowa,	po którym	nastąpiło	uroczyste	otwarcie	Źródła	oraz	przywi-
tanie	gości	z partnerskiego	miasta	Haan	w Niemczech.	Gościliśmy	
panią	Burmistrz	Haan	Bettinę	Warnecke	oraz	Panią	Dyrektor	wydzia-
łu	kultury	w urzędzie	miasta	Haan	Miriam	Schulz.	Goście	przekazali	
symboliczne	upominki	i otrzymali	od Burmistrza	Dobrodzienia	rów-
nież	upominek	w postaci	reprintu	kroniki	Dobrodzienia	z 1882	roku	
Księdza	Augustina	Weltzla.	Kolejno	odbyło	się	przekazanie	przez	
Panią	Burmistrz	symbolicznego	klucza	do miasta	organizatorom	Dni	
Dobrodzienia	czyli	załodze	Domu	Kultury	na czas	trwania	imprezy.	
Dodać	należy,	iż	zorganizowanie	tak	wielkiej	imprezy	nie	byłoby	
możliwe	bez	przychylności	i hojności	Burmistrza	i Rady	Miejskiej.

Następnie	oddaliśmy	już	głos	zespołom:	„Chłop	Polski”,	Kram-
babula	(to folk	-rockowy	zespół	z Poznania;	grający	energetyczną	
mieszankę	słowiańskiej	muzyki	ludowej	z domieszką	rocka.	Teksty	
wykonywanych	utworów	są	w języku	polskim,	łemkowskim	oraz	
ukraińskim.	Wiele	z nich	to utwory	pochodzące	z muzyki	tradycyjnej,	
śpiewane	są	tzw.	białym	głosem	i przefiltrowane	przez	różnorodne	
pasje	muzyczne	członków	grupy)	oraz	gwieździe	wieczoru –	sądec-

kULTURA

cd. na str. 19
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kiemu	zespołowi	góralskiemu	„Lachersi.”
Po zabawie	tanecznej	z zespołem	Sun	Rise	do 2.00	w nocy	przy-

szła	niedziela.
Rozpoczęła	się	Mszą	Odpustową	w kościele	Św.	Marii	Magdaleny	

w Rynku	miasta,	po zakończeniu	której	zaprosiliśmy	do wspólnego	
zdjęcia	mieszkańców	Gminy	z okazji	100-lecia	Odzyskania	Nie-
podległości.	Po południu	biesiada	z okazji	dni	miasta	rozpoczęła	
się	od wręczenia	„Srebrnych	Róż	Dobrodzienia”	i „Młodzieżowych	
Róż	Dobrodzienia”.

Następnie	wystąpiły	mażoretki	„Fantazja”	oraz	zespołu	„Disco	
Robaczki”,	para	tancerzy	tańca	towarzyskiego	Marcin	Karpinski	
i Aleksandra	Czerner	oraz	zespół	tańca	orientalnego	„Kaszmir”	
z Ozimka.	Gwiazdą	popołudnia	były	Teresa	Werner	oraz	„Frele”	
a wieczorem	Monika	Lewczuk.

Odbyło się również wiele imprez towarzyszących.

Tradycją	jest	spektakl	dla	dzieci	–	tym	razem	był	to Teatru	TRIP,	
który	zabrał	dzieci	w „Podróż	dookoła	świata”	w ogrodach	pleba-
nijnych.	Tam	również	znajdowały	się	wszelkie	atrakcje	dla	dzieci	
dzięki	uprzejmości	Księdza	Proboszcza	Mariusza	Klemana.	Druga	
tradycyjna	impreza	to Turniej	Szachowy	o tytuł	Mistrza	Drew-
nianej	Figury	Szachowej.	Zorganizował	go tradycyjnie	Amatorski	
Klub	Szachowy	im.	Henryka	Oliwy	działający	przy	Domu	Kultury.	
Zwycięzcami	turnieju	zostali:	w kategorii	dol	lat	16	–	I miejsce	Maja	
Wieczorek,	II	miejsce	Zbigniew	Miazga.	W kategorii	dorosłych:	
I miejsce	Miłosz	Kwolek,	II	miejsce	Rafał	Oliwa,	III	miejsce	Piotr	
Wieczorek.	Prócz	statuetek	pamiątkowych	oraz	tytułowej	drewnianej	
figury	były	w tym	roku	nagrody	finansowe.	Rafał	Oliwa	przeznaczył	
swoją	nagrodę	na działalność	klubu	szachowego,	który	prowadzi	
kontynuując	tradycję	po tacie.	Dziękujemy	serdecznie	za ten	wysiłek	
mimo	pracy	zawodowej.

Trzecia	tradycyjna	impreza	towarzysząca	to Otwarte	Zawody	Pły-
wackie	o Puchar	Starszego	Cechu	Rzemiosł	Różnych	odbywające	się	
na Krytej	Pływalni	„Delfin”.	Zwycięzcy	zawodów	to:	kategoria	do lat	
8	–	Paweł	Dykta,	kategoria	druga	–	9–14	lat	dziewczęta:	I miejsce	
Julia	Jojko	oraz	II	miejsce	Magdalena	Dykta	oraz	chłopcy:	I miejsce	
Jakub	Jojko,	II	miejsce	Kacper	Muszkiet	i III	miejsce	Tymoteusz	
Paliga.	Kategoria	czwarta	–	20–38	lat –	I miejsce	Roman	Paliga;	ka-
tegoria	piąta	–	39–49	lat:	I miejsce	Dariusz	Dykta,	II	miejsce	Edward	
Muszkiet,	III	miejsce	Bartłomiej	Josek	oraz	ostatnia	kategoria	–	50+	
I miejsce	Ryszard	Niedźwiedzik.	Gratulujemy	serdecznie	wszystkim	

zwycięzcom	i zapraszamy	na zwody	w kolejnych	latach.
Otwarte	Zawody	Wędkarskie	o Puchar	Burmistrza	Dobrodzienia	

dla	mieszkańców	Gminy	Dobrodzień	odbywają	się	również	każdego	
roku,	natomiast	po raz	pierwszy	zaprosiliśmy	mieszkańców	i gości	
do Rodzinnej	Gry	Terenowej	„Poznaj	swój	Dobrodzień”	mając	
nadzieję,	że	i ta impreza	wejdzie	na stałe	w kalendarz	wspólnego	
spędzania	czasu	podczas	Dni	Dobrodzienia.

Dyplomy	i nagrody	w tych	wszystkich	konkursach	zostały	rozdane	
na scenie	tuż	po wręczeniu	Srebrnych	Róż	Dobrodzienia.	Nagrody	
odebrali	również	zwycięzcy	konkursu	Wiedzy	o Ziemi	Dobrodzień-
skiej,	który	odbył	się	w trakcie	roku	szkolnego.

Ponieważ	w maju	zeszłego	roku	zostało	otwarte	w naszym	mie-
ście	Muzeum	Regionalne	również	ono	zostało	włączone	w obchody	
dni	miasta.	Każdego	dnia	wyznaczona	była	godzina	przeznaczona	
na zwiedzanie.	Z radością	przyznajemy,	że	gości	mieliśmy	bardzo	
wielu.	Cieszymy	się	ogromnie	i zapraszamy	do zwiedzania	w go-
dzinach	otwarcia	oraz	do dzwonienia	do Domu	Kultury	z prośbą	
o indywidualne	otwarcie	Muzeum	bo i taka	możliwość	istnieje.	
Zwiedzający	mieli	również	możliwość	zakupu	reprintu	kroniki	
Dobrodzienia	z 1882	roku	Ks.	Augustina	Weltzla.

Biesiadna	niedziela	zakończyła	się	zabawą	z zespołem	„Vyoager”,	
a tym	samym	zakończyły	się	tegoroczne	Dni	Dobrodzienia.	Dzięku-
jemy	wszystkim	mieszkańcom	oraz	gościom	za wspólną	wspaniałą	
zabawę.

Agnieszka Hurnik
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Gdynia 2018

W koloniach	letnich	wzięło	udział	24	dzieci	z Dobrodzienia	
i okolic,	które	przebywały	od 31	lipca	do 9	sierpnia	2018	roku.	

Uczestnicy	kolonii	mieli	zapewnione	zakwaterowanie,	całodzienne	
wyżywienie,	opiekę	wychowawczą,	psychologiczną	i medyczną.

Koloniści	byli	zakwaterowani	w Internacie	Centrum	
Kształcenia	Zawodowego	i Ustawicznego	nr	2	w pokojach	3	i 4	
osobowych.	Ośrodek	położony	jest	500	m	od morza.	Na jego	
terenie	znajdowały	się	boiska	do piłki	siatkowej,	koszykówki	
i piłki	nożnej.

Podczas	kolonii	w Gdyni	realizowany	był	program	profilak-

tyczny	oraz	bogaty	program	rekreacyjny	m.in.:	zwiedzanie	Gdyni	
(S/Y	„Dar	Pomorza”,	Muzeum	Marynarki	Wojennej,	Port,	Bulwar	
Nadmorski,	Skwer	Kościuszki),	molo	w Orłowie,	zwiedzanie	
Gdańska	(Westerplatte,	Zoo,	Stare	Miasto),	kąpiele	w morzu	
pod	opieką	ratownika.

Dzieci	wróciły	wypoczęte,	szczęśliwe,	bogatsze	o wspaniałe	
wspomnienia,	silniejsze	psychicznie	oraz	z poczuciem	doskonale	
spędzonych	wakacji.

Bogusława Kryś

WIEŚCI GMINNE

„niebieska linia”
Zespół	Interdyscyplinarny	ds.	Przeciwdziałania	Przemocy	w	

Rodzinie	działający	przy	Miejsko	–	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	
Społecznej	w	Dobrodzieniu	informuje,	że	Ogólnopolskie	Pogoto-
wie	dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie	„Niebieska	Linia”	obsługuje	
bezpłatny,	całodobowy	telefon	dla	osób	doznających	przemocy	i	
jej	świadków,	tj.	800	12	00	02	

Dyżury	pełnią	specjaliści	–	konsultanci	głównie	psychologowie,	
pedagodzy	oraz	prawnicy.

Kontakt	telefoniczny	jest	często	pierwszym	krokiem	na	drodze	
podejmowania	decyzji	o	wychodzeniu	z	relacji	przemocy.	Dlatego	
w	razie	potrzeby	zachęcamy	do	skorzystania	z	tej	formy	pomocy.	
Ponadto	informujemy,	że	pomoc	można	również	uzyskać	w	sie-
dzibie	OPS	w	Dobrodzieniu,	Pl.	Wolności	1	–	nr	tel.	34	3	516260	

   Przewodniczacy ZI  
  Małgorzata Bodura 

jUBILEUSZE

dostojne 
jubilatki

W maju bieżącego roku Pani Helena Strzoda z dobrodzienia 
ukończyła 90 lat.W lipcu 90-te urodziny obchodziła Pani 
Anna Pech mieszkanka dobrodzienia. Z kolei w sierpniu 
swoje urodziny świętowała Pani Agnieszka Parkitna z 
Ligoty dobrodzieńskiej (90 lat) oraz Pani Marianna kapela 
(95 lat) mieszkająca w Makowczycach. We wrześniu 95-te 
urodziny obchodziła Pani Izabela król z dobrodzienia.

Szanownym jubilatkom jeszcze raz życzymy 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Ewa Kalisz

Pani Agnieszka ParkitnaPani Anna Pech

Pani Helena StrzodaPani Marianna KapelaPani Izabela Król

Urząd Miejski w dobrodzieniu wzorem lat ubiegłych, ze środków na realiza-
cję gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zorgani-
zował dzieciom wakacyjny wypoczynek nad morzem w Gdyni.
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Pani Agnieszka Parkitna

Pani Helena Strzoda

PROjEkTY

projekt karolinka
Stowarzyszenie „karolinka” z Bzinicy Nowej przy wsparciu 
domu kultury realizuje projekt grantowy, którego założe-
niem jest stworzenie wspólnego przedsięwzięcia kultu-
ralnego łączącego różne zespoły. Efektem projektu jest 
przedstawienie słowno muzyczne z udziałem: Orkiestry 
z Szemrowic, Chóru „kantata”, Zespołu Pieśni Regionalnej 
i Teatru Mimowolnego działających przy domu kultury.

Zadanie	finansowane	jest	przez	„Europejski	Fundusz	Rolny	na rzecz	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w obszary	

wiejskie”,	„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w ramach	inicjaty-
wy	LEADER”,	„Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na lata	
2014–2020”	,Instytucja	Zarządzająca	Programem	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na lata	2014–2020:	Minister	Rolnictwa	i Rozwoju	Wsi	
w ramach	projektu	grantowego	Lokalnej	Grupy	Działania	„Kraina	
Dinozaurów”	pn.	„Z Kulturą	i Tradycją	w Krainie	Dinozaurów”;	
tytuł:	Historia	o Karolince,	co to szła	do Gogolina;	realizowany	jest	
przez:	Stowarzyszenie	Karolinka.
CEL	OGÓLNY:	Zwiększenie	integracji	i poczucia	przynależności	
do obszaru	objętego	LSR
CEL	SZCZEGÓŁOWY:	Zachowanie	dziedzictwa	lokalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE	2.2.1 –	wsparcie	podmiotów	działających	
w sferze	kultury	w przygotowaniu	oferty	promującej	specyfikę	
obszaru	LGD	(zakup	strojów,	sprzętu,	materiałów	itp..)
WSKAŹNIK:	liczba	podmiotów	oferujących	produkt	związany	
z zachowaniem	lokalnych	tradycji	i	obrzędów	

	„Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	
w	obszary	wiejskie”

„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w	ramach	inicjatywy	LEADER”		Programu	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020

Instytucja	Zarządzająca	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020:	
Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi

projekt 
stolarstWo
Międzygminne Towarzystwo Regionalne dobrodzień Zębo-
wice przy wsparciu dobrodzieńskiego  Ośrodka kultury i 
Sportu realizuje projekt  grantowy, którego założeniem jest 
stworzenie wspólnego  przedsięwzięcia  kulturalnego.

Zadanie	finansowane	przez	„Europejski	Fundusz	Rolny	na rzecz	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w obszary	

wiejskie”,	„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w ramach	inicjaty-
wy	LEADER”,	„Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na lata	
2014–2020”,	Instytucja	Zarządzająca	Programem	Rozwoju	Obsza-
rów	Wiejskich	na lata	2014–2020:	Minister	Rolnictwa	i Rozwoju	
Wsi	w ramach	projektu	grantowego	Lokalnej	Grupy	Działania	
„Kraina	Dinozaurów”	pn.	„Z Kulturą	i Tradycją	w Krainie	Dino-
zaurów”,	tytuł:	Stolarstwo	–	rodowe	dziedzictwo	Dobrodzienia;	
realizowany	przez	Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	Do-
brodzień	Zębowice.
CEL	OGÓLNY:	Zwiększenie	integracji	i poczucia	przynależności
do obszaru	objętego	LSR
CEL	SZCZEGÓŁOWY:	Zachowanie	dziedzictwa	lokalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE	2.2.1 –	wsparcie	podmiotów	działających		
w sferze	kultury	w przygotowaniu	oferty	promującej	specyfikę	
obszaru	LGD	(zakup	strojów,	sprzętu,	materiałów	itp..)

	„Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	
w	obszary	wiejskie”

„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w	ramach	inicjatywy	LEADER”		Programu	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020

Instytucja	Zarządzająca	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020:	
Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi
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PROjEkTY

rybacki projekt dla dinoZauróW!
Rybacka Lokalna Grupa działania „Opolszczyzna” realizu-
je projekt pod nazwą: „Opracowanie systemu certyfikacji, 
identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wyda-
rzeń dla znaku jakości obszaru LGd „kraina dinozaurów”. 
To innowacyjne w swojej skali przedsięwzięcie w roku 2018 
dotyczy podmiotów w z terenu gmin: Chrząstowice, dobro-
dzień, kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

Celem	projektu	jest	stworzenie	systemu	znaku	jakości	dla	pro-
duktów,	usług	i	wydarzeń	obszaru	LGD	„Kraina	Dinozaurów”,	

co	jest	związane	ze	wsparciem	promocji	oraz	wyróżnieniem	zna-

kiem	jakości	„Swoje	chwalimy!”	produktów,	usług	i	wydarzeń,	
które	nawiązują	do	specyfiki	obszaru	LGD	„Kraina	Dinozaurów”.	
Proces	tej	certyfikacji	składa	się	z	kilku	etapów,	które	określają	
szczegółowo	dokumenty,	wśród	nich:	regulamin	przyznania	zna-
ku	jakości	„Swoje	chwalimy!”,	formularze	zgłoszenia	produktów,	
usług	i	wydarzeń,	zasady	certyfikacji.	Projekty	tych	opracowań	są	
do	pobrania	na	stronach	internetowych	www.krainadinozaurow.
pl	oraz	www.lgropolszczyzna.pl

Zachęcamy	do	kontaktu	z	Biurem	RLGD	„Opolszczyzna”:	tel.	
535	380	010,	e-mail:	biuro@lgropolszczyzna.pl

WIEŚCI GMINNE

dZień sołtysa
11 marca przypada w kalendarzu dzień Sołtysa dlatego dom 
kultury postanowił zorganizować świąteczne spotkanie, jako 
że nie jesteśmy placówką miejską, a gminną postanowiliśmy 
się bliżej poznać, a może i zaprzyjaźnić. Zainspirował nas 
do tego projekt realizowany w zeszłym roku „dom kultury+”.

Dlatego	zaprosiliśmy	sołtysów	z 16	sołectw,	by wspólnie	napić	
się	kawy	przy	kołoczu	i porozmawiać.	Na początku	Pani	Burmistrz	
Róża	Koźlik	złożyła	wszystkim	życzenia	oraz	wręczyła	pamiątkowe	
prezenty	–	reprint	kroniki	Augustina	Weltzla,	która	została	wydana	
przez	miasto	w 2017	roku.	My dołączyliśmy	pamiątkowe	dyplomy	
z życzeniami	i podziękowaniami	za zaangażowanie,	liczne	inicjatywy	
i aktywną	postawę	na rzecz	lokalnej	społeczności.	Życzyliśmy	nato-
miast	by praca	dostarczała	wielu	satysfakcji	i była	źródłem	społecznego	
uznania.	To ostatnie	życzenie	podkreślaliśmy	bardzo	mocno	ponieważ	
z jakiegoś	nieznanego	powodu	ludziom	łatwiej	przychodzi	krytyka,	
a trudniej	pochwała	czy	tzw.	dobre	słowo.	Tak	przedstawiciele	stowa-
rzyszeń,	jak	i inni	społecznicy	ostatnio	z przykrością	stwierdzają,	że	
z krytyką	spotykają	się	nagminnie,	pochwały	zdarzają	się	wyjątkowo	
rzadko,	a już	najtrudniej	jest	znaleźć	chętnych	do pomocy.

Społecznik jest dziś w ogromnej cenie

dlatego	zachęcamy	tak	do obdarzania	dobrym	słowem	jak	i do po-
mocy	bo bez	nich,	ich	chęci	i poczucia	sensu	takich	działań	nasze	

społeczności	zaczną	zamierać.
Świętujmy	zatem	Dzień	Sołtysa	bo każdy	pretekst	do bycia	dla	siebie	

serdecznym,	pobycia	razem	i porozmawiania	jest	dobry!
O godzinie	17.00	Ci z naszych	gości,	którzy	byli	chętni	mogli	zostać	

z nami	dłużej	i wziąć	udział	w dalszej	części,	w której	był	występ	tańca	
orientalnego	oraz	film	w stylu	bollywood.

Z radością	stwierdziliśmy,	iż	spora	część	naszych	gości	została	
z nami.

Zapraszamy	oczywiście	do świętowania	z nami	za rok	oraz	do pod-
powiedzenia	nam	w jakiej	formie	chcielibyście	z nami	świętować.	
Pozdrawiamy	serdecznie!

Agnieszka Hurnik

HISTORIA

100-lecie ZakońcZenia Wielkiej Wojny
Tą wielką i ważną rocznicę dla wszystkich postanowiliśmy w 
dobrodzieniu uczcić skupiając się na historii lokalnej. Przy-
gotowując się do zbliżającej się rocznicy Międzygminne 
Towarzystwo Regionalne dobrodzień – Zębowice oraz Towa-
rzystwo Społeczno -kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
wnioskowały do Burmistrza dobrodzienia o pochylenie się 
nad sposobem przywrócenia w przestrzeni publicznej nazwisk 
poległych i zaginionych dobrodzienian w I wojnie światowej, 
umieszczonych na nieistniejącym pomniku w 1929 roku.

Burmistrz	Róża	Koźlik	zaprosiła	na	spotkanie	przedstawicie-
li	wnioskujących	instytucji	–	ówczesnego	Prezesa	MTRDZ	

Pawła	Mrozka,	Bernarda	Gaidę-	Przewodniczącego	ZNSSK		oraz	
Dyrektora	Muzeum	Regionalnego	w	Dobrodzieniu	(w	strukturach	
DOKiS)	Agnieszkę	Hurnik.		Oczywistym	było,	że	pomnika	w	
dawnym	kształcie	nie	można	przywrócić	ponieważ	była	to	figura	
z	brązu	naturalnej	wielkości	człowieka,	ale	należało	dołożyć	wszel-
kich	starań,	by	obraz	pomnika	wrócił	do	pamięci	mieszkańców.	
Pomysłów	i	projektów	było	kilka,	rozmowy	trwały	równorzędnie	

cd. na str. 23
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z	poszukiwaniami	Pawła	Mrozka	oraz		członków	MTRDZ	co	do	
ostatecznego	ustalenia	nazwisk	znajdujących	się	na	tablicach	wid-
niejących	dawniej	na	cokole	pomnika.	Wspólną	decyzją	ustalono,	że	
należy	po	pierwsze	odszukać	dawne	miejsce,	w	którym	stał	pomnik,	
a	następnie	upamiętnić	je	kamieniem	i	tablicą	pamiątkową	wraz	z	
informacyjną	przypominającą	dzieje	tego	miejsca.		Realizacją	zadania	
zajęło	się	Muzeum	Regionalne	w	Dobrodzieniu.	

Przy	pomocy	wspomnień	Pani	Erny	Pawelczyk	oraz	zdjęć	zacho-
wanych	z	ówczesnej	prasy	udało	się	odnaleźć	nie	tylko	miejsce	ale	i	
autentyczną	ruinę	fundamentów	ze	ścieżką	prowadzącą	do	pomnika.

 jego historię w książce „dobrodzień na starej pocztówce 
1884 - 1944” Paweł Mrozek opisuje następująco:

 „Do roku 1945 w dobrodzieńskim parku miejskim stał pomnik 
upamiętniający żołnierzy poległych w I wonie światowej. Rzeźba 

odlana w brązie przedstawiała modlącego się żołnierza po powrocie 
z wojny. Klęczy z głową pochyloną, skupioną i pełną powagi twarzą 
oraz hełmem pod prawym ramieniem. Na cokole umieszczono napis 
w języku niemieckim „Opłakujemy 187 synów Dobrodzienia poległych 
w wojnie światowej i walkach o górnośląską ojczyznę”.

Miejsce pod pomnik w parku dworskim naprzeciw zamku my-
śliwskiego przekazał właściciel dobrodzieńskich dóbr – król saksoński 
Friedrich August III Wettin. Natomiast koszty wykonania rzeźby 
pokryły wspólnie miasto, powiat oraz stowarzyszenia i związki dzia-
łające w Dobrodzieniu. Pomnik odsłonięto w 1929 roku w obecności 
mieszkańców miasta i wiosek.

W uroczystości odsłonięcia pomnika brał udział sam król z synem 
oraz starosta powiatu dobrodzieńskiego Otto Ulitzka i wybitny kapłan 
i polityk śląski Carl Ulitzka. Ponadto proboszcz miejski Johan Gla-
disch, pastor Max Kasperczyk oraz weterynarz Nathan Hirsch, jako 
przedstawiciele wspólnot religijnych; przedstawiciele rządu prowincjal-
nego; delegacje niemieckiego wojska, członkowie Czerwonego Krzyża, 
Bractwa Kurkowego, OSP oraz związków ofiar wojny. Zachowały 
się bardzo szczegółowe relacje prasowe. (…) Prasa odnotowała, że 
najpierw, o tej samej porze, odbyły się nabożeństwa w kościołach ka-
tolickim i ewangelickim. Odprawiali ks. Kuroczyk i pastor Kasperczyk. 
Następnie pochód prowadzony przez dwie orkiestry i około trzydzieści 
pocztów sztandarowych udał się w kierunku parku. Przy pomniku 
wzniosłą uroczystość zainicjowała orkiestra kopalni Heinitz z Bytomia. 
Odmówiono modlitwę dziękczynną, a uczeń Hermann zadeklamował 
wiersz. Po nim na mównicę wstąpił burmistrz Dobrodzienia Alfred 
Wecker, by w imieniu komitetu budowy pomnika powitać wszystkich 
zebranych. Po wygłoszeniu ujmującego przemówienia członkowie sto-
warzyszenia śpiewaczego dobrodzieńskich nauczycieli, prowadzonego 
przez Hentschla zaśpiewali pieśń „Padł z honorem” Fridricha Silchera 
(1789–1860), która wywołała niemałe wzruszenie wśród uczestników 
uroczystości. Oddano też w powietrze trzy salwy honorowe w czasie 
odsłaniania pomnika.”	Po 1945	roku	losy	pomnika	nie	są	znane	
ponadto,	że	jako	pomnik	niemiecki	w ramach	akcji	„odniemczania”	
(termin	użyty	przez	dr.	Bernarda	Linka)	został	rozebrany.

Obecnie	uroczystości	 rozpoczęliśmy	 również	od Mszy	 św.	
Koncelebrowanej	przez	księdza	dr	Piotra	Tarlińskiego	Wikariusza	
Biskupiego,	który	wygłosił	kazanie,	księdza	Alfreda	Waindoka	
wieloletniego	emerytowanego	proboszcza	parafii	dobrodzieńskiej,	
księdza	Andrzeja	Pohla	Dobrodzienianina	przebywającego	gościnnie	
z Niemiec,	księdza	Henryka	Adlera	–	misjonarza	pochodzącego	
z Dobrodzienia	oraz	księdza	wikarego	Kamila	Ponikowskiego.	
Wraz	z kapłanami	katolickimi	w przestrzeni	ołtarza	obecny	był	
pastor	Parafii	Ewangelicko –	Augsburskiej	w Lasowicach	Wielkich	
ksiądz	Ryszard	Pieron.	Po zakończeniu	Mszy	św.	uczestnicy	udali	
się	wspólnie	do Parku	Miejskiego,	co prawda	nieplanowanym,	ale	
pochodem.

Przy	pomniku	czekali	na nas	panowie	należący	do grupy	rekon-
strukcyjnej	w Pyskowicach	w pruskich	mundurach	z okresu	I wojny	
światowej	czyli	w takich	w jakich	polegli	służyli.	Na początku	głos	
zabrała	Pani	Burmistrz	Róża	Koźlik	i dokonała	odsłonięcia	pomnika.	
Następnie	złożono	kwiaty	–	Burmistrz	Dobrodzienia	z Przewodni-
czącym	Rady	Miejskiej	Damianem	Karpinskim,	Wice	Marszałek	

Województwa	Opolskiego	Roman	Kolek,	Starosta	Powiatu	Oleskiego	
Stanisław	Belka,	Przewodniczący	Związku	Niemieckich	Stowarzy-
szeń	Społeczno –	Kulturalnych	w Polsce	Bernard	Gaida,	Dyrektor	
Muzeum	Regionalnego	(w strukturach	DOKiS)	Agnieszka	Hurnik	
oraz	zaproszeni	goście	–	delegacja	z TSKN	z zaprzyjaźnionego	
miasta	Tworków	–	Przewodniczący	Rady	w Gminie	Krzyżanowice	
i Przewodniczący	TSKN	Bruno	Chrzibek.	Kolejno	modlitwę	odmó-
wił	pastor	Ryszard	Pieron	i Ksiądz	Kamil	Ponikowski.	Następnie	
głos	zabrali	Bernard	Gaida,	Marszałek	Roman	Kolek	i Starosta	
Stanisław	Belka.

Po zakończeniu uroczystości przy pomniku 
wszyscy goście udali się do domu kultury, 

gdzie,	w	ramach	forum	dyskusyjnego	organizowanego	każdego	
roku	w	ramach	„Źródła”,	odbyła	się	konferencja	na	temat	I	wojny	
światowej	w	kontekście	naszego	regionu.	Prelekcję	wygłosili	prof.	

cd. na str. 24
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WypoWiedź 
bernarda Gaidy
Odsłaniamy dziś nie tyle pomnik a pomnik pomnika. Najważ-
niejsza jest jednak pamięć, która przywracamy. Przywracamy 
pamięć o pomniku, który dokładnie tu stał, ale też pamięć, 
która się z nim wiąże. A więc najpierw treść, którą nadali 
mu mieszkańcy dobrodzienia 89 lat temu. „In tiefer Trauer 
beklagen wir 187 treue Söhne Guttentags die im Weltkrieg, 
im kampf um unsere oberschlesische Heimat ihr Leben 
geopfert haben”. Pamięć o ludziach, którzy wyszli z Gutten-
tagu w latach 1914–1918, którzy nie byli nam, dzisiejszym 
mieszkańcom dobrodzienia obcy. Wystarczy spojrzeć na na-
zwiska, które pomimo tragedii wypędzeń, wysiedleń i wjazdów 
do dzisiejszych Niemiec nadal w naszym mieście są obecne.

Mniejszość	Niemiecka	przed	laty	już	starała	się	je upamiętnić	
w kaplicy	na Walyncinku.	Ale	dobrze,	że	pamięć	o nich	wraca	

też	do parku,	gdzie	została	kiedyś	staraniem	tak	wielu	ludzi	wpro-
wadzona.	Pomnik,	który	tu stał	podobnie	jak	napis	na nim	nie	miał	
militarystycznego	czy	nacjonalistycznego	charakteru	co niezwykle	
dobrze	świadczy	o naszych	przodkach,	dla	których	pamięć	wiązała	
się	z bólem	i modlitwą	niż	z buńczucznymi	hasłami.	Dlatego	wy-
myślono	owego	klęczącego	żołnierza	bez	broni	i hełmu.	W słowie	
„beklagen”,	które	tłumaczymy	na polski	jako	„opłakujemy”,	mieści	się	
jednak	słowo	„klage”	czyli	skarga.	Skarżyli	się	mieszkańcy,	rodziny,	
że	ofiara	ich	życia	była	w ogóle	potrzebna.	Skarżyli	się	tym	bardziej,	
że	groby	tych	poległych	rozsiane	są	na cmentarzach	Europy	pod	 cd. na str. 25

Ryszard	Kaczmarek	z	Uniwersytetu	Śląskiego	oraz	Paweł	Mrozek	
(MTRDZ),	który	przedstawił	prezentację	na	temat	dziejów	pomnika	
dobrodzieńskiego.	Niestety	ciągle	nie	znamy	autora	rzeźby	oraz	nie	
wiemy	jaki	los	spotkał	ją	po	roku	1945.

Spotkanie	odbywające	się	w	sali	lustrzanej,	gdzie	przygotowano	
wystawę	starych	pocztówek	„Dobrodzień	1918”	zakończyło	się	
wspólną	dyskusją	oraz	poczęstunkiem.	Rozmowy	i	wspomnienia	
trwały	sporo,	a	największą	zapłatą	za	trud	podjęty	by	przywrócić	
pamięć	o	pomniku	miastu	były	podziękowania		i	łzy	wzruszenia	
mieszkańców	pamiętających	jeszcze	dawne	czasy.	Po	zakończeniu	
uczestnicy	mogli	zwiedzić	wystawę	w	sali	kameralnej	„Sąsiedzi	–	o	
jednej	z	najtrwalszych	granic	w	Europie.	Na	wschodniej	rubieży	
Górnego	Śląska”.

Specjalne	podziękowania	kierujemy	przede	wszystkim	do	Pana	
Pawła	Mrozka,	który		czuwał	nad	całością	prac,	przygotował	treść	
i	grafikę	tablic,	pomagał	w	podejmowaniu	decyzji.	Bez	jego	wiedzy	
i	rad	na	pewno	nie	udałoby	się	osiągnąć	celu.	Ponadto	bez	jego	
oraz	członków	MTRDZ	rzetelnie	sprawdzanych	wiadomości	nie	
wiedzielibyśmy	tyle	o	tamtych	wydarzeniach	i	ludziach.	Udało	się	
ustalić,	ponad	wszelką	wątpliwość	listę	nazwisk	wypisanych	kiedyś	
na	pomniku.	Trzy	autentyczne	tablice	odnalezione	na	złomowisku	
znajdują	się	obecnie	w	Muzeum	Regionalnym	i	te	nazwiska	nie	
budziły	wątpliwości,	natomiast	pozostałe	należało	ustalić.	Liczba	
wymieniona	w	tytule	dawnego	pomnika	187	nie	zgadzała	się	z	
liczbą	nazwisk	wypisaną	w	kaplicy	na	cmentarzu.	Tamta	wiedza	
opierała	się	na	wspomnieniach	mieszkańców.	Teraz	wiemy	już	na	
pewno,	którzy	mieszkańcy	Dobrodzienia	polegli,	a	nawet	zostały	
dopisane	nazwiska	poległych	mieszkańców	dworu	(obecnie	Park	
Hotel	i	zabudowania	spółdzielni	produkcyjnej	w	likwidacji).

Nieocenioną	pomoc	okazali	również	pracownicy	Zakładu	Go-
spodarki	Komunalnej,	którzy	w	bardzo	krótkim	czasie	wykonali	
wszystkie	prace	ziemne	i	techniczne	oraz	Pan	Andrzej	Pawelczyk	
–	właściciel	zakładu	kamieniarskiego	w	Dobrodzieniu.

Dzięki	wspólnemu	wysiłkowi	w	rocznicę	100	lat	zakończenia	
I	wojny	światowej	pamięć	o	tamtych	wydarzeniach	i	poległych	
mieszkańcach	Dobrodzienia		została	jednak		przywrócona	miastu.	

Agnieszka Hurnik

Verdun,	Ipres,	pod	Tannenbergiem	znanym	w Polsce	jako	Grunwald	
i setkach	innych.	Wyglądali	tak	jak	widzimy	to dzięki	pomocy	przy-
jaciół	z Peiskretscham	(Pyskowic).	Ta właściwie	uniwersalna	skarga	
przeciw	wojnie	nie	została	zrozumiana	przez	powojenne	polskie	
władze,	które	bezrefleksyjnie	na zasadzie	usuwania	wszystkiego	
co niemieckie	zburzyły	i ten	piękny	pomnik.

Ale	odsłaniając	ten	pomnik	musimy	dziś	pamiętać	o…pamięci	
historycznej.	Pamiętam,	jak	w roku	2014	jako	dobrodzieński	DFK	
zorganizował	projekt	wycieczki	rowerowej	„Am	Raeder	durch	die	
Heimat”	po miejscach	upamiętniających	poległych	w Wielkiej	Woj-
nie.	Wtedy	zapytałem	uczestników	czy	są	zdania,	że	w tym	miejscu	
i innych	należy	przywrócić	miejsca	pamięci,	które	ówczesnym	
poległym	dobrodzieniakom	postawiono.	Odpowiedź	była	jedno-
znacznie	twierdząca.	I wtedy	na piśmie	o to wystąpiliśmy.	Dlatego	
bardzo	dziękuję	władzom	miasta,	pani	Burmistrz	Róży	Koźlik,	
radnym,	pani	Dyrektor	Agnieszce	Hurnik,	Pawłowi	Mrozkowi,	
który	zawsze	był	za tym,	że	w 100	rocznicę	zakończenia	tej	wojny	ten	
fakt	ma miejsce.	Pozwólcie	mi na refleksję.	Dziś	jest	to wyjątkowo	
ważne.	Polska	bowiem	obchodzi	w tym	roku	100	lecie	odzyskania	
niepodległości.	Rocznica,	która	historycznie	rzecz	biorąc	z Dobro-
dzieniem	nie	ma prawie	nic	wspólnego	i nie	ma u nas	żadnych	miejsc	
z tym	jubileuszem	bezpośrednio	związanych.	Jednak	patrząc	szerzej	
właśnie	to miejsce	pośrednio	się	z tą	datą	wiąże,	gdyż	gdyby	nie	
tamta	wojna,	nie	powstałaby	Polska,	Czechosłowacja,	Rumunia	czy	
Węgry.	Pośrednio	więc	się	w nią	wpisujemy.	To jedna	strona	medalu.

Ale	jest	też	druga.	Żyjemy	w świecie	swoistej	presji	historycznej,	
w której	sposób	i treści	obchodzenia	się	z historią	są	narzucane,	
zwłaszcza	przez	szkołę.

A program	szkolny	jest	centralnie	opracowany	i nie	uwzględnia	
specyfiki	regionalnej.	Kiedyś	usłyszałem	z ust	historyka	zdanie,	że	

24 • wrzesień-październik 2018



Polak	obojętnie	gdzie	mieszka	uczy	się	wyłącznie	historii	zaboru	
rosyjskiego.	Z drobnymi	wyjątkami.	Dlatego	to ludzie	w regionach,	
samorządy	i Stowarzyszenia	muszą	zastępować	Państwo	w jego	roli	
edukacyjnej	i otwierać	oczy,	zwłaszcza	młodych	na historię	Śląska.	
A przecież	jest	inna	niż	historia	Polski	i nie	można	na nią	patrzeć	
przez	tak	lubiany	w Polsce	schemat	polsko	-niemieckiej	wrogości.	Ten	
schemat	pokaże	jednostronnie	powstanie	śląskie	i plebiscyt,	ale	nie	
pokaże	tego,	że	toczyła	się	tu wyniszczająca	wojna	trzydziestoletnia,	
że	książęta	śląscy	pod	Grunwaldem	walczyli	po stronie	Zakonu,	że	
z Dobrodzienia	nie	pochodzi	żaden	znany	polski	polityk,	ale	właśnie	
stąd	pochodzi	Oskar	Cohn,	jeden	z twórców	niemieckiej	SPD,	że	
po naszych	ulicach	chodziła	żydowska	dziewczynka	a późniejsza	
święta	i patronka	Europy,	Edith	Stein,	że	mieszkańcy	Dobrodzienia,	
Ślązacy,	na początku	maja	1921	roku	całą	noc	bronili	miasta	przed	
atakiem….	właśnie	tzw.	powstańców	śląskich,	którzy	w sporej	części	
byli	żołnierzami	polskiego	garnizonu	częstochowskiego	w cywilnych	

ubraniach.	Na tym	pomniku	oprócz	poległych	na frontach	wojny	
wymieniono	też	poległych	w 1921	roku	mieszkańców	Dobrodzienia	
broniących	miasta	i Śląska…przed	powstańcami.	Ale	pamiętajmy	
też	o poległych	powstańcach,	którzy	spoczywają	na Walencinku,	
mimo,	że	nie	byli	stąd.	Prawda,	że	to inna	historia	niż	ta,	którą	rze-
komo	znamy?	Prawdy	historycznej	nie	należy	usuwać,	zakopywać,	
zmieniać,	poddawać	presji	politycznej	a pomników	burzyć.	O niej	
należy	rozmawiać.	I dziś	to czynimy.

To odtworzone,	choć	nie	w pierwotnej	krasie	miejsce,	niech	
będzie	szanowane,	ochraniane	i zadbane.	Może	powinny	to robić	
szkoły	a wraz	z tym	odbierać	te edukację,	której	z książki	nie	poznają.	
Na koniec	jeszcze	jedno.	Otóż	i w Bzinicy	czeka	na przywrócenie	
pomnik	poległym	z tamtej	wioski,	on tam	jest	zakopany.	A ś.p.	Pan	
Krawczyk	tak	bardzo	za tym	chodził,	tak	się	starał,	nie	dożył,	ale	
to byłby	na pewno	jego	testament.	Wykonajmy	go.	

kULTURA

Wakacje Z doMeM 
kultury
Zajęcia zorganizowane w tym roku dla dzieci pod-
czas wakacji opierały się w dużej mierze na wy-
jazdach, a wzięło się to z dwóch powodów.

	Po	pierwsze	w	przeprowadzonej	diagnozie	społecznej	w	zeszłym	
roku	podczas	realizacji	projektu	„Dom	Kultury+”	mieszkańcy	za-
znaczali	taką	formę	jako	najciekawszą,	a	po	drugie	uczestnictwo	
dzieci	w	ubiegłorocznych	zajęciach	wakacyjnych	jednoznacznie	
wskazywało	na	to,	że	interesują	je	głównie	wyjazdy.

	 A	zatem	zostały	zorganizowane	wyjazdy	do	Grodu	Byczyna,	
Ustronia	(min.Leśny	Park	Niespodzianek	i	Muzeum	Motocykli),	do	
Parku	Rozrywki	w	Tarnowskich	Górach,	do	Złotego	Potoku	gdzie	
uczestnicy	spacerowali	po	prawdziwej	pustyni	oraz	do	Brzegu	na	
„Piknik	na	Florydzie”.	Ponadto	dzieci	odwiedziły	agroturystykę	w	
Staniszczach	Małych,	świetlicę	w	Kocurach	oraz	odbyły	spotkanie	
z	ciekawą	osobą	–	Ojcem	Eleazarem	Wrońskim,	który	jest	misjo-
narzem.

	 Oczywiście	miało	miejsce	również	wakacyjne	wejście	na	ba-
sen	–	od	13	do	14	za	przysłowiową	złotówkę	dzieci	mogły	się	kąpać	
orzeźwiając	się	w	doskwierającym	upale.

	 Na	zakończenie	wakacji	odbył	się	Piknik	z	Klownami	Kró-
lewskiego	Cyrku	Holandii.

Beata Kupiec

ZAPROSZENIE

Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	Dobrodzień	–	
Zębowice	zaprasza	do	wspólnych	spotkań	w	każdy	ostatni	
poniedziałek	miesiąca	w	Domu	Kultury.	Zadaniem	naszym	
wspólnie	z	Muzeum	Regionalnym	jest	ocalenie	od	zapomnie-
nia	naszej	lokalnej	historii,	a	będzie	to	możliwe	tylko	wspól-
nymi	siłami.	Dlatego		zachęcamy	do	konsultacji	w	sprawie	
opróżnianych	strychów	i	wyrzucania	starych	przedmiotów	
czy	dokumentów.

	 Spotkania	MTRDZ	są	często	tematyczne.	Poszukujemy	
wiedzy	i	zdjęć	na	temat	Spółdzielni	RSP,	pałacu	–	obecnego	
Park	Hotelu,	Parku	Miejskiego,	Domu	Kultury,	synagogi,	
cmentarzy	żydowskiego	i	ewangelickiego	czy	naszych	kościo-
łów	i	wielu	innych	przestrzeni	Gminy	Dobrodzień.		Czasem	
jedna	drobna	informacja	pociąga	za	sobą	następną	i	w	ten	
sposób	odkrywamy	naszą	historię.

	 Telefon	do	kontaktu	to	34	3575346.

Mtr dobrodZień - ZęboWice
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 akcja żonkile 2018
dZIAłANIA SPOłECZNE

Do	akcji	mogą	się	włączać	szkoły,	biblioteki,	domy	kultury	i inne	
instytucje	z całej	Polski	organizując	różne	działania	wpisujące	się	

w obchody	rocznicy.	W tym	roku	było	ich	ponad	1.000.	Wszystkie	
zgłoszone	placówki	otrzymują	materiały	konieczne	do	przeprowa-
dzenia	akcji.

	 Tego	dnia	w	Warszawie	odbył	się	koncert	„Łączy	nas	pamięć”.	
Na	placu	przed	pomnikiem	Bohaterów	Getta	wystąpiła	Narodowa	
Orkiestra	Symfoniczna	Polskiego	Radia	w	Katowicach	oraz	Chór	
Filharmonii	Narodowej.

	 W	Dobrodzieńskim	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	i	Muzeum	
Regionalnym	akcja	odbyła	się	już	po	raz	trzeci.	Tym	razem	jed-
nak	w	ramach	cyklu	„Historia	Lokalna	w	Powiecie	Oleskim”	czyli	
we	współpracy	z	Wydziałem	Edukacji	Starostwa	Powiatowego	w	
Oleśnie.	Z	każdej	placówki	edukacyjnej	w	gminie,	która	odpowie-
działa	na	nasze	zaproszenie	zostały	przywiezione	dzieci	i	młodzież	
po	to,	by	stworzyć	wspólnie	grupę.	Byli	z	nami	uczniowie	Szkoły	
Podstawowej	w	Dobrodzieniu,	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych,	
Zespołu	Placówek	Edukacyjnych	oraz	goście	z	Zespołu	Szkół	im.	
Lotników	Polskich	w	Oleśnie.			Zajęcia	rozpoczynały	się	wspólnym	
wykonaniem		papierowych	żonkili.	Następnie	Paweł	Mrozek	Prezes	
Międzygminnego	Towarzystwa	Regionalnego	Dobrodzień	–	Zębo-
wice	wygłosił	prelekcję	dotyczącą	wojennych	losów	mieszkańców	
Dobrodzienia	pochodzenia	żydowskiego.

	Następnie	udaliśmy	się	do	miasta	na	spacer	śladami	pobytu	lud-
ności	żydowskiej	w	Dobrodzieniu.	Rozpoczęliśmy	od	pałacu	Park	
Hotel	i	mijanego	po	drodze	placu	po	starej	drewnianej	synagodze,	

następnie	przeszliśmy	do	Rynku,	gdzie	rozmawialiśmy	o	aptece,	ho-
telu,	sklepach,	aż	wreszcie	udaliśmy	się	pod	dom	sióstr	Elżbietanek,	
gdzie	w	dzieciństwie	przyjeżdżała	Edyta	Stein	ponieważ	mieszkały	
tam	jej	ciotki	–	jedna	pracowała	w	ochronce	dla	dzieci,	druga	była	
nauczycielką	krawiectwa.

	 Na	zakończenie	dotarliśmy	na	plac	obok	Domu	Kultury,	gdzie	
kiedyś	stała	synagoga.	

Miejsce to upamiętnione jest kamieniem i tablicą informacyjną. 

W	tym	miejscu	złożyliśmy	bukiet	kwiatów	–	żonkili.	Wcześniej	
rozdawaliśmy	papierowe	przechodniom.	Robiliśmy	ja	na	wzór	
nadesłanych	przez	POLIN.	Zajrzeliśmy	do	urzędu	miejskiego	by	
przypiąć	kwiaty	również	naszym	władzom.	Wieczorem	tego	dnia	
chyba	wszyscy	występujący	w	TV	mieli	przypięte	żonkile.

	 Po	zakończonym	spacerze	uczestnicy	mieli	poczęstunek,	a	
następnie	w	planie	było	jeszcze	obejrzenie	filmu	dotyczącego	po-
wstania	w	getcie	i	holokaustu.

	 Mamy	zamiar	przystępować	do	akcji	każdego	roku	tak,	aby	
każdy	mieszkaniec	znał	już	symbolikę	żółtego	żonkila.	A	dlaczego	
żonkil?	Jednym	z	ocalałych	z	getta	był	Marek	Edelman,	ostatni	do-
wódca	ŻOB.	W	każdą	rocznicę	powstania	składał	on	bukiet	żonkili	
pod	pomnikiem	Bohaterów	Getta.	Tak	żonkil	stał	się	symbolem	
szacunku	i	pamięci	o	powstaniu.	Ta	organizowana	od	2013	roku	
akcja	ma	na	celu	rozpowszechnienie	tego	symbolu	oraz	szerzenie	
wiedzy	na	temat	samego	powstania.

Agnieszka Hurnik

W tym roku przypada 75 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia Muzeum Żydów Polskich POLIN organizo-
wało, już  po raz szósty akcję społeczno-edukacyjną ”Żonkile”. Tym razem we współpracy z Ministerstwem kultury i dziedzictwa 
Narodowego, a która otrzymała również Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja dudy oraz Ministra 
Edukacji Narodowej. Ponad 1500 wolontariuszy wręczało na ulicach Warszawy papierowe żonkile  - symbol pamięci o powstaniu.
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FILM

„obłoki płyną nad naMi”
Anna konik, artystka rozpoznawalna 
w świecie, a pochodząc z dobrodzie-
nia zrealizowała film, którego boha-
terami są mieszkańcy dobrodzienia. 
Wszystko zaczęło się od projektu 
w ramach rezydencji artystycznych 
„Muzeum Otwarte – edukacja w dzia-
łaniu” realizowanego we współpracy 
z Muzeum Żydów Polskich POLIN.

„Jest	to	próba	zapisania	historii	i	doświad-
czeń	ludności	żydowskiej,	przesiedleń-

ców	z	Kresów	Wschodnich	oraz	mniejszości	
niemieckiej,	którzy	stanowią	o	tożsamości	
Dobrodzienia.	Miejsce	to		skrywa	bowiem	
w	swoim	odosobnieniu	zawiłe	życiorysy	
ludzi,	historie	miejsc	i	wydarzeń.	Niemcy,	
Żydzi	i	Polacy	-	łączą	w	sobie	wszystkie	trzy	
tożsamości	–	jedni	są	tam	od	zawsze,	inni	
doświadczyli	gwałtownych,	przymusowych	
przesiedleń,	uciekli	lub	zostali	wywiezieni.”-	
czytamy	w	opisie	projektu.

Podczas	pracy	nad	filmem	okazało	się,	że	
materiał	się	rozrasta	i	trzeba	szukać	dodatko-
wych	źródeł	finansowania,	bo	warto	nagrania	
kontynuować.	Burmistrz	i	Rada	Miejska	wraz	
z	Domem	Kultury	i	Sportu	wsparły	realizacje	

pierwszej	części	w	wysokości	10.000	zł.	Praca	
nad	filmem	została	ukończona	w	kwietniu	
2018	roku	a	jego	premiera		miała	miejsce	
28.05	i	31.05	na	58.	Krakowskim	Festiwalu	
Filmowym!

Festiwal	posiada	4	sekcje	konkursowe:	
Międzynarodowy	Konkurs	Filmów	Doku-
mentalnych,	Międzynarodowy	Konkurs	
Krótkometrażowy,	Międzynarodowy	Kon-
kurs	DocFilmMusic	oraz	Konkurs	polski.	
Film	Anny	Konik	zakwalifikowano	do	kate-
gorii	„Konkurs	polski”	i	został	wyświetlony	
wśród	43	innych	filmów.

W programie festiwalowym czytamy:

	„Utrzymany	w	niespiesznym	rytmie,	im-
presyjny	portret	rodzinnego	miasta	reżyser-
ki.	Przed	jej	obiektywem	Dobrodzień	(przed	
wojną	Guttentag)	wyłania	się	jako	miejsce	
naznaczone	pamięcią	o	dawnych	mieszkań-
cach	–	Polakach,	Niemcach	i	Żydach	–	oraz	
ich	skomplikowanym	współistnieniu.

	 Film	emitowany	był	w	Krakowie	w	
dwóch	terminach.	My	mogliśmy	wziąć	udział	
w	projekcji	31	maja.	Można	powiedzieć,	że	
Dobrodzień	zawitał	do	Krakowa	ponieważ	

WYPOCZYNEk

po drodZe
kocury i Malichów to urocze, zielone wsie znajdujące się przy 
trasie dW 901 Gliwice – Poznań, blisko dobrodzienia słynące-
go z tradycji meblarskich oraz przetwórstwa drewna. dzięki 
takiej właśnie lokalizacji jest to doskonałe miejsce na odpo-
czynek „po drodze” lub na krótki wypad za miasto. Na pierw-
szy rzut oka wioska wydaje się całkiem zwyczajna, niczym 
nie wyróżniająca, ale gdy podejdzie się bliżej…. człowieka 
nachodzi zdziwienie, że na tak niepozornym skrawku ziemi 
można znaleźć tak wiele interesujących miejsc, historii, ludzi.

Popularyzacją	lokalnych	walorów	zajmuje	się	Stowarzyszenie	
Rozwoju	Wsi	Kocury	i Malichów	„Brzozowa	Dolina”.	Dzięki	

nim	i dotacji	pozyskanej	przez	Urząd	Miejski	w Dobrodzieniu,	
powstało	Centrum	Aktywności	Wiejskiej,	które	stało	się	swoistym	
centrum	informacji	turystycznej	oraz	punktem	startowym	po ścieżce	
turystyczno	-przyrodniczej	stworzonej	przez	lokalnych	liderów.	
Można	tam	zostawić	samochód,	przysiąść	na ławeczce,	a dzieci	
mogą	skorzystać	z nowoczesnego	placu	zabaw,	którego	motywem	
przewodnim	jest	Velocipes	guerichi	–	wizytówka	Kocur,	jaką	jest	
dinozaur	kocurski.

Materiały	z których	są	zbudowane	urządzenia	na placu	zabaw	
to bale	drewniane,	sznury	i liny	konopne	oraz	metal.	Wszystkie	
urządzenia	mają	odpowiednie	atesty	i są	w pełni	bezpieczne	dla	
dzieci.	Plac	jest	dostępny	bez	ograniczeń	dla	wszystkich	chętnych.	
W jego	wnętrzu	znajdziemy	m.in.	warownię	–	zestaw	zabawowo	–	

sprawnościowy,	huśtawki,	równoważnię,	trampolinę	z siatki,	karuzelę	
tarczową	oraz	zakopany	w piasku	szkielet	dinozaura.	Tym	co jest	
wyjątkowe	i unikalne	jest	właśnie	szkielet,	który	dzieci	bawiąc	się	
mogą	„odkrywać”.	Plac	zabaw	uzupełnia	zewnętrzna	siłownia	–	bę-
dąca	do dyspozycji	dorosłych	turystów.	Co więc	takiego	ciekawego	
znajdziemy	przy	drodze	szybkiego	ruchu,	w sołectwie	Kocury?

Przechodząc	przez	„Górkę	miłości”,	mijając	„Kapliczkę	Hubertu-
sa”,	„Owcze	mostki”,	docieramy	do Karzonek.	Karzonki	(Karsunky-
-Quellen)	to cudowne	miejsce	kiedyś	tętniące	życiem	–	prawdziwa	
perełka	historii	lokalnej.	Tam	właśnie	–	w środku	lasu	odbywały	się	
dworskie	polowania,	którym	przewodniczyli	Królowie	Sascy,	a da-
my	dworu	spędzając	wolny	czas	spacerowały	po ścieżkach	w parku	
śródleśnym	oraz	pływały	łódkami	po kanale,	w którym	woda	była	
na tyle	spiętrzona,	żeby	takowa	łódka	poruszała	się	bez	problemu.	
W późniejszym	czasie	okoliczna	ludność	organizowała	w tym	miej-
scu	zabawy	przy	muzyce	orkiestry	dętej.	Obydwie	części	Karzonek	
po prawej	i lewej	części	drogi	łączy	zabytkowy	mostek.	Szacuje	się,	
że	pochodzi	on z 1884	roku.	Mostek	ma wyjątkową	konstrukcję,	
ponieważ	przepust	zbudowany	jest	z cegły	na okrągło,	a nie	jako	
półkole.	Obecnie	mostek	położony	jest	na drodze	przejazdowej,	
po której	jeżdżą	samochody	z ciężkim	transportem	drzewa.	Dziś	
możemy	obejrzeć	pozostałości	po drewnianych	przejściach	i scho-
dach,	które	stanowią	symbol	szlacheckich	rozrywek	i tradycji	tych	
ziem,	tak	wspaniale	zasymilowanych	dzisiaj	z otaczającym	je lasem.

na	widowni	zasiadła	spora	część	rodziny	Pani	
Ani	oraz	bohaterów	filmowych	wspomnień.	
Po	zakończeniu	na	wielu	twarzach	było	wi-
doczne	wzruszenie,	któremu	widzowie	dali	
wyraz	podczas	spotkania	z	artystką.	Pani	
Anna	podkreślała,	że	jest	to	film	o	utracie	
pamięci	tak	ludzkiej	jak	i	społecznej,	histo-
rycznej.	Zainspirowała	ją	do	takiego	spoj-
rzenia	choroba	mamy.	Dzięki	spacerom	z	
mamą	po	Parku	Miejskim	widzimy	upływ	
czasu	na	tle	zmieniającej	się	przyrody.	W	tym	
płynącym	ciągle	czasie	snują	się	opowieści,	
historie	i	losy	ludzkie…

	 Film	Anny	Konik	z	pewnością	będzie	
można	zobaczyć	w	Dobrodzieniu,	ale	z	ra-
cji	remontu	sali	musi	to	zostać	odłożone	
w	czasie.		Na	pewno	będziemy	szeroko	o	
tym	mówić	i	zapraszać.	Póki	co	mogą		go	
zobaczyć	widzowie	w	Warszawie	w	kinie	
Centrum	Sztuki	Współczesnej	8	listopada	
o	19.30.

	 Anna	Konik	była	w	tym	roku	nomi-
nowana	do	nagrody	Srebrna	Róża	Dobro-
dzieńska.

Agnieszka Hurnik

cd. na str. 28
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Za karzonkami przechodzi się przez miejsce

zwane	przez	mieszkańców	„Zaciszem	Jadwigi”(Hedwigsruh)	
do „Grubego	Dębu”	(Rubego	Dębu),	zwanego	także	„Diabelskim”.
Do 1945	roku	dąb	ten	nosił	nazwę	„Graf	Schaffgotsch	Eiche”	(Dąb	
imienia	grafa	Schaffgotsch`a)	jest	pomnikiem	przyrody,	który	wg	
specjalistów	ma ok.	650	lat.	Najstarsi	mieszkańcy	wspominają,	że	
w tym	miejscu	znajduje	się	dębowe	źródełko,	którego	woda	leczy.	

Pobudza	to wyobraźnię	nawet	najwybredniejszych	poszukiwaczy	
przygód.	Ścieżka	wiedzie	nas	dalej,	przez	„Przesute	Górki”,	mijamy	
„Czerwony	Krzyż”,	który	wg	miejscowej	legendy	został	postawiony	
na cześć	wojsk	napoleońskich.	Przechodzimy	obok	miejsc	stano-
wiących	wykopaliska	paleontologiczne,	miejsc,	gdzie	znaleziono	
najstarsze	na terenach	obecnej	Polski	szczątki	dinozaura	kocurskiego	
(Velocipesa	guerichi)	–	który	dziś	stanowi	wizytówkę	wsi.

Ścieżkę	można	zakończyć	obok	leśnego	paśnika	dla	zwierząt,	
można	też	ją	wydłużyć	przechodząc	koło	kolejnych	„przystanków”	
zapisanych	w lokalnej	świadomości.

Najciekawsze	jest	zwiedzanie	z przewodnikiem,	który	doskonale	
zna	wszystkie	miejsca,	związane	z nimi	ciekawostki,	biografie,	hi-
storie	oraz	lokalne	legendy,	które	żyją	tylko	wśród	znawców	tematu	
i najstarszych	mieszkańców.

Brzmi	ciekawie?
Osoby	chcące	zapoznać	się	z lokalną	historią,	zwiedzaniem	

z przewodnikiem	lub	skorzystaniem	z oferty	dla	grup	zorganizo-
wanych	„Brzozowej	Doliny”	mogą	się	skontaktować	pod	adresem	
e	-mail	dorota.maleska@wp.pl	oraz	tel.	601475806.	W Stowarzyszeniu	
można	także	odebrać	bezpłatne	mapki	dotyczące	ścieżki	i ulotki	
informujące	o ofercie	turystycznej.

M.Tomanik

TURYSTYkA

kocury i MalicHóW
kocury i Malichów to maleńkie wsie leżące w pobliżu dobro-
dzienia, słynącego w kraju z przetwórstwa drzewa i tradycji 
stolarskich ale nie tylko… Przyjeżdżając w te okolice wkraczamy 
w pradawną krainę dinozaurów, które dziś można spotkać w wie-
lu miejscach. kocury znane są wśród znawców paleontologii 
z odkrycia kości Velocipesa guerichi (dinozaura kocurskiego). 
Są to najstarsze szczątki odkryte na terenie współczesnej Pol-
ski. Odkrycia kości Velocipesa dokonał pod koniec XIX wieku, 
urodzony w dobrodzieniu niemiecki paleontolog Georg Gürich.

Następnie	kość	ta została	opisana	przez	innego	wybitnego	pale-
ontologa	Friedricha	von	Huene	w wielkim	dziele	„Paläontologie	

und	Phylogenie	der	niederen	Tetrapoden”	(Paleontologia	i filogeneza	
niższych	czworonogów).	Velocipes	guerichi	miał	około	4	metry	
długości	i ważył	około	150	kg.	W 2015	roku	przeprowadzono	po-
nownie	wykopaliska	w Kocurach,	na nowo	odkrywając	zapomnianą	
późnotriasową	lokację	szczątek.	Wyprawa	polskich	paleontologów	
przyniosła	kilka	nowych	skamieniałości	gadów	lądowych	–	pierw-
szych	od niemal	stu	lat!

Wjeżdżając	do wsi	wita	nas	figura	dinozaura	kocurskiego.	Szukając	
miejsca	na przerwę	w trasie	DW	901	(Dobrodzień	–	Olesno)	możemy	 cd. na str. 29
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odpocząć	przy	Centrum	Aktywności	Wiejskiej,	a na placu	zabaw,	
w piaskownicy	kryje	się	szkielet	dinozaura	czekający	na młodych	
odkrywców.	Lokalne	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Kocury	i Mali-
chów	„Brzozowa	Dolina”	zachęca	do spaceru	po tej	uroczej	okolicy,	
organizując	zwiedzanie	z przewodnikiem,	warsztaty	dla	dzieci	
i młodzieży,	udostępniając	swoje	zaplecze	do organizacji	imprez	
dla	grup	zorganizowanych.

Okolice sołectwa kocury

stanowią	cenny	turystycznie	obszar,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	turystyki	rowerowej.	Dzieje	się	tak	za sprawą	piękna	ota-
czającej	sołectwo	przyrody,	głównie	jednak	potężnego	dębu,	który	
jest	najokazalszym	drzewem	w pobliżu	Dobrodzienia.	Dąb	szypuł-
kowy	będący	650-letnim	pomnikiem	przyrody	rośnie	w Leśnictwie	
Brzezinki	w oddziale	53a	między	Kocurami	a Klekotną.	Dąb	ten	
w chwili	pomiarów	przez	Wojewódzkiego	Konserwatora	Przyrody	
miał	625	cm	obwodu	na wysokości	130	cm,	czyli	2	metry	średnicy.	

Jego	wierzchołek	znacznie	wystaje	ponad	otaczające	drzewostany.
Stowarzyszenie	„Brzozowa	Dolina”	opracowało	ścieżkę	tury-

styczno	–	edukacyjną,	która	prowadzi	turystów	na cudowny	spacer	
po przyrodniczych	i historycznych	miejscach,	składających	się	
na lokalny	koloryt.	Spacer	tą	ścieżką	może	wynosić	od około	30	
do 50	minut.	Jest	to doskonała	propozycja	na niedzielny	wypad	
za miasto,	lub	jako	przerywnik	w podróży,	„po drodze”,	wykorzystu-
jąc	przerwę	na posiłek	zarówno	dla	podróżujących	samochodami,	
autokarami	jak	i na rowerach.	Kocury	i Malichów	obfitują	w piękne	
tereny	przyrodnicze	ale	także	w przyjaznych,	życzliwych	ludzi,	
którzy	aktywnie	pracują	na rzecz	rozwijania	swojej	małej	ojczyzny	
z gościnnością	witając	turystów	i rozwijając	swoją	ofertę.

Zainteresowanych	zwiedzaniem	Kocur	i Malichowa,	poznaniem	
historii	lokalnej	zapraszam	na stronę	stowarzyszenia	www.brzozo-
wadolina.vot.pl	lub	do bezpośredniego	kontaktu:	Stowarzyszenie	
Rozwoju	Wsi	Kocury	i Malichów	,,Brzozowa	Dolina’’	Kocury,	e	-mail:	
dorota.maleska@wp.pl,	tel.	601475806.

M. Tomanik

kULTURA

Zaproś nas do siebie 2018
dom kultury w dobrodzieniu  został zakwalifikowany razem 
z 20 innymi domami kultury z całego kraju do projektu re-
alizowanego przez Narodowe Centrum kultury (NCk) pod 
nazwą „Zaproś nas do siebie”. jest to druga edycja tego 
projektu i polega na wymianie doświadczeń i uczeniu się 
od siebie nawzajem pracowników pokrewnych instytucji.

  Ta	wymiana	doświadczeń	odbywa	się	podczas	wizyt	studyjnych	
w	różnych	ośrodkach	kultury.	Zaczęliśmy	od	Warszawy,	potem	

był	Poznań,	Lublin	i	będzie	jeszcze	Małopolska	i	znowu	Warszawa.
	 To	zupełnie	niezwykłe	i	inspirujące	wizyty.	Po	pierwsze	od-

kryliśmy,	że	takich	jak	my	jest	więcej,	takich	którzy	mają	podobne	
problemy,	podobne	imprezy	organizują,	z	podobnym	absurdem	
przepisów	walczą,	ale	robią	to	bo	kochają.	Kochają	swoją	pracę	i	ludzi	
dla	których	to	robią.	Różnimy	się	tylko	w	jednym,	ale	za	to	bardzo	
ważnym	aspekcie	–	jako	jedyni	z	20	mamy	wspierający	samorząd!	
Odkryliśmy	to	ze	zdumieniem,	bo	wydawało	się	to	nam	oczywiste,	
że	wszyscy	tak	mają.	Teraz	wiemy,	że	to	absolutny	wyjątek	kiedy	
Rada	Miejska	i	Burmistrz	rozumieją	potrzeby	i	wspierają	starania.	
Chcemy	za	to	serdecznie	podziękować!

	 Mamy	nadzieję	wiele	się	na-
uczyć	i	wykorzystywać	tę	wiedzę	w	
pracy	by	wspólnie	spędzany	z	Pań-
stwem	czas	był	jeszcze	ciekawszy,	
piękniejszy	i	ulepszał	nasze	zwykłe	
codzienne	życie.

 Mamy też już sporo pomysłów.

Niestety	dla	części	barierą	są	fi-
nanse	związane	z	kształtem	i	stanem	
budynku,	ale	zaczynamy	od	małych	
kroków	i	mamy	nadzieję,	że	za	pa-
rę	lat	będziemy	wspólnie	dumni	z	
nowoczesnego	budynku.	Natomiast	
projekt,	w	którym	uczestniczymy	
pozwoli	nam	ocieplić	tę	nowocze-
sną	bryłę	wspólnymi	działaniami.	

Nasi	prowadzący		ostrzegają,	że	widzieli	już	wiele	nowoczesnych,	
ale	pustych	gmachów.		Postaramy	się	użyć	naszych,	właśnie	zdo-
bywanych,	doświadczeń	i	wiedzy,	żeby	u	nas	to	się	nie	zdarzyło.

	 Narodowe	Centrum	Kultury	to	wspaniała	instytucja	mocno	
wspierająca	domy	kultury.	Realizujemy	wspólnie	akcję	Narodowe	
Czytanie,	Projekt	Dom	Kultury+,	remont	ze	środków	MKiDN,	a	
teraz	„Zaproś”	i	„Eduko”	w	ramach	Bardzo	Młodej	Kultury.	Otrzy-
mujemy	wiele	materiałów	pomocniczych,	opracowań	książkowych.	
Dostajemy	naprawdę	ogromne	wsparcie.

	 Z	niecierpliwością	czekamy	na	zakończenie	projektu,	by	wy-
pracować	wspólnie	nowe	metody	pracy.	Nie	chcemy	bowiem	„robić	
kultury”	dla	Was	ale	z	Wami!

        Agnieszka Hurnik
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STOLARSTWO

Miasto stolarZy – 
reaktyWacja
Polska to czwarty pod względem wielkości eksporter me-
bli na świecie. Żadna inna branża nie cieszy się tak dużym 
powodzeniem jak branża meblarska, nic więc dziwnego, 
że coraz częściej nasze produkty są doceniane na całym 
świecie. Tylko nieliczni wiedzą, że te najbardziej wyszu-
kane, dopracowane jakościowo, posiadające tradycję 
i wywodzące się z prawdziwego rzemiosła ludzkich rąk 
pochodzą stąd, z naszego miasta i tworzą jego historię.

Dobrodzień,	to miasto	stolarzy,	od lat	było	to podkreślane	w ko-
munikacji	miasta.	Dzisiaj	miejscowe	firmy	meblarskie	i zakłady	

stolarskie	postanowiły	przypomnieć	wszystkim	skąd	pochodzą	
najlepsze	meble,	zjednoczyć	się	i powołać	do życia	nową	inicjatywę	
–	Portal	Miasta	Stolarzy.	Celem	tego	działania	jest	nie	tylko	poka-
zanie	firm	i ich	promocja,	ale	przede	wszystkim	promocja	miasta,	
jako	miejsca	z niesamowitą	historią,	zamiłowaniem	do rzemiosła,	
które	warto	odwiedzić.

Historia dłutem ciosana

Dorobek	i tradycję	dobrodzieńskiego	meblarstwa	sukcesywnie	
budowały	kolejne	pokolenia	stolarzy.	Warto	nadmienić,	że	pierw-
sza	wzmianka	o działalności	cechowej	w Dobrodzieniu	pojawiła	
się	już	w 1374	roku.	Następnie	w 1500	r.	Dobrodzień	był	już	ma-
łym	ośrodkiem	rzemieślniczym,	liczącym	7	cechów	branżowych.	
W 1893r.	Karl	Jonczyk	założył	w Dobrodzieniu	zakład	stolarski,	
który	jest	dzisiaj	zaliczany	do najstarszych,	działających	bez	prze-
rwy	w tym	samym	miejscu,	w którym	tradycję	tworzenia	mebli	
wysokiej	jakości	kultywuje	już	czwarte	pokolenie.	W 1900	r.	Johann	
Koeppe	wybudował	własną	stolarnię	w Dobrodzieniu,	reklamo-
waną	jako	pierwsza	dobrodzieńska	stolarnia	parowa	a w 1910r.	

otworzył	kamienicę	ze	sklepami,	w których	prezentowano	meble.	
Przez	kolejne	100	lat	powstawały	w Dobrodzieniu	liczne	zakłady	
stolarskie,	wiele	z nich	działa	do dzisiaj,	prowadzone	przez	kolejne	
pokolenia.	Obecnie	lokalni	producenci	mebli	swoją	ofertę	prezen-
tują	w salonach	meblowych	w Dobrodzieniu,	na blisko	10.000	m2	
powierzchni.	W regionie	działa	około	100	producentów,	z których	
większość	to niewielkie,	rzemieślnicze	zakłady	meblowe.	Niejeden	
dobrodzieński	przedsiębiorca	może	pochwalić	się	wielopokoleniową	
tradycją	w produkcji	mebli,	gdzie	umiejętność	wykonywania	dobrych	
mebli	przekazywana	jest	z ojca	na syna.	To dzięki	temu,	jak	również	
silnie	zakorzenionemu	w regionie	przekonaniu	o konieczności	
rzetelnej	i solidnej	pracy,	meble	z Dobrodzienia	są	bardzo	dobrej	
jakości,	wykonywane	z najlepszych	materiałów	i na indywidualne	
zamówienie	klienta.	Dobrodzień	to także	silne	marki	o światowej	
renomie	–	meble	marki	Kler,	Rust	czy	Novelle,	znane	są	nie	tylko	
w Polsce	ale	też	w Europie	i na większości	kontynentów.

Zdobywając wirtualną rzeczywistość

Do tej	pory	miejskie	firmy	meblarskie	promowały	swoje	mar-
ki,	zwracają	szczególną	uwagę	na region,	z którego	się	wywodzą.	
Współczesny	klient	coraz	częściej	poszukuje	najlepszych	produktów,	
stawia	na jakość	i nieszablonowe	wzornictwo,	ale	szuka	głównie	
poruszając	się	po kartach	Internetu.	Stąd	zrodził	się	pomysł,	aby	
wspólnie	zjednoczyć	siły	i pokazać	światu	Miasto	Stolarzy.	Tak	
powstał	portal,	dzięki	któremu	dobrodzieńscy	przedsiębiorcy	będą	
mogli	przedstawić	się	wszystkim	tym,	którzy	poszukują	mebli	w sie-
ci.	Do pracy	nad	projektem	zaangażowały	się	największe	obiekty	
handlowe	w Dobrodzieniu.	Ale	cel	i idea	sięgają	znacznie	dalej,	
bo zarówno	miasto,	jak	i pomysłodawcy	wierzą,	że	do udziału	
w projekcie	przyłączą	się	wszyscy	Ci,	którzy	dostarczają	unikatowe	
meble	i pragną	powrotu	do czasów	kiedy	do Dobrodzienia	przyjeż-
dżali	ludzie	z całej	Polski	po meble	najwyższej	jakości.	Patronat	nad	
portalem	objął	Urząd	Miejski,	który	gorąco	zachęca	do włączenia	
się	w inicjatywę	i budowania	wspólnie	marki	Miasta	Stolarzy.

Więcej	informacji:	www.meble.dobrodzien.pl
Anna Domin, Anna Bukartyk

kULTURA

Wernisaże W „Galerii dobreGo dnia”
Od pewnego czasu sala kameralna domu kultury za-
mieniła się w „Galerię dobrego dnia”, w której regu-
larnie odbywają się wystawy i ich wernisaże.

23lutego	gościliśmy	prace	początkującej	artystki	Aleksandry	Czer-
nik,	która	w	swoich	kadrach	pokazuje	czego	inni	nie	dostrzegają.	

Wystawa	nosiła	tytuł		„Krok	przed	profesjonalizmem”
Ta	studentka	Akademii	im.	Jana	Długosza	w	Częstochowie	i	miesz-

kanka	gminy	Dobrodzień	uważa,	że	sztuka		wyraża	się	wariactwem,	
twórczym	bałaganem,	a	zarazem	kreatywnością	i	estetyką	–	ma	za-
chwycać	i	cieszyć	wzrok.

Takim	świeżym	spojrzeniem	wprowadzeni	w	ciągu	semestru	mo-
gliśmy	zobaczyć	wystawy:
•	 	16.03.		„Architektura	sakralna”		Andrzeja	Hamady	w	ramach	Święta	

Stolarzy.
•	 	13.04.	pokazywała	nam	swoje	prace	Czesława	Włuka		w	wystawie	

zatytułowanej	„Życie	ze	sztuką”.	Był	to	wernisaż	wystawy	fotografii	
dokumentalnej	ukazującej	„od	podszewki”	życie	w	Zespole	Pieśni	
i	Tańca	„Śląsk”

•	 	24	04.	„Przyroda	Gminy	Dobrodzień	w	obiektywie”	Józefa	Włodarza

•	 	25.05	Włodzimierz	Kulej	Malarstwo	„Struktura	napięć”
•	 	15.06	„Struktura	natury”	Anna	Żyła
•	 	21,07	„Sąsiedzi	–	o	jednej	z	najtrwalszych	granic	w	Europie.Na	

wschodniej	rubieży	Górnego	Śląska
•	 		23	lipca	-	27	sierpnia	„Opolska	Mama	ma	moc”

Beata Kupiec
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kULTURA

okulary na Wakacje
5 czerwca 2018r. w dobrotece odbyła się gala wręczenia 
nagród w Międzywojewódzkim konkursie Plastycznym 
„Okulary na wakacje” współorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz dobrotekę. 
konkurs organizowany jest corocznie, a różna jest tematyka. 
W tym roku celem konkursu było wykonanie funkcjonal-
nych i ergonomicznych okularów o tematyce wakacyjnej. 
Na konkurs z trzech województw: dolnośląskiego, opol-
skiego i śląskiego, napłynęło 71 prac konkursowych.

W wyniku	obrad	jury	przyznało	I,	II	i III	miejsce,	3	wyróżnienia	
oraz	12	nagród	specjalnych.	W pierwszym	etapie	wyboru,	

członkowie	Jury	przekazali	po 10	głosów	na wybrane	prace	kon-
kursowe	(po 1	głosie	na wybraną	pracę).	Do drugiego	etapu	oceny	
zakwalifikowały	się	prace,	które	otrzymały	co najmniej	2	głosy.

Do tego	etapu	zakwalifikowano	18	prac.	Prace	te zostały	następnie	
ocenione	przez	członków	Jury	w skali	od 1	do 6	pkt.	(1	–	oznacza	
najniższą	ocenę,	6	–	najwyższą).	W tym	etapie	wyłoniono	zwycięz-
ców	i wyróżnionych:	miejsce	I –	praca	nr	44,	z ilością	głosów	21,	
miejsce	II	–	praca	nr	13,	z ilością	głosów	16,	miejsce	III	–	praca	nr	
41,	z ilością	głosów	12.	Przyznano	również	wyróżnienia:	Praca	nr	
12	–	z ilością	głosów	11,	praca	nr	56	–	z ilością	głosów	10,	Praca	nr	
5 –	z ilością	głosów	10.

W związku	z wysokim	poziomem	nadesłanych	prac,	Jury	miało	
bardzo	trudne	zadanie.	A pracowało	w składzie:	Jan	Cegiełka	–	Dyr.	

Kreatywny	Dobroteki,	Bernard	Jonczyk	–	właściciel	firmy	Meble	
Jonczyk,	Bożena	Gaś	–	Dyrektor	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w Dobrodzieniu,	Krystyna	Kazimierowicz	–	Wicedyrektor	Szkoły,	
Monika	Tol	–	artysta	–	plastyk –	Dobroteka,	Anna	Bukartyk	–	Project	
Manager –	Dobroteka.

Przygotowanie	uczniów	do konkursu	w szkole	prowadziły	na-
uczycielki	Sabina	Kowalska	oraz	Katarzyna	Otolińska.	Z dumą	
informujemy,	że	pierwsze	miejsce	przyznano	uczennicy	naszej	
szkoły	Wioletcie	Konieczko	z klasy	2e.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

poZnaj sWój 
dobrodZień
W czasie dni dobrodzienia odbyła się pierwsza Rodzinna 
gra terenowa. jej idea zakłada udział grup składających się 
z mamy, taty i dziecka lub dzieci albo tylko z rodzeństwa albo 
z dziadków i wnuków, albo po prostu z przyjaciół. W każdej 
grupie musiała być jedna osoba dorosła. Było 10 zadań do wy-
konania na terenie miasta związanych z naszymi zabytkami.

W każdym	punkcie	był	wolontariusz,	który	przystawiał	pieczątkę	
za wykonanie	zadania	ale	nie	sprawdzał	czy	jest	ono	poprawne.	

Większość	zadań	polegała	na odnalezieniu	wiedzy	znajdującej	się	
na tablicach	informacyjnych	lub	na budynkach	czy	w kościołach.	
Za rok	gra	będzie	może	nieco	łatwiejsza,	ale	też	ciekawsza,	ponieważ	
Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	wraz	Domem	Kultury	czyli	
również	Muzeum	realizować	będzie	projekt	polegający	na oznacze-
niu	tablicami	zabytkowych	przestrzeni	w mieście.	Będzie	to projekt	
realizowany	przy	pomocy	LGD	Kraina	Dinozaurów	ze	środków	UE.

Może	również	w przyszłości	będzie	można	zorganizować	gry	
na terenie	sołectw,	ponieważ	kolejny	projekt	Międzygminnego	To-
warzystwa	Regionalnego	polega	na przygotowaniu	przewodników	
po najciekawszych	miejscach	w Gminie.	Projekt	realizowany	z tych	
samych	środków	i również	przy	pomocy	LGD.

Zapraszamy	do zabawy	z nami	za rok,	a po zakończeniu	gry	
gwarantujemy	Państwu,	że	będziecie	mogli	sami	oprowadzać	swoich	
gości	po mieście	–	no	bo gdzie	jest	najstarsza	lampa	gazowa?;	jaka	
data	jest	na wieży	kościoła?;	kto	namalował	naszą	św.	Magdalenę	
lub	wykonał	witraże?	kto	mieszkał	w pałacu?;	gdzie	zatrzymywał	

się	król	przyjeżdżając	na polowania?	Gdzie	mieszkała	Edyta	Stein	
przyjeżdżając	do nas?	Jaki	mamy	najcenniejszy	eksponat	w Mu-
zeum?	Itd.	itd.

Tegoroczną	grę	terenową	zwyciężyła	grupa	Krzysztofa	Macioła,	
natomiast	miejsce	II	zajęła	Pani	Urszula	Adamska.	Gratulujemy	
serdecznie.

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

klub MalucHa
„klub Malucha” to grupa rodziców dzieci rocz-
nych i kilkuletnich, która zawiązała się dzię-
ki inicjatywie Pani Anny Majowskiej.

Spotkania	w	Klubie	odbywają	się	cyklicznie	4	razy	w	miesiącu	i	są	
tematyczne	–	warsztaty	plastyczne,	warsztaty	teatralne,	zabawy	

muzyczne,	ćwiczenia	sportowe	(w	zależności	od	miesiąca).
	 Ideą	klubu	jest	zabawa	i	czynne	spędzanie	czasu	wspólnie	

przez	dzieci	i	rodziców.	Raz	w	miesiącu	podczas	zabaw	muzycznych	
z	animatorem	rodzice	mogą	porozmawiać	ze	sobą	o	problemach	
trapiących	młodych	rodziców.	Podczas	innych	spotkań	dzieci	uczą	
się	wspólnej	zabawy	z	dorosłym,	a	i	rodzic	ćwiczy	cierpliwość	żeby	
nie	wziąć	kredek	czy	nożyczek	i	nie	zrobić	za	dziecko.

	 Zapraszamy	wszystkich	rodziców	małych	dzieci	do	współpra-
cy	jak	również	do	podpowiadania	nam	w	jakiej	formie	powinny	
odbywać	się	takie	zajęcia.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

śWiatoWy dZień dZierGania
17 czerwca odbyło się na dziedzińcu 
domu kultury spotkanie rękodzielników 
i ich sympatyków, a także tych którzy 
dopiero chcą zaprzyjaźnić się z włóczką 
w ramach uczczenia Światowego dnia 
dziergania. W trakcie spotkania odbyła 
się promocja książki Barbary Pale-
wicz – Ryży „Robótki na paluszkach”.

Autorka	książki	to dziewiarka,	a także	
autorka	bloga	i popularnego	programu	

telewizyjnego	„Sztrykowanie	na Ekranie”.	
Dzieli	się	swoim	doświadczeniem	i umie-
jętnościami	w dzierganiu	wyłącznie	za po-
mocą	dłoni	i włóczki	bez	żadnych	narzędzi.	
Podczas	spotkania	w Dobrodzieniu	również	
uczyła	jak	wykorzystywać	dłonie	i palce	
w dzierganiu.	Każda	uczestniczka	wyszła	
z samodzielnie	zrobioną	ozdobą.

Pani	 Basia	 jest	 również	 od wielu	 lat	
zaprzyjaźniona	z Domem	Kultury	w Do-
brodzieniu.	Wspominała,	że	w 2010	roku	
w czasie	„Źródła”	wzięła	udział	w „Warsz-
tatach	ginących	zawodów”,	które	prowadziła	
Teresa	Wit	z wycinanki.	Podczas	zajęć	opo-
wiadała	o swoich	pasjach,	o tym,	że	lubi	robić	
na drutach	i na szydełku,	pokazała	zabawki	
zrobione	przez	siebie	i tak	to się	zaczęło…

W środy do końca wakacji odbywały 
się zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Kiedy	lato	się	skończyło	wróciła	do Gli-
wic,	ale	przedłużyła	zajęcia	do końca	listo-
pada.	Jednak	kiedy	dojeżdżanie	stało	się	

uciążliwe	zaproponowała	dyrektorowi,	aby	
zimą	zajęcia	poprowadziła	Beata	Kupiec.	
I tak	Dom	Kultury	zyskał	wspaniałego	ręko-
dzielnika	a Basia	stała	się	naszą	przyjaciółką.

Wspomniała	jeszcze	kilka	spotkań	i im-
prez,	w których	z nami	uczestniczyła,	wspól-
ne	próby	dziergania	na palcach…,	a także	
co robi	obecnie –	o tym	że	prowadzi	pro-
gram	w TV	i promuje	robienie	na drutach	
w różnych	miejscach	np.	na ulicach	Gliwic	
w Czekoladziarni	czy	w kopalni	Gido	w Za-
brzu,	a także	na Slocie	w Lubiążu.

W trakcie	spotkania	została	również	zor-
ganizowana	zbiórka	włóczki,	z której	potem	
wykonywane	są	czapki	dla	dzieci	z Afgani-
stanu.	Członkinie	sekcji	rękodzieła	artystycz-
nego	przy	Domu	Kultury	wykonane	czapki	
przekazują	do Fundacji	Pomocy	Humanitar-
nej	Redemptoris	Missio	w Poznaniu.

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

noc W doMu kultury
W czasie tegorocznej Nocy w domu 
kultury uczestnicy mieli dwa cieka-
we spotkania. Na początek spotka-
nie zatytułowane „Przyroda wśród 
nas”, które prowadził józef Włodarz 
pasjonat fotografii i przyrody.

Po obejrzeniu	slajdów	niezwykłych	oka-
zów	naszego	terenu	Pan	Józef	opowia-

dał	jak	długo	czasem	i cicho	trzeba	czekać	
na ptaki	czy	zwierzęta	żeby	je sfotografować.	
Jaki	strój	trzeba	do tego	założyć	i jaki	mieć	

sprzęt	fotograficzny.
Następnie	pojawiła	się	w Domu	Kultury	

sekcja	karate	NIDAN.	Dzieci	miały	pokaz	
ćwiczeń,	które	wykonywali	wspólnie,	mo-
gły	zadawać	pytania	do woli,	tak	by rozwiać	
wszystkie	wątpliwości	na temat	tego	co to jest	
karate.

Po zakończonych	spotkaniach	i posiłku	
tradycyjnie	na materacach	i pufach	dzieci	
oglądały	filmy	do bardzo	późna.	Rano	gim-
nastyka	i wspólne	śniadanie.

Beata Kupiec

kULTURA

sukces prZedsZkolakóW

Nasze	przedszkolaki	z Przedszkola	Samorządowego	z Oddziałami	
Integracyjnymi	wywalczyły	tam	I miejsce!!!

Zaprezentowały	włoski	taniec	tarantella	przygotowany	pod	
okiem	Pani	Barbary	Zygiel	oraz	Lidii	Olejnik	i pokonały	31	innych	
grup	przedszkolaków.

20	kwietnia	te dzielne	pięcio	i sześciolatki	zatańczyły	dla	dobro-
dzieńskiej	publiczności	w sali	gimnastycznej	Szkoły	Podstawowej.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

V konFrontacje teatralne
W ramach konfrontacji mogliśmy zobaczyć w tym roku 
dwa spektakle teatru amatorskiego Twój Teatr. Teatr do-
rosłych z Praszki. Pierwszy spektakl komediowy nosił 
tytuł „kluczyk” i dotyczył ucieczki dwóch pensjonariu-
szy domu seniora przy pomocy tytułowego kluczyka.

Widzowie	mogli	być	świadkami	przezabawnych	perypetii	bo-
haterów,	a także	docenić	fantastyczną	grę	aktorską.	Aktorzy	

to na co dzień	pracujący	przysłowiowi	zwykli	ludzie,	a na scenie	
przeradzali	się	w świetnych	artystów.

W podobnym	duchu	utrzymany	był	drugi	spektakl	23	marca	
„Biuro	matrymonialne”.	Tym	razem	bawiliśmy	się	z tym	samym	
teatrem	obserwując	perypetię	bohaterów	poszukujących	przysło-
wiowej	drugiej	połówki	pomarańczy…

Ponieważ	dobrodzieńskie	Konfrontacje	odbywają	się	zawsze	
w pobliżu	Międzynarodowego	Święta	Teatru	–	27	marca	–	złożono	
wszystkim	aktorom	serdeczne	życzenia.	Przede	wszystkim	aktorom	
amatorom!	Mają	oni	cenniejszą	odwagę	niż	aktorzy	zawodowi.	Muszą	
bowiem	po zejściu	ze	sceny	znowu	być	panią	ze	sklepu,	urzędnikiem	
czy	pielęgniarką.	To trudne	zwłaszcza	w małych	społecznościach.	
Tym	bardziej	wielkie	brawa.

Ostatnio	gościliśmy	na Konfrontacjach	teatr	z Lublińca,	z Ko-

chanowic	czy	Kolonowskiego,	a w tym	roku	prezentowali	się	artyści	
z Praszki.	Zapraszamy	serdecznie	do planowania	sobie	czasu	wiosną	
bo to czas	kiedy	pojawi	się	w Dobrodzieniu	teatr.

Agnieszka Hurnik

7 kwietnia 2018 r. odbyły się III Mistrzostwa Pol-
ski w Tańcu dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkol-
nych w kluczborku – Taniec z Gwiazdkami.
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dZień dZiecka
W dniu ich święta 1 czerwca dom kultury oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół dzieci zaprosiło wszystkie dzieci do Parku 
jordanowskiego na piknik wypełniony zabawami, które 
prowadził prawdziwy pirat. Rozpoczęliśmy od występu 
dokisiaków i dokisiów, a potem już było szaleństwo wiel-
kich baniek, chusta klanzy i piłeczki, tańce i zabawy.

Do	tego	dmuchane	zabawki	oraz	malowanie	twarzy.	Mogliśmy	
również	zagrać	w	grę	wielkoformatową	dzięki	wielkim	kostkom	

do	gry,	które	wykonała	dla	nas	firma	Meble	Pyka.	Dziękujemy	
serdecznie!

	 Dodatkowo	odbył	się	konkurs	na	rowerowy	koszyczek	ozdo-
biony	z	największą	fantazją.	Przyjechały	rowery	pięknie	ozdobione	
choć	niezbyt	dużo.	Liczymy	na	Państwa	za	rok!	Nagrodami	były	gry	
rodzinne,	które	pamiętają	rodzice,	a	które	ciągle	się	sprawdzają	do	
wspólnej	zabawy	–	bierki,	pchełki,	„Piotruś”,	domino	–	pamiętacie	
Państwo?	Spróbujcie,	dzieci	będą	zachwycone!	Dodatkowo	na	rynku	
pojawiło	się	mnóstwo	gier	planszowych,	które	poleciliśmy,	bo	to	
fantastyczna	zabawa	i	radość	dla	dziecka	bycia	z	rodzicem,	a nie	
obok	niego.	2	czerwca	odbył	się	tradycyjny	Rajd	rowerowy	połączo-
ny	z	zabawą	i	poczęstunkiem	organizowany	przez	Klub	Rowerowy	
Jednoślad.	Dzieci	wyruszały	z	podwórka	szkoły	podstawowej	w	

Dobrodzieniu	i	dotarły	do	placu	zabaw	w	Bzinicy	Starej,	gdzie	odbyły	
się	konkursy	sportowe	i	zabawy	z	nagrodami.	Dziękujemy	szefowi	
Klubu	Józefowi	Włodarzowi	za	zaangażowanie	i	kontynuowanie	
co	roku	tradycji	rajdu.

	 3	czerwca	nad	zalewem	dobrodzieńskim	odbyły	się	zawody	
wędkarskie	dla	dzieci.	Dobrodzieńscy	wędkarze	działający	przy	
DOKiS	również	pamiętają	o	dzieciach	i	każdego	roku	organizują	
dla	nich	zawody.	Dziękujemy	za	to	serdecznie.

          Agnieszka Hurnik

kULTURA

kULTURA

XVii MiędZyGMinny  konkurs 
recytatorski prZedsZkolakóW
19 kwietnia odbył się coroczny kon-
kurs recytatorski dla małych artystów, 
którzy już lubią wierszyki. W kate-
goriach 3–4,5 i 6-latki wystąpiło 25 
dzieci z Gminy dobrodzień, Zębowice 
i z Zawadzkiego. Tradycyjnie wszyst-
kie dzieci zostały obdarowane książką 
z bajkami oraz dyplomem, natomiast 
jako pierwsze zostały nagrodzone, 
te które wyróżniały się swoją recytacją.

I tak	w kategorii	3–4	latków	były	dwa	trzecie	
miejsca:	Karolina	Grzesik	za wiersz	„Szły	

raz	myszy”	i Zofia	Prochota	za wiersz	„Przy-
jęcie”	oraz	dwa	drugie	miejsca:	Natalia	Kryś	
za wiersz	„Kwoka”	i Maja	Rudnik.	Natomiast	
I miejsce	zajęła	Blanka	Olearczuk	za wiersz	
„Jak	dobrze	być	dziewczyną”.

W drugiej	kategorii	czyli	5-latków	rów-
nież	jury	przyznało	dwie	III	nagrody:	Lea	
Kołodziejczyk	-Gątarek	za wiersz	„Żuk”	i Sara	
Urbanek	za wiersz	„Zosia	Samosia”	oraz	dwie	
II	nagrody:	Liwia	Popanda	za wiersz	„Dwa	
koguty”	oraz	Emilia	Turek –	„Zosia	Samosia”.	
Pierwsze	miejsce	zajęła	Magdalena	Ochman	
za recytację	wiersza	„Tydzień”.

W najstarszej	kategorii	6-latków	przy-
znano	jedno	III	miejsce,	ale	za to dwa	II	

i dwa	I.	A zatem:	III	miejsce	za recytację	
wiersza	„Góra	lodowa”;	II	miejsce	Maja	Sie-
miątkowska –	„O biedronce	co chciała	być	
zającem”	oraz	równorzędnie	Marta	Bartyla –	
„Entliczek	Pentliczek”.	Pierwszą	nagrodę	
zdobyli:	Adam	Weber	za wiersz	„W sieci”	
oraz	Wiktoria	Czekała	za świetną	recytację	
wiersza	„Lustro”.

Organizatorem	konkursu	jest	Przedszkole	
Samorządowe	z Oddziałami	Integracyjny-

mi	w Dobrodzieniu,	a przestrzeni	użycza	
co roku	Park	Hotel.	Jurorami	są	nauczyciele	
języka	polskiego:	Bożena	Gaś,	Dorota	Pu-
chrowicz	i Agnieszka	Hurnik	oraz	nauczania	
wczesnoszkolnego	Kornelia	Gurok.	Każde-
go	roku	jest	nam	bardzo	miło	uczestniczyć	
w tym	niezwykłym	konkursie.	Gratuluje-
my	wszystkim	dzieciom	i czekamy	na Was	
w przyszłym	roku!

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

GMinny konkurs recytatorski
6 kwietnia 2018 roku odbył się w domu kultury (dOkiS) 
coroczny Gminny konkurs Recytatorski dla dzieci szkół 
podstawowych z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi 
oraz szkół średnich organizowany we współpracy z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną. Wzięło w nim udział 48 uczniów w 
czterech różnych kategoriach, a rozpoczął się nietypowo 
bo od występu uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych z 
krótkim spektaklem, a właściwie zainscenizowanym wier-
szem Zbigniewa Herberta „ Pudełko zwane wyobraźnią”.

Jury	w	składzie:	Krystyna	Lewandowska	dyrektor	Biblioteki,	
Agnieszka	Hurnik	dyrektor	Domu	Kultury	i	Joanna	Eichhorn	

nauczyciel	polonista	przyznało	następujące	nagrody:	kategoria	I	
szkoła	podstawowa	I-III:	miejsce	I	Zofia	Chyra	za	wiersze	„Żuk”	oraz	
„Zosia	Samosia”	(Zespół	Szkolno	Przedszkolny	Stowarzyszenia	Pro	
Liberis	Silesiae	w	Gosławicach),	miejsce	II	Laura	Kraska		za	wiersz	
„Szklanka	przechwalanka”	i	„Krowa”	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Turzy		
oraz	miejsce	III	Marta	Hadzik	za	wiersze	„Przyjaciele”	oraz	„Żuraw	
i	czapla”	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Dobrodzieniu.		Wyróżnienie	w	
tej	kategorii	otrzymała	Olga	Kowalska	za	„Trzy	życzenia”	oraz	„Dwa	
razy	dwa”,	również	z	Dobrodzienia.

	 W	kategorii	II	–	szkoła	podstawowa	klasy	IV-VI	nagrodzeni	
zostali:	miejsce	I	Aleksandra	Broll	za	recytację	fragmentu	„Ani	z	
Zielonego	Wzgórza”	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Pludrach,	miejsce	
II	Wiktoria	Jureczko	za	teksty	„Jak	tu	ciemno”	oraz	„Żółte	ostrze-
żenie”,	również	ze	szkoły	w	Pludrach.	Miejsca	III	zostały	przyznane	
dwa:	Filip	Olearczuk	za	fragment	„Piątka	z	zakątka	znów	w	akcji”	
oraz	Julia	Regner	za	„Dwie	gaduły”	i	„Natka	szczerbatka”	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Dobrodzieniu.	Troje	uczniów	otrzymało	również	
wyróżnienia:	Tomasz	Pluta	za	fragment	„Dynastii	Miziołków”,	
Magdalena	Dykta	za	fragment	„Nowych	przygód	Mikołajka”	ze	
Szkoły	Podstawowej	z	Dobrodzienia	oraz	Zuzanna	Irska	za	„Dwa	
koguty”	i	„W	biedronkowie”	ze	szkoły	w	Gosławicach.

 kategoria III – VII klasy

	szkół	podstawowych	oraz	II	i	III	klasy	gimnazjum:	miejsce	I	
Rafał	Sowa	za	brawurową	recytację	„Pan	tu	nie	stał”	Stanisława	
Barańczaka	z	Niepublicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Bzinicy	Starej,	
miejsce	II	Wiktoria	Suchańska	za	„Monolog	znerwicowanego	ucznia”	
ze	szkoły	w	Dobrodzieniu	oraz	dwa	miejsca	III	–	Nina	Wierzbicka	
za	fragment	„Cienia	wiatru”	oraz	Weronika	Filipczyk	za	fragment	
„Zawodników”	.

	 Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	nagrody	książkowe,	dyplomy	
oraz	słodki	poczęstunek	w	czasie	pracy	jury.

	 13.04.2018r.	zdobywcy	I	i	II	miejsc	w	Gminnym	Konkursie	
Recytatorskim	w	Dobrodzieniu	wzięli	udział	w	tzw.	Małym	OKRze	
w	Oleśnie	–	Ogólnopolski	Konkurs	Recytatorski	organizowany	przez	
Instytut	Teatralny	im.	Raszewskiego	w	Warszawie.	W	kategorii	-	
Szkoła	Podstawowa	-	klasy	IV	–	VI	–	2	miejsce	zdobyła	Aleksandra	
Broll	z	PSP	w	Pludrach,	zaś	w	kategorii	Gimnazjum	Rafał	Sowa	ze	
szkoły	z	Bzinicy	zdobył	wyróżnienie.

	 Gratulujemy	serdecznie	wszystkim	uczestnikom	i	zapraszamy	
do	kolejnej	edycji.

         Sandra Kotysz

kULTURA

dobrodZieńska 
MajóWka
Piknik na placu zabaw na terenie Osiedla 
Strzelnica stanie się już naszą tradycją od 
czasu realizacji projektu „dom kultury+”.

	Zaprosiliśmy	dzieci	1	maja	do	wspólnej	
zabawy	przy	muzyce,	konkursów	na	sko-
ki	w	worku,	na	wożenie	wody	w	taczkach,	
zabaw	z	chustą	animacyjną	Klanzy,	gier	
wielkoformatowych.	Odbyło	się	również	
malowanie	twarzy	oraz	szaleństwo	baniek	
mydlanych.	Rodzice	mogli	napić	się	kawy	i	
zjeść	z	dziećmi	przekąski	dzięki	właścicielom	
Restauracji	„U	Alexa”	za	co	składamy	wielkie	
podziękowania.

Tego	 samego	 dnia	 sekcja	 rowerowa	
„Jednoślad”	zapraszała	na	wspólny	wyjazd:	
Dobrodzień-	Staniszcze	–	Spórok	–	Kadłub	
–	Dobrodzień.
	3	maja	o	9.00		odbył	się	na	Stadionie	Miej-

skim	Bieg	i	Marsz	Nordic	Walking	z			 	
okazji	Święta	Konstytucji	3	Maja.
Natomiast	o	14.00	odbył	się	5-ty	
rodzinny	plener	ze	sztalugą	i	pędzlem.

          Beata Kupiec
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kULTURA

Wesoła nutka 2018
11 maja 2018 roku odbył się w domu kultury kolejny już 
Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoła Nutka”. W tym 
roku wzięło udział 22 dzieci w trzech kategoriach: 4-5latki, 
6 latki i 7 latki. jury w składzie: Waldemar Porada nauczy-
ciel gry na gitarze z Ogniska Muzycznego w kluczborku, 
który prowadzi zajęcia z nauki gry w domu kultury oraz 
Stanisław Werner  - nauczyciel muzyki, który przewodzi 
Zespołowi Pieśni Regionalnej miało tradycyjnie bardzo trud-
ne zadanie, ponieważ dzieci śpiewały wyjątkowo pięknie.

	 Przyznane	nagrody	to:	Kategoria	pierwsza	–		miejsce	I	Maja	
Pilarska	za	wykonanie	piosenki	„Przyszła	wiosna”,	miejsce	II	Emilia	
Kania	za	piosenkę	„Wiosna	w	błękitnej	sukience”.	Obie	małe	artystki	
uczęszczają	do	Przedszkola	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Dobro-
dzieniu.	Miejsce	III	zajęła	Julia	Małyska	za	piosenkę	„Pluszowy	miś”	
z	Przedszkola	w	Myślinie.

	 W	kategorii	drugiej	miejsce	I	Alicja	Gabor	za	utwór	„Kocham	
Cię	mamo”	z	Przedszkola	w	Dobrodzieniu,	miejsce	II	Maja	Pyka	
„Najłatwiejsze	ciasto	na	świecie”	z	Przedszkola	w	Dobrodzieniu.	
W	tej	kategorii	przyznano	również	wyróżnienie	dla	Leny	Kisiel	za	
piosenkę	„Wiosenna	poleczka”.

	 W	najstarszej	kategorii	miejsce	I	Zofia	Tworek-Drozda	za	
wykonanie	„Różowej	piosenki”	z	Przedszkola	w	Myślinie,	miejsce	
II	Aleksandra	Piekacz	za	piosenkę	„Karnawałowy	bal”	oraz	miejsce	
III	Monika	Danielczuk	za	utwór	„Kocham	Cię	mamo”	z	Przedszkola	
Niepublicznego	Integracyjnego	„Promyk”	w	Błachowie.

	 Wszyscy	mali	artyści	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	książkowe	
oraz	słodki	poczęstunek.

         Sandra Kotysz

MUZYkA

pocZątek Wakacji na rockoWo - 
FenoMen
W tym roku wakacje rozpoczęliśmy cięż-
kimi brzmieniami. 22 czerwca w Parku 
jordanowskim w dobrodzieniu odbył 
się po raz drugi dobrodzieński Event 
Zespołów, Solistów i kapel Garażowych 
„Fenomen”. Artyści którzy nie występują 
na co dzień przed szerokim gronem słu-
chaczy, mieli szansę zaprezentować się 
na naszej scenie przed dużą publiczno-
ścią, jaką w tym roku zgromadził event.

Tym	razem	impreza	również	przybrała	cha-
rakteru	rockowego,	co	sprawiło	że	uczest-

nicy	z	łatwością	nawiązywali	ze	sobą	kontakty	
i z wielką	chęcią	wymieniali	się	swoim	doświad-
czeniem	muzycznym.	Istotą	Fenomenu	był	fakt,	
że	nie	miał	on charakteru	konkursowego,	dzięki	temu	przybrał	postać	
bardzo	swobodną.	 Podczas	II	Dobrodzieńskiego	Eventu	Zespołów,	
Solistów	i	Kapel	Garażowych	publiczność	miała	okazję	zobaczyć	i	
wysłuchać	zespoły	takie	jak:	„OSB”,	„Sztalkapa”,	„DOBS”,	„Indigo	
Child”,	„Przywracamy	Naturalny	Skład	Łez”.

	 Imprezę	rozpoczął	występ	uczniów	z	Zespołu	Placówek	Edu-
kacyjnych,	którzy	stworzyli	kapelę	o	nazwie	OSB	(One	Song	Band).	
Twórcą	grupy	był	nauczyciel	Bogusław	Chyra	grający	na	gitarze	
w	zespole	„Przywracamy	naturalny	skład	łez”.	Młodym	ludziom	
nie	przeszkodziły	ograniczenia	ruchowe	ani	wózki	inwalidzkie	–	
grali	i	śpiewali	z	głębi	serca!	Następnie	na	scenie	zainstalowała	się	
„Sztalkapa”	z	Kolonowskiego.	Jak	na	kapelę	przystało,	ich	pierwsze	
wspólne	dźwięki	zabrzmiały	w	warsztacie	samochodowym,	jednak	

na	scenie	podczas	Fenomenu	pokazali	się	jak	profesjonalni	muzycy	
z	konkretnym	przesłaniem.	Po	raz	pierwszy	w	Dobrodzieniu	zagrał	
zespół	DOBS	–	Departament	of	Blues	&	Soul	z	Opola,	który	swym	
występem	sprawił,	że	wszyscy	poczuli	się	jak	na	największym	kon-
cercie	w	kraju.

 Na scenie mogliśmy usłyszeć również zespoły,

które	brały	udział	w	Fenomenie	już	w	roku	ubiegłym	tj.	„Bluź-
niercę”	z	Opola,	tylko	pod	nową	nazwą	„Indigo	Child”	oraz	zespół	
„Przywracamy	Naturalny	Skład	Łez”.	Dla	„Indigo	Child”	scena	to	
prawie	drugi	dom.	Za	swój	największy	sukces	uważają	występ	na	

cd. na str. 37
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festiwalu	Rock	Time	2018	organizowanym	przez	Radio	Emiter	
w	Narodowym	Centrum	Polskiej	Piosenki,	gdzie	jednogłośnie	
otrzymali	nagrodę	publiczności	oraz	organizatorów	i	jury.	Muzycy	
zdradzili	również,	że	w	niedługim	czasie	światło	dzienne	ujrzy	ich	
debiutancka	płyta.	Jak	zawsze	oryginalnie	zaprezentował	się	zespół	
„Przywracamy	Naturalny	Skład	Łez”	z	Panoszowa,	który	jak	sam	
przyznał	nie	czuł	się	dobrze	w	standardowych	gatunkach	muzycz-
nych,	dlatego	koncert	zagrali	we	własnym	klimacie	tj.	„Puszczy	
trans”.	O	godzinie	21.00	weszła	na	scenę	gwiazda	wieczoru	–	zespół	

Farben	Lehre	grający	muzykę	określaną	jako	punky	reggae.
	 Cieszymy	się,	że	w	tym	roku	tak	wielu	młodych	i	jakże	ory-

ginalnych	artystów	zechciało	zaprezentować	swoją	twórczość	na	
dobrodzieńskiej	scenie.	Mamy	nadzieję,	że	następne	edycje	imprezy	
przyciągną	do	naszego	miasta	kolejne	zespoły,	którym	występy	u	nas	
umożliwią	otwarcie	na	nowe	horyzonty.

Sandra Kotysz, Beata Kupiec

kULTURA

sukcesy nasZycH 
Mażoretek
Tegoroczne sukcesy mażoretek Fantazja z dobrodzieńskie-
go Ośrodka kultury i Sportu w dobrodzieniu, którego cho-
reografem i instruktorem od 7 lat jest Małgorzata Prowda. 
Mażoretki Fantazja dobrodzień istnieją od września 2011. 
Początkowo były to dwie dwudziestoosobowe grupy.

Dzisiaj	zespół	liczy	sobie	ponad	100	dzieci	w 6	sześciu	grupach	
wiekowych	od najmłodszych	przedszkolaków	do najstarszych	

seniorek.	W latach	2012–2017	dobrodzieńskie	mażoretki	reprezen-
towały	Dobrodzień	na ogólnopolskich	festiwalach	tanecznych	oraz	
występowały	na większości	lokalnych	imprez.	W 2018	roku	młode	
zespoły	spróbowały	swoich	sił	na Mistrzostwach	Mażoretek,	gdzie	
miały	możliwość	zmierzyć	się	z najlepszymi	zespołami	z kraju.	
W Polsce	odbywa	się	5	estrad	kwalifikacyjnych,	na których	można	
uzyskać	nominację	do głównych	Mistrzostw	w Kędzierzynie	Koźlu.	
Reprezentacja	3	zespołów	(łącznie	56	tancerek)	zaprezentowała	się	
w 4	choreografiach,	efekty	przeszedł	nasze	najśmielsze	oczekiwanie,	
wszystkie	grupy	otrzymały	nominację	jednocześnie	zdobywając	3	
złote	i jeden	srebrny	medal.

I miejsce	Fantazja	III	–	na Mistrzostwach	Mażoretek	Polski					 	

	 Środkowej	pompon	kadetki
I miejsce	Fantazja	I –	na Mistrzostwach	Mażoretek	Polski	
Środkowej
Seniorki flaga
II	miejsce	Fantazja	II	–	na Mistrzostwach	Mażoretek	Polski			

	 Środkowej
Juniorki pompon
I miejsce	Fantazja	II	–	na Mistrzostwach	Mażoretek	Polski	
Środkowej
Mini	formacja	pompon	juniorki

Małgorzata Prowda

HISTORIA

dobrodZienianin, to ja
VI konkurs Wiedzy o Ziemi dobrodzieńskiej „dobrodzienianin, 
to ja” odbywa się każdego roku w dwóch etapach – szkolnym 
i międzyszkolnym. Organizowany jest przez Międzygminne 
Towarzystwo Regionalne oraz Muzeum Regionalne przy dOkiS.

Spośród	30	uczestników	pierwszego	etapu	rozegranego	we	wszyst-
kich	placówkach	edukacyjnych	do	drugiego	etapu	zakwalifiko-

wało	się	10	uczniów	z	trzech	szkół	–	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	
z	Szemrowic,	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	z	oddziałami	gimna-
zjalnymi	w	Dobrodzieniu	oraz	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych.

	 Zwycięzcy	drugiego	etapu	zostali	nagrodzeni	podczas	Dni	
Dobrodzienia.	I	miejsce	otrzymał	Lukas	Czellnik	uczeń	gimna-
zjalny	szkoły	podstawowej	w	Dobrodzieniu.	Komisja	konkursowa	
przyznała	również	dwa	II	miejsca	-		Martyna	Czapla	oraz	Paweł	
Eichhorn	–	uczniowie	tej	samej	szkoły.

	 Gratulujemy	serdecznie	i	cieszymy	się	ogromnie,	że	konkurs	
nadal	cieszy	się	zainteresowaniem.	Zapraszamy	do	kolejnych	edycji.

         Sandra Kotysz
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MYŚLISTWO

70-lecie koła łoWieckieGo 
„dZik”

Z dokumentów posiadanych przez koło łowieckie „dzik” 
w dobrodzieniu wynika, iż istnieje ono od 4 listopada 1947 ro-
ku. W tym dniu zostało bowiem zarejestrowane w ówcze-
snym Starostwie Powiatowym w Lublińcu pod nazwą „kółko 
Myśliwskie „dzik” w dobrodzieniu”. koło to działało przy 
ówczesnym Nadleśnictwie Państwowym w dobrodzieniu. 
Założone zostało przez piętnastu myśliwych, głównie leśni-
ków. Pierwszym Prezesem koła był Franciszek Ciupiński, 
a na pierwszego łowczego koła wybrano kazimierza Woź-
niaka. Terenem polowań koła była gmina Szemrowice.

W czasach	powojennych	ten	obwód	łowiecki	obfitował	w zwie-
rzynę	drobną,	nato	miast	niemal	nie	występowała	w nim	zwierzyna	
gruba.	„Bardzo	pożądaną	w tamtych	czasach	zwierzyną	był	dzik	
i stąd	właśnie	wzięła	się	nazwa	naszego	koła”	–	kilka	lat	temu	po-
chodzenie	nazwy	koła	wyjaśnił	jego	długoletni	członek,	dzisiaj	już	
nieżyjący,	Pan	Edward	Goszyk.

W latach	60-tych	XX	wieku,	gdy	wprowadzono	podział	woje-
wództw	na obwody	ło	wieckie,	zmienił	się	także	teren	polowań	koła.	
Obecnie	obwód	łowiecki	KŁ	„Dzik”	rozciąga	się	od Dobrodzienia	
do Skrzydłowic	i od Dzielnej	do Pluder.	Koło	gospodaruje	w ob-
wodzie	o powierzchni	około	4500	hektarów,	z czego	tylko	około	
1200	hektarów	to las.	W chwili	obec	nej	„Dzik”	w Dobrodzieniu	
liczy	37	członków,	w tym	jedna	diana.	Pracami	Koła	kieruje	Za	rząd	
w składzie:	Prezes	–	Jerzy	Mika,	Łowczy	–	Mariusz	Ulfik,	Sekretarz	
–	Piotr	Suliński	i Skarbnik	–	Kazimierz	Mańczyk.	Przewodniczącym	
Komisji	Rewizyjnej	jest	Klaudiusz	Badu	ra.

Z okazji	70-lecia	KŁ	„Dzik”,	w dniu	11	listopada	2017	roku	w Park	
Hotelu	w Dobro	dzieniu	odbyła	się	uroczystość	jubileuszowa.	Po-

przedzona	została	ona	mszą	świętą	w intencji	żyjących	i zmarłych	
członków	koła	„Dzik”	oraz	koła	„Jeleń”	w Dobrodzieniu.

Mszę świętą uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich.

W darze	myśliwi	wnieśli	przed	ołtarz	okazałego	dzika.	Po mszy	
świętej	myśliwi	z ro	dzinami	i zaproszonymi	gośćmi	udali	się	do Park	
Hotelu.	Uroczystości	jubileuszowe	zaszczycili	swoją	obecnością:	Za-
stępca	Burmistrza	Dobrodzienia	Pan	Marek	Witek,	Księża	z Dobro-
-dzienia,	Łowczy	Okręgowy	z Częstochowy	Kol.	Ireneusz	Chłąd	
wraz	z Jego	zastępcą	Kol.	Tomaszem	Zagziłem	i Kol.	Konradem	
Rokitą,	Przedstawiciele	zaprzyjaźnionych	kół	łowiec	kich:	„Jeleń”	
w Dobrodzieniu,	„Bór”	w Kośmidrach	i „Łoś”	w Bytomiu,	a także	
Pan	Józef	Włodarz,	zaprzyjaźniony	z Kołem	fotografik	przyrody,	
który	upamiętnił	to doniosłe	wydarze	nie	wykonując	setki	zdjęć.	
W holu	„Park	Hotelu”	przygotowano	wystawę	obrazującą	w skró-
-towej	formie	działalność	i historię	„Dzika”.

W trakcie	uroczystości	jubileuszowej	Medalami	Zasługi	Łowiec-
kiej	odznaczeni	zostali:	złotymi	Jerzy	Mika	i Henryk	Sobala,	srebr-
nymi	Józef	Czaja	i Maciej	Zakrzewski,	brązowymi	Claudius	Badura,	
Józef	Florczyk,	Bogdan	Juściński,	Piotr	Mańczyk,	Piotr	Suliński,	
Helmut	Ulfik,	Mariusz	Ulfik,	Jerzy	Wojtacha	i Jan	Woś.	Sygnalista	
koła	Kol.	Bernard	Kurda	otrzymał	z rąk	łowczego	okręgowego	pa-
miątkową	książkę	o tematyce	łowieckiej.	Gościom	i zaproszonym	
zarządom	kół	łowieckich	wręczono	pamiątkowe	statuetki	dzika.	
Wszyscy	członkowie	koła	otrzymali	pamiątkowe	noże	i dyplomy.	
Uroczystość	przy	dźwiękach	muzyki	tanecznej	trwała	do białego	
rana.

Norbert Sczygiol
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Pamiątkowe zdjęcie myśliwych i stażystów koła

STRAŻ POŻARNA

jubileusZoWy Zlot
kolejny jubileuszowy dziesiąty zlot już 
za nami, koncerty, zabawy i wspólne 
biesiadowanie do wczesnych godzin ran-
nych. Rekord frekwencji znów został po-
bity, zarówno w ilości przybyłych wozów 
jak i odwiedzających gości. W dniach 
29.06 – 01.07.2018 w Główczycach 
odbył się dziesiąty jubileuszowy Zlot 
Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show.

Już	tradycyjnie	wspólną	zabawę	rozpo-
częliśmy	od piątkowej	rozgrzewki	z pre-

zenterami	Radia	Park	FM	oraz	z zespołem	
Rodos.	To znakomite	połączenie	sprawiło	
że	mimo	chłodu	namiot	pękał	w szwach,	
a przybyli	goście	bawili	się	wyśmienicie.

Sobota	to dzień	strażacki,	niemniej	jed-
nak	pierwsze	ekipy	zameldowały	się	już	
w czwartek!	Zbiórka,	msza	święta	w inten-
cji	strażaków	i huczny	korowód	wszystkich	przybyłych	wozów	tak	
rozpoczął	się	zlot.	Z okazji	jubileuszu	pojawiły	się	u nas	władze	
samorządowe	z gminy	Dobrodzień,	powiatu	Oleskiego,	nie	zabrakło	
także	przedstawicieli	Urzędu	Marszałkowskiego	z Opola,	a nawet	
Zarządu	Głównego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z War-
szawy.	Jubileusz	był	świetną	okazją	do licznych	podziękowań	dla	
organizatorów	jak	i wszelkich	instytucji,	które	wspomagają	organiza-
cję	naszej	imprezy.	Podczas	trwania	imprezy	nie	zabrakło	pokazów,	
koncertów,	konkursów	sprawnościowych	oraz	tradycyjnego	wyboru	
miss	i po raz	pierwszy	w tym	roku	także	mistera	zlotu.	Miss	zostali	
druhna	Patrycja	z OSP	w Laskach,	natomiast	misterem	druh	Prze-
mek	z OSP	Rudnik	Wielki.	Moc	atrakcji	zarówno	pod	ogromnym	
namiotem	jak	i na boisku	w którym	zgromadzone	były	niemal	
wszystkie	wozy	bojowe.	Można	było	podziwiać	małych	strażaków	
z Dziecięcej	Drużyny	Pożarniczej	OSP	Wieruszów,	były	pokazy	
mistrzów	polski	Stihl	Timberspots	a także	symulator	dachowania.	
O 18.00	mogliśmy	podziwiać	wielki	prysznic	który	zaserwowali	
nam	przybyli	strażacy.

każdy zlot rządzi się swoimi prawami,

a co za tym	idzie	trzeba	ogłosić	wyniki	na najładniejszy	wóz	zlotu:	
1.	Denis	Repier –	OSP	Cisie,	2.	Scania	P360 –	OSP	Rogów,	3.	Iveco	
Eurocargo –	OSP	Bytom	Górniki.

Pierwszy	zgłoszony –	Ford	Transit –	OSP	Strzeszkowice	Duże;	
najstarszy	wóz	zlotu –	Mercedes	LF408	z 1966r. –	OSP	Lichynia.

Strażacki	dzień	zwieńczyliśmy	pokazem	sztucznych	ogni	oraz	
wspólną	zabawą	do białego	rana.	Niedziela	to dzień	w którym	
opuszczają	nas	wozy	strażackie	co nie	znaczy	że	to koniec	imprezy,	
a wręcz	przeciwnie	gdyż	niedziela	to dzień	rodzinny,	obfity	w liczne	
atrakcje,	animacje	dla	dzieci,	koncerty	oraz	wielką	śląską	biesiadą	
wraz	z telewizją	TVS.	Na scenie	można	było	zobaczyć	między	innymi	
Zespół	Metrum,	Bernadetę	Kowalską,	Kolę	i Julę,	Teresę	Walerjań-
ską	oraz	Krzysztofa	Koniarka.	Organizatorzy	składają	serdeczne	
podziękowania	wszystkim	ludziom	dobrej	woli	którzy	przyczynili	
się	do organizacji	tak	wielkiego	przedsięwzięcia.

Do zobaczenia	już	za rok	w dniach	05–07.07.2019r.
Tomasz Kus

W sobotę 21 października 2017 r. na łąkach uroczyska 
Bociny w Pludrach odbył się pierwszy w historii tej miej-
scowości Hubertus konny. Organizatorem tej fascynującej 
imprezy, nie tylko dla hodowców koni, był Marek Ulfig, 
mieszkaniec koloni łagiewnickiej, właściciel stajni „Złoty 
rumak”, hodowca koni rasy Haflinger, któremu pomagali: 
żona justyna oraz dzieci Patrycja i Patryk. Na przeprowa-
dzenie tej imprezy zgodę wydało Nadleśnictwo Lubliniec.

Reprezentantem	Nadleśnictwa	na Hubertusie	był	Pan	Jacek	Mirek,	
leśniczy	z Leśnic	twa	Łagiewniki	Małe.	Lokalne	władze	samorzą-

dowe	reprezentowała	Pani	Małgorzata	Mi	chalska,	sołtys	Łagiewnik	
Małych.	W prace	organizacyjne	włączyło	się	wielu	hodowców	
koni,	między	innymi	z Gminy	Dobrodzień.	Koło	Łowieckie	„Bór”	

poGoń Za liseM W pludracH
w Kośmidrach	aktywnie	wsparło	inicjatywę	Pana	Marka	Ulfiga.

Hubertus	rozpoczął	się	od prezentacji	uczestników,	a następnie	
rozegrano	zawody	w skokach	przez	przeszkody.	Na Hubertusie	re-
prezentowane	były	stajnie:	Kalait	Krasiejów	–	właściciel	Katarzyna	
Klitza,	Ranczo	Tamiza	–	Wiktoria	Pryszcz,	Hodowla	Koni	Rasy	
Śląskiej	–	Klaer	Zuzanna	oraz	Jurta	Kośmidry.	W zawodach	udział	
wzięli:	Olga	Ciesielska,	Beata	Dombek,	Nadia	Dombek,	Oliwia	
Kweiser,	Daria	Listwin,	Madylda	Mirek,	Andrzej	Nowak,	Karolina	
Nowak	i Martyna	Wańczyk.

Główną	atrakcją	tego	dnia	była	tradycyjna	pogoń	za lisem.	Li-
sem	był	oczywiście	zwycięzca	gonitwy	z roku	poprzednie	go,	Pan	
Marek	Feliks.	Z przytroczoną	skórą	lisa,	ufundowaną	przez	Koło	
Łowieckie	„Bór”,	dzielnie	umykał	przed	goniącymi	go zawodnikami.	

cd. na str. 40
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INFORMATYkA

kurs koMputeroWy 
W dokis
Od stycznia do marca 2018r. w domu kultu-
ry 12 osób miało możliwość brania udziału w za-
jęciach z podstaw obsługi komputera.

 Szkolenie	zrealizowano	z projektu	realizowanego	przez	beneficjenta	
–	Projektanci	Kariery	–	RPOP.	09.03..00–16–0003/16	pod	tytułem	

„Nie	straszny	nam	obcy	język,	nie	straszny	nam	komputer.	Język	obcy	
i obsługa	komputera	–	kluczowe	kompetencje	na opolskim	runku	
pracy”.	Uczestnicy	kursu	szkolili	się	w teorii	oraz	praktyce,	a cały	
kurs	zakończył	się	egzaminem,	który	wszyscy	zdali	pozytywnie.

Monika Kabat

kULTURA

trZecia edycja Gry terenoWej 2018
Tegoroczna Gra terenowa odbyła się 13 marca. Projekt „Gra 
terenowa 2018” jak co roku został objęty honorowym patro-
natem przez Urząd Miejski w dobrodzieniu oraz Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie. Celem Gry terenowej jest zacieśnianie 
współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w zadaniu, 
poznanie historii, architektury i przyrody regionu, pozna-
nie ogólnych zadań oraz pracy poszczególnych jednostek 
biorących udział w projekcie oraz kształtowanie umiejęt-
ności pracy w zespole i atrakcyjnego spędzania czasu.

Uczestniczyła	 w  nim	 młodzież	 klas	 3-cich	 gimnazjal-
nych	 Szkoły	 Podstawowej	 w  Dobrodzieniu	 oraz	 Ze-

społu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 w  Dobrodzieniu.	
Do gry	przystąpiło	8	drużyn	6	–	cio	osobowych	(3	osoby	z klasy	3	

gimnazjalnej	i 3	osoby	z ZSP).Uczestnicy	musieli	pokonać	nastę-
pujące	stacje	zadaniowe:

1)	Towarzystwo	Regionalne,
2)	Muzeum	Regionalne,
3)	Poznajemy	Urząd	Miejski,
4)	Salon	Meblowy	Agata
5)	Design	w	Dobrotece
6)	Poznajemy	Dom	Kultury
7)	Wiosenny	krajobraz	(SP)
8)	Sport	(ZSP)
9)	Przyroda	Parku	Miejskiego	(ZSP)
10)	Straż	Pożarna
11)	Dobrodzieńskie	Perełki	Historyczne	(SP)
12)	Handel	w	Pigułce	(ZSP)

cd. na str. 41

 Lis umyka przed pogonią

W końcu	jednak	opadł	z sił	i Karolina	
Wróblewska	zdołała	zerwać	lisią	skórę,	
stając	się	jednocześnie	zwyciężczynią.

Po wszystkich	zawodach	rozpoczęła	
się	biesiada.	Atrakcją	wieczoru	był	pie-
czony	dzik.	Bardzo	dobrze	prezentował	
się	i wszystkim	bardzo	smakował,	tort	
z wizerunkiem	lisa,	ufundowany	przez	
Zuzannę	Klaer,	która	ufundowała	tak-
że	Flo,	które	otrzymały	konie	i wszy-
scy	zawodnicy.		Zwycięzcom	wręczono	
nagrody,	które	zasponsorowali:	Alicja	
Sowa	–	Sklep	Horsetown	oraz	Globalwet	
–	weterynaria	Dobrodzień.

Pogoda	 i  dobry	 humor	 dopisały	
uczestnikom	Hubertsa	konnego	i biesia-
da	trwała	do późnych	godzin	nocnych.

Norbert Sczygiol
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Na	każdej	stacji	zadaniowej	grupa	otrzymała	1	zadanie,	za	które	
mogła	łącznie	uzyskać	6	punktów.	

Pan	Paweł	Mrozek	jako	przedstawiciel	Międzygminnego	Towa-
rzystwa	Regionalnego	Dobrodzień	-	Zębowice	zaprosił	uczestników	
na	pogadankę	pt.	„Ziemia	dobrodzieńska	-	nasza	mała	ojczyzna	i	
nasza	duma”.	Zagadnienia	obejmowały	dzieła	architektury,	rzeźby	
i	malarstwa	z	najbliższego	otoczenia,	tzn.	przestrzeni,	w	której	od	
lat	na	co	dzień	funkcjonują.	„Nie	było	łatwo”	–	mówią	uczniowie.	

Dobrodzieński		Ośrodek	Kultury	i	Sportu	pod	okiem	Pani	Agnieszki	
Hurnik	postanowił	zapoznać	młodzież	z		szeroką	gamą	działań	i	przed-
sięwzięć,	jakie	odbywają	się	na	jego	terenie.	Nie	zabrakło	też	pytania	o	
imię	jakie	nadano	fortepianowi,	który	jest	w	posiadaniu	Domu	Kultury.	
Dobroteka	 w	 tym	 roku	 postawiła	 	 na	 zadania	 	 opar-
te	 	 ściśle	 ze	 swoją	 branżą	 i	 	 działalnością.	 Każdy	 zespół	
miał	 za	 zadanie	 wykonać	 sesję	 zdjęciową	 wybranego	 me-
bla,	wylosowanej	marki.	 Zadanie	 tylko	 pozornie	 było	 łatwe.	
Jak	mówi	Pani	Anna	Bukartyk	wszystkie	zespoły	zasłużyły	na	bardzo	
dobre	i	celujące	oceny!	W	Urzędzie	Miejskim	w	Dobrodzieniu	każda	
grupa	otrzymała	inne	zadnie	związane		z	załatwieniem	urzędowej	
sprawy	tj.	wypełnienie	deklaracji	podatkowej,	wydanie	dowodu	
osobistego.	Warto	podkreślić	jeszcze	jedno	zdanie	Pana	Waldemara	
Krafczyka	:	„	Wartością	gier	terenowych	jest	przeniesienie	poza	
mury	szkoły	procesu	kształcenia”.

 
W Salonie Meblowym AGATA pieczę sprawował Pan Adrian kacz-
marczyk jako przedstawiciel Rzemiosła Stolarskiego. 

Tu	zadaniem	uczniów	było	znaleźć	konkretne	stanowisko	wylosowa-
nej	firmy,	określić	gdzie	znajduje	się	jej	siedziba,	z	jakich	materiałów	są	
wykonane	meble,	jakie	mają	zawiasy,	prowadnice	w	szufladach.	Ufff….		
Podczas	tegorocznej	gry	terenowej	jednym	z	przystanków	była	
remiza	OSP	Dobrodzień.	Na	uczestników	czekały	trzy	zadania	
przygotowane	przez	Panią	Katarzynę	Skibę:	pierwsze	polegało	na	
dopasowaniu	nazw	sprzętów	pożarniczych	do	obrazków,	drugie	na	
szybkim	ubieraniu	munduru	bojowego	oraz	aparatu	tlenowego	a	
trzecie	na	rozwinięciu	dwóch	węży	i	połączeniu	ich	razem	z	prą-
downicą.	zabawa	była	przednia.	

Szkoła	Podstawowa	z	oddziałami	gimnazjalnymi	opracowała	
zadania	dwóch	stacji	zadaniowych:	artystyczną	pod	hasłem	„Wio-
senny	krajobraz”	i	słynne	już	zadania	historyczne.		W	pierwszej	
prowadzonej	przez	Panią	Katarzynę	Otolińską	uczniowie	mieli	do	
wykonania		odbitki	graficzne	z	przygotowanej	wcześniej	matrycy,	

do	czego	używali		farb	plakatowych.	„Dobrodzieńskie	Perełki	Histo-
ryczne”	to	zadanie	polegające	na	odszukaniu	wskazanych	zabytków	
Dobrodzienia	i	zrobienia	zdjęcia	(tzw.	sweetphoto”)	całej	grupy	na	
jego	tle.	Pani	Krystyna	Kazimierowicz	zaproponowała	sześć	różnych	
zabytków	,	wśród	nich	m.in.	:	Most	dworski	z	kamienia	łupanego	z	
1610	roku	i	miejsce	upamiętniające	synagogę	.	

W	Zespole	Szkół	Ponadgimnazjalnych	przy	ulicy	oleskiej	mieściły	
się	następujące	stacje	zadaniowe:	stacja	„Sport”,	„Przyroda	Parku	
Miejskiego”	oraz	„Handel	w	pigułce”.	U	Pani	Iwony	Piaseckiej	–	
Bachan	można	było	popisać	się	własną	siłą.	Należało	rzucić	piłką	
lekarską	1	kg	zza	głowy	w	przód.	Padły	nawet	rekordy.	Pani	Elż-
bieta	Gromczyk	przemaglowała	uczniów	ze	znajomości	gatunków	
drzew	i	płazów	występujących	na	terenie	Parku	Miejskiego.	Dzięki	
temu	uczniowie	wiedzą	również	jakich	ptaków	głosy	słychać	przed	
wschodem	słońca,	no	i	po	której	stronie	drzew	rośnie	w	lesie	mech.	
Taka	wiedza	też	może	się	przydać.

W Pracowni Handlowej uczniowie mieli do wykonania zadania 
związane z pracą w handlu. 

Były	to	m.in.		sprawdzenie	poprawności	ilościowej	dostawy.	
Kolejne	zadanie	wymagało	wykorzystania		kasy	fiskalnej,	gdyż	
należało	dokonać	sprzedaży	określonych	produktów,	zainkasować	
należność,	wydać	resztę	i	wydrukować	paragon.	Prowadząca	zaję-
cia	Pani	Joanna	Głogowska	nie	mogła	się	nadziwić,	jak	sprawnie	
uczniowie	sobie	z	tymi	zadaniami	poradzili.	

W	tym	roku	zwycięzcą	okazała	się		Grupa	nr	4	w	składzie:	Ewe-
lina	Feliks,	Patryk	Sacha,	Grzegorz	Płonka,	Marcel	Bujak,	Natalia	
Kontny,	Denis	Kubiciel	,	której	opiekunem	była	Pani	Katarzyna	
Kleszcz.	GRATULUJEMY!

Wszyscy	 uczestnicy	 zostali	 nagrodzeni	 upominka-
mi	 ufundowanymi	 przez	 jednostki	 patronujące,	 a	 był	 to	
sprzęt	 sportowy	 i	 turystyczny.	Nie	 zabrakło	 również	 	poczę-
stunku,	 który	 sponsorowały	 Rady	 Rodziców	 obydwu	 szkół.		
Dziękujemy	wszystkim	zaangażowanym	za	uczestnictwo,	aktywny	
udział	i	poświęcenie	cennego	czasu.Nauka	nie	musi	polegać	jedy-
nie	na	słuchaniu	nauczyciela	czy	wkuwaniu	trudnych	tekstów.	Nie	
musi	zawsze	odbywać	się	tylko	w	klasie.	Może	też	przybrać	inny	
charakter,	może	stać	się	Grą	terenową.	Co	roku		zadania	się	zmie-
niają,	stacje	zadaniowe	też	bywają	różne	i	pewnie	mamy	jeszcze	
wiele	do	odkrycia.

Elżbieta Gromczyk
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HistorycZny aWans
kosZykarZy startu Meble dobrodZień
do 2 liGi MężcZyZn

Wygrywając	ligę,	START	uzyskał	prawo	gry	w barażowym	turnieju	
o 2	ligę,	do którego	przystąpiły	łącznie	24	zespoły	w Polsce.	

Losowanie	z pierwszego	koszyka	(koszyk	mistrzów)	rzuciło	naszych	
reprezentantów	do Żyrardowa.	W turnieju	półfinałowym	walczyły	
4	drużyny,	a awans	do finału	otrzymały	2	pierwsze.	W Żyrardo-
wie	START	zagrał	wyśmienicie	i również	okazał	się	niepokonany.	
Dopisując	do kolekcji	tego	sezonu	kolejne	3	wygrane,	awansował	
do turnieju	finałowego	z 1	miejsca.

Do turnieju	finałowego	START	awansował	ogółem	wraz	z 11	in-
nymi	drużynami,	ale	z najlepszymi	wynikami	z wszystkich	6	tur-
niejów	półfinałowych.	Najlepsza	12-tka	drużyn	3-ligowych	w kraju	
rozegrała	3	turnieje	–	w Szczecinie,	Tarnowie	i Nadarzynie.	Naszą	
reprezentację	wylosowano	ponownie	pod	Warszawę,	tym	razem	
do Nadarzyna.	W naszym	finale	spotkały	się	4	drużyny,	z których	2	
uzyskały	awans	do II	ligi.	Rozgrywki	na tyle	korzystnie	ułożyły	się	
dla	STARTU,	że	po minimalnych	wygranych	w pierwszych	dwóch	
meczach	nasi	koszykarze	już	mogli	cieszyć	się	z awansu.	Mecz	nr	
3	turnieju	z gospodarzami	na zakończenie	był	typowym	meczem	
przyjaźni	i jego	wynik	był	sprawą	drugoplanową,	choć	zakończył	
się	jedyną	porażką	STARTU	w tym	sezonie.

Szał	radości	w ekipie	STARTU	–	„Mamy	to,	jest	awans,	jesteśmy	
w 2	lidze!!!”.

Sukces jakiego nie było

Takiego	awansu	jeszcze	w sportach	zespołowych	w Dobrodzieniu	nie	
było.W koszykówce	nie	było	takich	sukcesów	w naszym	powiecie,	
a nawet	regionie.	Co prawda	w 2	lidze	grają	koszykarze	AZS-u	
BASKET	Nysa,		AZS	Politechniki	z Opola,	czy	AZS	-u Częstochowa,	

ale	te kluby	po niepowodzeniach	w turniejach	centralnych	wykupiły	
sobie	możliwość	gry	na tym	szczeblu,	poprzez	tzw.”dziką	kartę”	
(koszt –	aktualnie	15.000	zł).	Dobrodzień	ten	szczebel	po prostu	
wywalczył	w sportowej	rywalizacji.

Po 12	latach	gry	w III	lidze	drużyna	z Dobrodzienia	awansowała	
o ligę	wyżej,	realizując	tegoroczne	cele,	a przede	wszystkim	swoje	
marzenia.	To niebywały	sukces,	na który	ciężko	pracowali	koszykarze	
pod	wodzą	trenera	Piotra	Foltyna.

W sezonie	2018/2019	nasza	drużyna	po raz	pierwszy	zagra	w roz-
grywkach	centralnych.

Kadra	KS	START	MEBLE	Dobrodzień,	która	wywalczyła	awans:	
Bąk	Łukasz,	Cieśla	Michał,	Cieślak	Michał,	Czekaj	Michał,	Desczyk	
Dominik,	Desczyk	Rafał,	Górnik	Piotr,	Kotlewski	Wojciech,	Kwasek	
Mariusz,	Nowak	Marek,	Płaczek	Adrian,	Rybka	Mariusz,	Sikora	
Tomasz	(kpt.).	Trener –	Piotr	Foltyn

„Gdy	START	odnosi	sukcesy,	szczególnie	miejscowi	zawodnicy	
zawsze	wspominają,	że	to wszystko	dzieje	się	dzięki	Januszowi	Mał-
kowi,	który	wszczepił	w nich	ten	sport.	Nie	inaczej	jest	i tym	razem.	
Dzisiejsza	radość,	duma	i zapisanie	się	tym	awansem	w historii	
lokalnego	sportu	zawdzięczamy	przede	wszystkim	panu	Januszowi	
i jemu	dedykujemy	ten	sukces”.

Na mecze	STARTU	MEBLE	w nowym	sezonie	zapraszamy	w so-
boty	od października	2018r.	Terminarz	dostępny	będzie	na facebo-
okowym	Funpage`u klubu.	Hala	sportowa	LO	w Oleśnie	przy	ul.	
Sądowej	2.	Wstęp	na wszystkie	mecze	będzie	wolny!

Tomasz Sikora

W środę, 28 marca 2018r. w meczu wyjazdowym w Rybniku START odniósł 22 zwycięstwo na 22 kolej-
ki w tegorocznej 3 lidze, kończąc ligę na 1 miejscu. do tego nasz zespół poprawił klubowy rekord do dru-
giego sezonu bez porażki w rozgrywkach strefy śląsko -opolskiej. To na pewno historyczne wydarzenie, 
a wrażenie robi dodatkowo fakt samych zwycięstw na własnym parkiecie od marca 2015 roku.

SPORT
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saMorZądoWcy na sportoWo
W sobotę 10 marca br. w sali sportowej Publicznej Szko-
ły Podstawowej w dobrodzieniu odbył się jubileuszowy 
XX Turniej Sportowy Radnych Gmin Powiatu Oleskie-
go, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie, a udział biorą samorządowcy całego powiatu. 
W turnieju rywalizowały ze sobą gminy: dobrodzień, Go-
rzów Śl., Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice i Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie, zabrakło tylko gminy Olesno.

Turniej	jest	niezwykłym	sposobem	na integrację	samorządow-
ców	naszego	powiatu,	wykorzystując	uniwersalne	„narzędzie”	

do tego	celu,	jakim	jest	sport.	Mimo	zaciekłej	walki	o każdy	punkt,	
przeradzającej	się	niejednokrotnie	w sportową	wściekłość,	górę	
zawsze	bierze	zdrowa	rywalizacja	i przednia	zabawa –	cała	sala	aż	
buzuje	endorfinami.

Samorządowcy	rywalizowali	ze	sobą	w takich	dyscyplinach	jak:	
piłka	siatkowa,	tenis	stołowy	drużynowy,	warcaby	drużynowe,	
turniej	rekreacyjny	(rzut	do kosza,	strzał	na bramkę,	rzut	lotkami	
do tarczy,	rzut	piłką	lekarską).	Jak	to w sporcie	bywa,	nie	zawsze	
wygrywają	faworyci.	W tym	roku	bezkonkurencyjna	była	drużyna	
gminy	Radłów,	która	w klasyfikacji	ogólnej	zdobyła	49	pkt..	Kolejne	
drużyny	to:	Gorzów	Śląski	–	39,	Rudniki	–	35,	Dobrodzień	–	28,	
Starostwo	Powiatowe	–	26,	Praszka	–	20,	Zębowice	–	19.

Należy	w tym	miejscu	podkreślić	wzorową	współpracę	wszystkich	
osób	zaangażowanych	w organizację	tej	imprezy	oraz	jej	bardzo	
sprawne	przeprowadzenie,	czego	dowodem	było	wiele	ciepłych	
słów	ze	strony	zawodników.	Kolejny	turniej	już	za rok,	tym	razem	
w Zębowicach.

Marek Witek

SPORT

śnieżny płatek 2018
To już 47 Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar „Śnież-
nego Płatka” w dobrodzieniu, który trwa nieprzerwanie 
od 1972 roku. Patronat nad turniejem objęli Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz do-
brodzienia Róża koźlik. Organizatorem jest dobrodzieński 
Ośrodek kultury i Sportu oraz Stanisław Górski, który na-
dal prowadzi sekcję brydżową „Blotka” w domu kultury. 
Bez prawdziwych pasjonatów nie byłoby takich imprez.

Dzięki	nim	właśnie18	lutego	2018	r.	przyjechało	do naszego	miasta	
91	par	brydżystów	z całego	kraju.	Rozgrywki	przeprowadzono	

w czterech	sesjach	10	rozdaniowych	na zapis	maksymalny,	a sędzio-
wał	tradycyjnie	Pan	Ryszard	Łazikiewicz	z śląskiego	OZBS.

Zwycięska	para	to Roman	Grzelak	i Waldemar	Szelka	z Opola,	
którzy	otrzymali	puchar	od Marszałka	Województwa.	Miejsce	drugi	
i jednocześnie	tytuł	najlepszej	pary	z okręgu	opolskiego	otrzymali	
Włodzimierz	Pocztowski	i Ryszard	Wójtowicz	z Domu	Kultury	
w Wieluniu.	Miejsce	III	Ireneusz	Kowalczyk	i Jacek	Stokowacki.	
Natomiast	najlepszą	parą	mikstową	z powiatu	oleskiego	okazali	się	
Jan	Styczyński	i Anna	Stelmach	z MDK	Katowice	Południe,	którzy	
otrzymali	puchar	Starosty	Oleskiego.	Najlepsza	para	dobrodzieńska	
to Adam	Klimala	i Eugeniusz	Konik –	„Blotka”	Dobrodzień	otrzy-
mała	puchar	od Burmistrza	Miasta.

Puchary	oraz	nagrody	ufundowali:	Marszałek	Województwa	
Opolskiego,	Burmistrz	Dobrodzienia,	Przewodniczący	Rady	Miej-
skiej	Damian	Karpinski,	Starostwo	Powiatowe	w Oleśnie,	Prezes	
Opolskiego	Związku	Brydża	Sportowego	Adam	Klimda,	Firma	
Kler,	która	każdego	roku	ofiarowuje	pufy	skórzane	do rozlosowa-
nia,	Andrzej	Kazimierowicz,	Bernard	Jonczyk,	Małgorzata	Prowda	

i Marcin	Karpinski.
47	Turniej	o Puchar	„Śnieżnego	Płatka”	jest	według	miesięcznika	

„Brydż”największym	jednodniowym	turniejem	w Polsce	przygoto-
wywanym	na takim	poziomie,	który	pozwala	sądzić,	że	zasługuje	
na rangę	turnieju	ogólnopolskiego	z dwoma	gwiazdkami.

Organizatorzy	dziękują	ekipie	sędziowskiej,	wszystkim	sponso-
rom	oraz	Dyrekcji	i pracownikom	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w Dobrodzieniu,	gdzie	turniej	jest	rozgrywany.

Agnieszka Hurnik

wrzesień-październik 2018 • 43



SPORT

Xiii dobrodZieńska dycHa
21.07.2018 r. godz. 10.00 – ul. Solna, dobrodzień, ponad 
30 stopni ciepła i 392 zawodników zdeterminowanych aby 
przebiec 10 km i przekroczyć linię mety w Ogólnopolskim 
Biegu Ulicznym XIII dobrodzieńska dycha organizowa-
nym przez dobrodzieński Ośrodek kultury i Sportu pod 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrze-
ja Buły oraz Burmistrza dobrodzienia Róży koźlik.

Zawody	wygrał	wśród	mężczyzn	Sitkovskyi	Oleksandr,	drugie	
miejsce	zajął	Abderrahim	Elasri,	a trzecie	Marcin	Błaziński.	

Wśród	Pań	najlepszy	czas	zdobyła	Katarzyna	Golba,	drugi	Barbara	
Żakowiecka,	a trzeci	Agnieszka	Kobierska.

Wielkie	podziękowania	złożono	na ręce	jednego	z pomysłodaw-
ców	i dotychczasowego	współorganizatora	Dobrodzieńskiej	Dychy	
–	Janusza	Szafarczyka,	który	współtworzył	tę	wspaniałą	imprezę	
do zeszłego	roku.	W tym	roku	w charakterze	gościa	honorowego	
rozpoczął	wyścig	wystrzałem	i otrzymał	od Burmistrza	miasta	Róży	
Koźlik	specjalne	podziękowanie.

Jednakże	XIII	Dobrodzieńska	Dycha	nie	odbyła	by się	gdyby	
nie	ogromna	rzesza	wolontariuszy,	pomocników,	„	ludzie,	którym	
się	chce”	i na których	można	liczyć.	A są	to:	młodzież	z Zespołu	
Szkół	pod	opieką	Tomasza	Sikory,	który	w tym	roku	zaangażował	
się	w organizację	imprezy;	wolontariusze	którzy	od lat	pomagali	
Januszowi	Szafarczykowi	(Renata	Miozga,	Daria	Gomulska,	Gabriela	
Gaś,	Czesław	Bysiec,	Joachim	Kur,	Piotr	Koj,	Edmund	Koprek)	
oraz	pracownicy	Domu	Kultury,	również	administracyjni.	Wszyscy	
wolontariusze	to ekipa	prawie	100	osób	bez	której	„Dychy”	by nie	
było.	Natomiast	osobą	odpowiedzialną	za całość	organizacji	imprezy	
i zawiadująca	wolontariuszami	była	instruktorka	Domu	Kultury	

Monika	Kabat.
Specjalne	podziękowania	należą	się	również	64	strażakom	z do-

wódcą	Grzegorzem	Jantą,	11	policjantom	z dowodzącym	zabez-
pieczeniem	policyjnym	aspirantem	Sebastianem	Wąsińskim	oraz	
zabezpieczeniu	medycznemu	z Piotrem	Dreznerem.

Dobrodzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu	składa	wielkie	podzię-
kowania	za pomoc	wszystkim	zaangażowanym,	a także	sponsorom	
za przekazanie	nagród	rzeczowych	i finansowych:	Firmie	Kler,	Firmie	
Novelle,	Firmie	Lissy,	Rollmex,	Grzegorzowi	Sikorze,	Marszałkowi	
Województwa,	Burmistrzowi	Dobrodzienia,	Klubowi	Meta	z Lu-
blińca	oraz	Karczmie	Koszwice.

Agnieszka Hurnik

SPORT

4 Medale najMłodsZycH Z VeGi
W dniu 07.04.2018 r. na terenie pływalni przy Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Herbach, pod patronatem Urzędu 
Gminy Herby oraz kłobuckiego klubu Pływackiego delfin, 
został zorganizowany VII Międzynarodowy Miting Pływacki 
„Szukamy Młodych Talentów” im. Romana Banducha dla 
dzieci i młodzieży w wieku 8 – 13 lat. W mitingu pływac-
kim brali udział najmłodsi zawodnicy Sekcji Pływackiej 
VEGA dobrodzień, którzy zanotowali udane starty indywi-
dualne zdobywając ostatecznie 4 medale w każdym ko-
lorze kruszcu; w tym 2 złote oraz srebrny i brązowy.

Zdobycze	medalowe	pływaków	Sekcji	Pływackiej	VEGA	Dobro-
dzień	w konkurencjach	indywidualnych	wywalczyły	na mitingu	

tym	razem	dziewczęta.	Natomiast	chłopcy	dalsze	miejsca	na pływalni	
powetowali	sobie	podczas	szczęśliwych	dla	nich	losowań	nagród	
rzeczowych.

Z dobrej	strony	zaprezentowały	się	Sara	Jainta	oraz	Olivia	Badura	
wśród	11-latek.	Podczas	mitingu	Sara	w swoich	trzech	startach	
indywidualnych	zdobyła	2	złote	medale	oraz	1	srebrny.	Sara	oba	
zwycięstwa	wywalczyła	w swoim	ulubionym	stylu	motylkowym	
na dystansie	50m	i 100m,	do których	dołożyła	srebrny	medal	w kon-
kurencji	50m	stylem	grzbietowym.	Jej	koleżanka	klubowa	Olivia	

dorobek	medalowy	Sekcji	powiększyła	o medal	brązowy	w konku-
rencji	100m	stylem	grzbietowym.

W zawodach	wystartowali	również	chłopcy	z VEGI	Dobrodzień,	
którzy	ustanawiali	swoje	rekordy	życiowe	na poszczególnych	dystan-
sach.	Tym	razem	nie	zapewniło	im	to jednak	pozycji	medalowych.	
Najbliżej	wywalczenia	medalu	był	najmłodszy	nasz	9-letni	pływak	
Mieszko	Kaczmarczyk,	który	zajął	nielubiane	wśród	sportowców	

cd. na str. 45
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stypendiuM dla Marcela GuZeGo
W dniu	20.06.2018	r.	Marszałek	Województwa	Opolskiego	wręczył	

stypendia	sportowe	150	najlepszym	zawodnikom	Opolszczy-
zny.	Wśród	nagrodzonych,	utalentowanych	sportowców	znalazł	
się	Marcel	Guzy	-	zawodnik	Sekcji	Pływackiej	VEGA	Dobrodzień.

								Z	przyjemnością	należy	przypomnieć,	że	Marcel	zdobywał	
dwukrotnie	tytuł	Vice	Mistrza	Polski	na	ubiegłorocznych	Mistrzo-
stwach	Polski	Juniorów	16	letnich	w	Opolu,	czym	zapewnił	sobie	

czwarte	miejsce	w konkurencji	50m	stylem	klasycznym.

W tegorocznym VII Międzynarodowym Mitingu Pływackim

„Szukamy	Młodych	Talentów”	brało	udział	561	zawodników	z 52	
klubów	i sekcji	pływackich,	którzy	reprezentowali	centralne	oraz	
południowe	okręgi	pływackie	Polski.	W zawodach	uczestniczyli	
również	przedstawiciele	klubu	pływackiego	z Czech.

Udział	zawodników	z Dobrodzienia	w mitingu	odbył	się	w ra-
mach	realizacji	przez	Stowarzyszenie	Promocji	Pływania	VEGA	
nr	KRS	000.015.7060	zadania	publicznego	współfinansowanego	
przez	Województwo	Opolskie	pod	nazwą	„Opolskie	kwitnące	pły-
waniem	–	VEGA	pływaków	wspieraniem”.	Dlatego	ponawiamy	
apel	dobroczynności,	aby	dołączyć	do akcji	zbierania	1%	podatku	
na nasze	Stowarzyszenie	w celu	zapewnienia	wsparcia	kolejnych	akcji	
promowania	pływania	wśród	dzieci	i młodzieży.	Prośbę	o wsparcie	
szczególnie	kierujemy	do kibiców	i sympatyków	sportu	pływackiego,	
których	nie	brakuje	wśród	społeczności	Miasta	i Gminy	Dobrodzień.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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uznanie	wśród	kapituły	przyznającej	stypendia.	Wicemarszałek	
Stanisław	Rakoczy,	gratulując	stypendystom,	podkreślał,	że	bez	
treningów,	poświęcenia	i	pasji,	nie	ma	zwycięstwa.	Niech	przyznane	
stypendium	oraz	sukcesy	pływaka	z	Dobrodzienia	będą	kolejnym	
elementem	promocji	pływania	i	stanowią	zaproszenie	dzieci	oraz	
młodzieży	szkolnej	do	uprawiania	sportów	pływackich.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA

SPORT

sukces Marty rakoWskiej
Międzywojewódzkie drużynowe Mi-
strzostwa Młodzików 12-letnich (runda 
I tzw. zimowa) zostały przeprowadzone 
na terenie całego kraju w marcu tego 
roku. Zawody te były podsumowaniem 
pływackiego sezonu zimowego 2018 
dla najmłodszych zawodników. W dniu 
12.04.2018 r. Polski Związek Pływacki 
zaprezentował, na łamach europejskie-
go rankingu SWIMRANkINGS, krajowe 
wyniki ogólnopolskiej rywalizacji mło-
dzików 12-letnich w konkurencjach 
indywidulanych z I rundy zawodów.

W krajowym	zestawieniu	wyników	ogól-
nopolskich	bardzo	wysoko	została	skla-

syfikowana	Marta	Rakowska	reprezentu-
jąca	Sekcję	Pływacką	VEGA	Dobrodzień.	
Marta	w swoich	regionalnych	występach	
w Raciborzu,	gdzie	startowali	zawodnicy	
tylko	z Opolszczyzny	i Śląska,	rywalizowała	
korespondencyjnie	ze	swoimi	rywalkami	
z całej	Polski.	W ogólnopolskiej	klasyfika-
cji	rundy	zimowej,	Marta	została	Najlepszą	
Młodziczką12-letnią	w kraju	na dystansie	
200m	stylem	zmiennym.	Natomiast	w kon-
kurencji	200m	stylem	grzbietowym	i 400m	

stylem	dowolnym	zajmowała	drugie	miejsca,	
zaś	konkurencję	100m	stylem	dowolnym	
zakończyła	na miejscu	trzecim.

Należy	przypomnieć,	iż	Marta	wystarto-
wała	w czterech	konkurencjach	indywidual-
nych –	100m	i 400m	stylem	dowolnym	oraz	

200m	stylem	grzbietowym	i zmiennym.	Jak	
się	ostatecznie	okazało,	uzyskane	wyniki	
indywidualne	pozwoliły	zająć	najwyższe	
miejsca	nie	tylko	na Opolszczyźnie	i Śląsku,	
ale	również	w ścisłej	czołówce	krajowych	
rankingów	wśród	zawodniczek	12-letnich.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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Medale VeGi
W dniach 23–24.03.2018 r. w Raciborzu zostały zorga-
nizowane Międzywojewódzkie drużynowe Mistrzostwa 
Młodzików 12 letnich, a dla Młodzików 13 letnich iden-
tyczne zawody odbywały się równolegle w Gliwicach. 
Zawody te były podsumowaniem pływackiego sezonu 
zimowego 2018 dla reprezentantów Sekcji Pływackiej VE-
GA dobrodzień w kategoriach wiekowych młodzików.

W Raciborzu	wystartowała	dwójka	zawodników	12-letnich:	
Marta	Rakowska	z Ozimka	oraz	Marek	Wąsik	z Rzędowic,	natomiast	
w Gliwicach	występowała	czwórka	zawodników	13-letnich:	Zuzanna	
Jonczyk,	Katarzyna	Klama,	Wiktor	Badura	i Olaf	Brzezina	–	wszyscy	
z Dobrodzienia.	Podczas	dwudniowych	zmagań	sportowych	wśród	
młodzików	Marta	Rakowska –	w Raciborzu,	oraz	Zuzanna	Jonczyk	
–	w Gliwicach,	zanotowały	bardzo	udane	starty	indywidualne	zdo-
bywając	6	medali	i zanotowały	nowe	rekordy	życiowe.

Marta	Rakowska	wystartowała	w czterech	konkurencjach	indy-
widualnych –	100m	i 400m	stylem	dowolnym	oraz	200m	stylem	
grzbietowym	i zmiennym.	I po każdym	starcie	zdecydowanie	zaj-
mowała	najwyższy	stopień	podium.	Dzięki	osiągniętym	wynikom	
indywidualnym	Marta	uzyskała	Tytuł	Najlepszej	Zawodniczki	Za-
wodów	w kategorii	młodzików	12	letnich.

Zuzanna	Jonczyk	również	wystartowała	w czterech	konkurencjach	
indywidualnych –	100m	i 200m	stylem	grzbietowym,	100m	stylem	
klasycznym	oraz	200m	stylem	zmiennym.	W wyścigu	na 200m	

Viii dobrodZieńska MajóWka 
Z ModelaMi płyWającyMi

SPORT

Modelarstwo kwitnie w dobrodzieniu, a dowodem na to 
są kolejne medale i puchary przywożone  z każdych mi-
strzostw.  19.05- 20.05.2018 r. w dobrodzieniu zorganizo-
wano również zawody modeli pływających. Na wodzie po-
dziwiać można było modele redukcyjne, a także żaglowe.

Dziewięć		drużyn		przyjechało	do	Dobrodzienia	z	bardzo	odległych	
miejsc	by	walczyć	o	najlepsze	czasy,	i	najlepsze	oceny	swoich	

modeli.	Ze	Szczecina	przyjechał	model	statku,	któremu	uroczyście	

nadano	imię	Vea	Kopernik.	Oficjalnego	chrztu	statku	dokonali	
wiceburmistrz	Marek	Eitek	oraz	instruktorka	DOKiS	Monika	Kabat.

	 Dobrodzieńscy	modelarze	zdobyli	18	medali	oraz	wygrali	w	
klasyfikacji	drużynowej.	Trud	przygotowania	imprezy	wziął	na	siebie	
instruktor	sekcji	modelarskiej	działającej	przy	Dobrodzieńskim	
Ośrodku	Kultury	i	Sportu,		Krystian	Brylka.

	 	Wszystkich	chętnych		do	poznania	specyfiki		tworzenia	modeli	
zapraszamy	na	zajęcia	sekcji	w	każdy	piątek	o	godz.	16.15	do	domu	
kultury.

Monika Kabat

stylem	zmiennym	Zuzia	zajęła	drugie	miejsce,	a wyścig	na 100m	
„żabką”	ukończyła	po zaciętej	walce	na trzecim	miejscu.

Pozostali	zawodnicy	Sekcji	Pływackiej	VEGA	Dobrodzień	biorcy	
udział	w rywalizacji	młodzików	poprawiali	swoje	rekordy	życiowe	
na poszczególnych	dystansach.	Jednak	tym	razem	nie	zapewniło	
im	to zajęcia	pozycji	medalowych.

W zawodach	młodzików	12	letnich	wzięło	udział	194	zawod-
ników	z 19	klubów	pływackich,	zaś	do rywalizacji	młodzików	
13	letnich	przystąpiło	117	zawodników	z 23	klubów	pływackich.	
W zawodach	brali	udział	zawodnicy	reprezentujący	Województwo	
Śląskie	i Opolskie.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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MistrZostWa polski ModelarZy

Miło	wspomnieć,	że	jeden	z	naszych	ju-
niorów	startując	w	5	klasach	w	każdej	

zdobył	złoty	model	w	XXIV	Międzynarodo-
wych	Mistrzostwach	Śląska	w	Rudzie	Śląskiej	
,	na	zawodach	gdzie	byliśmy	gospodarzami	
na	VIII	Majówce	z	Żaglami	i	Modelami	NS	
w	Dobrodzieniu	oraz	na		LXV	Mistrzostwach	
Polski	Pływających	Modeli	Redukcyjnych	
klas	NS	w	Rokitkach.	Super	by	było	aby	
przyszły	rok	był	powtórką.

Na	mistrzostwach	przyznane	zostały	Pu-
chary	Polski	w	klasach	modeli	o	napędzie	
elektrycznym,	do	Dobrodzienia	przywieź-
liśmy	4	puchary.

Czekają	nas	w	tym	roku	jeszcze	dwoje	
zawodów,	ale	tylko	żaglowe	w	Skarżysku	
Kamiennej	i	w	Terlicku	w	Czechach.

 Barbara Brylka

ii otWarty turniej tenisa stołoWeGo
SPORT

7 kwietnia	2018r.	dzięki	uprzejmości	Pana	Dyrektora	Joachima	
Wloczyka	w	hali	sportowej	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych		

odbył	się	drugi	już	Otwarty	Turniej	Tenisa	Stołowego.	Sekcja	Tenisa	
Sportowego	działająca	przy	Dobrodzieńskim	Ośrodku	Kultury	i	
Sportu	pod	kierownictwem	Zbigniewa	Gruszki	z	wielkim	zaanga-

żowaniem	zorganizowała	po	raz	drugi	rozgrywki	sportowe.		Turniej	
miał	charakter		otwarty,	dlatego	każdy	mógł	wziąć	w	nim	udział.	
Zwyciężył	Kamil	Kamiński,	drugie	miejsce	zajął	Piotr	Haberla,	a	
trzecie	Kamil	Kisielewicz.		Gratulujemy	zwycięzcom.

         Monika Kabat

Mistrzostwa Polski klas NS w tym roku odbyły się 15-17 czerwca w gminie Chojnów w dolnoślą-
skim w miejscowości Rokitki na akwenie o nazwie Różana dolina. dobrodzień reprezentowało  9 
modelarzy. Zdobyli w sumie 11 medali zdobywając 5 I miejsc, 2 II miejsca i 4 III miejsca.
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