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

W okresie od ostatniego wydania gazety 
odbyły się 4 sesje w dniach 18 kwietnia, 

14 czerwca oraz 8 i 28 września, na których 
podjęto między innymi uchwały w sprawie:
•	 przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Dobrodzień – zmiana dot. wyłączenia 
terenu w Dobrodzieniu pomiędzy ul. 
Szemrowicką – Wojska Polskiego – ob-
wodnicą pod działalność gospodarczą 

•	 przyjęcia do realizacji Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobro-
dzień – po 9 miesiącach podjęcia uchwały 
wystąpiły zmiany i trzeba było nowe za-
dania wprowadzić do Planu, by można 
było ubiegać się o pozyskanie środków 
na ich realizację. Zadania zostały ujęte 
w harmonogramie realizacji przedsię-
wzięć krótko i średnioterminowych w la-
tach 2015–2020 na terenie miasta i gminy 

•	 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
z przeznaczeniem na przebudowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Plac Wolności w Dobro-
dzieniu w ramach zadania „Rewitalizacja 
rynku w Dobrodzieniu – przebudowa 
dróg i chodników wraz z niezbędną infra-
strukturą w obrębie Placu Wolności w Do-
brodzieniu” do kwoty 183.900,00 złotych 

•	 zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego na sfinansowanie planowanego 
deficytu z  przeznaczeniem na  reali-
zację inwestycji‚ „Rewitalizacja rynku 
w  Dobrodzieniu  – przebudowa dróg 
i chodników wraz z niezbędną infra-
strukturą w obrębie Pl. Wolności w Do-
brodzieniu” do kwoty 570.000,00 złotych 

•	 zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych pożyczek i  kredytów do  kwoty 
1.800.000,00 złotych

•	 udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi Dobrodzienia z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok (pozytyw-
na opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu i Komisji Rewizyjnej) 

•	 zmiany uchwały w sprawie określenia 
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przystanków komunikacyjnych, któ-
rych właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Dobrodzień oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków 
– załącznik uchwały określa lokalizację 
poszczególnych przystanków komu-
nikacyjnych na terenie miasta i gminy 

•	 wyrażenia zgody na  przejęcie przez 
Gminę Dobrodzień zadania Powia-
tu Oleskiego polegającego na  „Bu-
dowie chodnika i  kanalizacji desz-
czowej w  ciągu drogi powiatowej nr 
1960 O  w  miejscowości Główczyce” 

•	 przyjęcia Lokalnego Programu Rewita-
lizacji dla Miasta Dobrodzień do roku 
2025, którego głównym celem jest rozwój 
zdegradowanych obszarów miasta i po-
prawa jakości życia społeczności lokalnej 

•	 wprowadzenia zmian do  budżetu 
Gminy Dobrodzień na 2016 rok oraz 
zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej – uchwały takie podejmowane 
są na każdej sesji, a wynika to z potrzeb 
związanych z bieżącą realizacją budżetu. 

Treści uchwał dostępne są na stronie in-
ternetowej www.dobrodzien.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej zakładka Dane Pu-
bliczne/Uchwały Rady Miejskiej.

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

Barbara Orlikowska

Z prac raDY MIEjsKIEj DOstOjNI 
jubIlacI

Pani Emilia Popanda

W W kwietniu bieżącego roku Pani Ja-
dwiga Zając z Główczyc świętowała 

90-te urodziny. W lipcu Pani Małgorzata 
Schröer z Dobrodzienia ukończyła 95 lat. 
Z kolei w sierpniu 90-te urodziny obcho-
dzili: Pan Rudolf Badura z Dobrodzienia, 
Pani Emilia Popanda z Warłowa oraz Pani 
Eugenia Sworeń mieszkająca w Pludrach. 
We wrześniu 102 lata ukończyła Pani Teresa 
Feliks z Myśliny.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz ży-
czymy zdrowia, pogody ducha i wszelkiej 
pomyślności.

Ewa Kalisz

Pani Jadwiga Zając

Pani Teresa Feliks
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Dożynki to czas podziękowania dla 
wszystkich rolników za codzienny trud, 
który wkładają w pracę na roli. Ten 
szczególny dzień, dzień radości po za-
kończonych żniwach, mieszkańcy gminy 
Dobrodzień obchodzili w niedzielę 04 
września 2016 roku. W tym roku Do-
żynki Gminne odbyły się w Malichowie. 
Zaszczytną funkcję Starostów Dożynko-
wych pełnili pani Helena Gaś z Malichowa 
oraz pan joachim Otrzonsek z kocur.

Gala dożynkowa rozpoczęła się wielo-
barwnym korowodem dożynkowym. 

Tradycyjnie, gminne sołectwa przygotowały 
kolorowe, przepięknie przyozdobione wozy, 
które wzięły udział w korowodzie dożynko-
wym. Następnie odbyła się uroczysta msza 
święta jako dziękczynienie za plony ziemi, 
w intencji rolników i wszystkich ludzi zwią-
zanych z rolnictwem.

Po części oficjalnej oraz okolicznościo-
wych przemówieniach przyszedł czas na po-
częstunek oraz część artystyczną. Na początek 
na scenie wystąpiły Mażoretki, Orkiestra Dęta 
z Szemrowic oraz pokaz gastronomiczny Mi-
chała Bałazy. Następnie wysłuchać można 
było wystąpienia Familijo z Brzozowej Doliny 
oraz Koncertu Jacka Kieroka. Imprezie towa-

rzyszyła loteria fantowa oraz stoiska gastro-
nomiczne. Zabawa dożynkowa z zespołem 
„PER SEMPRE” trwała do późnych godzin 
wieczornych.

W międzyczasie

nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów: 
„Najpiękniejsza Korona Dożynkowa”, „Naj-
piękniejszy Pojazd w Korowodzie Dożyn-
kowym”, „Najpiękniejsza Dekoracja Do-
żynkowa”. W skład komisji konkursowej 
weszli: pani Agnieszka Hurnik- dyr. Do-
brodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
pan Joachim Wloczyk – dyr. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, pa-
ni Małgorzata Kostyra – podinspektor ds. 
rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim 
w Dobrodzieniu. Dokonując oceny komisja 
sugerowała się tradycyjnym wykonaniem 
wieńca, pomysłowością oraz formą wyko-
nania pojazdów i dekoracji dożynkowych. 
Po długich naradach z zaprezentowanych 
13 posesji, koron żniwnych z 5 sołectw oraz 
korowodów dożynkowych z 6 sołectw wyło-
nieni zostali następujący zwycięzcy:

1. w kategorii koron i wieńców dożynko-
wych: I miejsce – sołectwo Kolejka, II miejsce 
– sołectwo Kocury, III miejsce – sołectwo 

MłODZIEŻOwE róŻE 
DObrODZIENIa

Myślina
2. w kategorii najpiękniejszych pojazdów 

w korowodzie dożynkowym: I miejsce – so-
łectwo Główczyce, II miejsce – sołectwo Ko-
cury, III miejsce – sołectwo Myślina

3. w kategorii dekoracji dożynkowych: 
I miejsce – p. Elżbieta Staniczok, II miejsce 
– p. Janusz Półtorak, III miejsce – p. Artur 
Lichtfeld.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania osobom zaangażowanym w przygo-
towanie tegorocznych dożynek. Szczególne 
podziękowania kierowane są w stronę so-
łectw, które przygotowały korony oraz pojaz-
dy biorące udział w korowodzie dożynkowym 
a także mieszkańcom, którzy przyozdobili 
swoje posesje.

Małgorzata Kostyra

W naszej gminie mamy bardzo utalento-
waną młodzież reprezentującą nas nie 
tylko w powiecie, czy województwie, 
ale rozsławiającą siebie i Dobrodzień 
w całym kraju. Zdobywają oni wiele 
laurów i nagród, które ciężko wszyst-
kie wymienić. korzystając z mandatu 
Młodzieżowej Rady Dobrodzienia 
postanowiłem zaproponować podczas 
sesji wprowadzenie nagrody, którą 
honorowalibyśmy najbardziej zdolną, 
dobrodzieńską młodzież; wprowadze-
nie Młodzieżowej Róży Dobrodzienia.

Pomysł spotkał się z dużym entuzjazmem 
pozostałych radnych oraz władz gminy. 

Dzięki ogromnej pomocy naszego koordyna-
tora- p. Łukasza Dziemby udało się pomysł 
zrealizować i wprowadzić nagrodę w życie. 
Rozesłaliśmy listy do szkół, w których uczą 
się młodzi Dobrodzienianie, sekcji, wolon-
tariatu klubów sportowych w celu wyłonie-

nia najzdolniejszych. Rada otrzymała kilka 
zgłoszeń kandydatów, z których Komisja 
Skrutacyjna wybrała dwóch, którzy spełnia-
ły wszystkie postawione wymagania i po-
stanowiła przyznać im Młodzieżową Różę 
Dobrodzienia.

Mieszkańcy gminy mogli poznać laure-
atów podczas piątkowej gali rozpoczęcia Dni 
Dobrodzienia 2016. Nagrodę otrzymały dwie 
osoby z naszej gminy; są to Monika Czapla 
w kategorii „nauka” oraz Marcin Karpinski 
w kategorii „sport”.

Monika Czapla jest bardzo ambitną oso-
bą, cały czas dążącą do wyznaczonego celu, 
aktywnie angażowała się w życie szkoły oraz 
reprezentowała ją na zewnątrz. Otrzymała 
świadectwo z wyróżnieniem. Brała udział 
w licznych konkursach i olimpiadach, a oto 
niektóre z jej osiągnięć: dwukrotna stypen-
dystka Prezesa Rady Ministrów, Ambasa-
dorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
1 miejsce w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, 

2 miejsce w Konkursie o Funduszach Eu-
ropejskiej.

kolejnym laureatem został 
Marcin karpinski,

który niejednokrotnie reprezentował na-
szą gminę na profesjonalnych konkursach 
tanecznych, wielokrotnie uczestniczył w Mi-
strzostwach Polski w tańcu towarzyskim. 
Od najmłodszych lat interesował się tań-
cem i ćwiczył tę dyscyplinę sportu. Obecnie 
osiągnął najwyższą klasę taneczną w swojej 
kategorii wiekowej. Ponadto zdobył: 5 miej-
sce w rankingu Grand Prix Polski, 2 miejsce 
na Professional Dance Show w 2015 roku, 
3 miejsce w prestiżowym turnieju o pu-
char prof. Maria Wieczystego w Krakowie 
w 2016 roku.

Osiągnięcia dobrodzieńskich laureatów 
są godne podziwu i naśladowania. Nagrodzo-
nym serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów, wyrażając również nadzieję, 
że za rok również będziemy mogli podczas 
inauguracji Dni Dobrodzienia uhonorować 
najzdolniejszą młodzież.

Grzegorz Jaunich

WIEŚCI GMINNE
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Drugi aspekt jaki wpłynął na dostosowanie budynku dla osób niepeł-
nosprawnych to zmiana przepisów ustawy kodeksu wyborczego. 

Chcielibyśmy w tym miejscu nadmienić, że w budynku PSP w Szem-
rowicach podczas wyborów i referendów mieści się siedziba obwodo-
wej komisji wyborczej. W naszej gminie mamy utworzonych 7 lokali 
obwodowych komisji wyborczych, z których trzy przystosowane są dla 
osób niepełnosprawnych i znajdują się one: w Publicznym Gimnazjum 
w Dobrodzieniu, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu oraz 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach. W związku z pismem 
Komisarza Wyborczego z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury 
w Opolu, w którym informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. liczba 
dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych lokali ob-
wodowych komisji wyborczych musi wynosić ½ wszystkich lokali 
wyborczych na terenie gminy.

Odnosząc ten zapis dla naszej gminy,

gdzie obecnie na 7 lokali OKW, są 3 lokale dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, aby spełnić wymógł ½ to musimy mieć dostosowanych 
dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych 4 lokale. W celu wyjaśnienia, 
organizacja wyborów i referendów jest zadaniem zleconym gminom 
przez administrację rządową. Dlatego zmiana przepisów ww. zakresie 
zobowiązuje Wójtów, Burmistrzów do podjęcia działań zmierzających 
do zapewnienia należytej ilości oraz właściwego przygotowania lokali 
wyborczych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z wy-
mogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011r. 
Wykorzystując dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Szemrowicach zostanie z dniem 1 stycznia 2017r. utworzony czwarty 
lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie naszej 
gminy. Waldemar Krafczyk

baDaNIa MrM
WIEŚCI GMINNE

Ankieta zawierała następujące pyta-
nia: Co chciałbyś/chciałabyś, aby zostało 
w twoim miejscu zamieszkania wybudo-
wane? Co chciałbyś/chciałabyś, aby zostało 
w twoim miejscu zamieszkania odnowione? 
W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś zwięk-
szyć bezpieczeństwo w gminie Dobrodzień? 
W jaki sposób chciałbyś upiększyć swoje 
miejsce zamieszkania?

Na pierwsze pytanie najczęściej podawaną 
odpowiedzią było wybudowanie chodników 
lub szerokich poboczy w Błachowie. Kolej-
nymi najważniejszymi odpowiedziami były: 
chodniki na ul. Dobrodzieńskiej w Rzędo-
wicach, utwardzenie ul. Słonecznej w Do-
brodzieniu, wybudowanie chodnika na ul. 
Wiejskiej w Szemrowicach, wybudowanie 
chodnika lub pobocza łączącego Dobrodzień 
z Bzinicą, wybudowanie placu zabaw lub 
miejsca spotkań młodzieży w Błachowie oraz 
wybudowanie chodnika lub poboczy na ul. 
Wyzwolenia w Pludrach. Ponadto wymie-
niano wybudowanie kawiarni lub miejsca 
gdzie można by spokojnie pouczyć się i coś 
zjeść, a także postawienie latarni na ulicy 
Leśnej i Kościelnej w Turzy.

Ciekawe odpowiedzi padły przy pytaniu 
drugim. Ankietowani stwierdzili, że najważ-
niejszy jest obecnie remont ul. Piastowskiej. 
Samorząd wprawdzie nie ma na tę drogę 
wpływu, jednak można wysłać wniosek 
do starosty powiatu oleskiego o przepro-
wadzenie tego remontu. Drugą najczęściej 
podawaną odpowiedzią był remont chodnika 
na ul. Oleskiej. Popularne szczególnie wśród 
młodzieży są propozycje remontu boisk pił-
karskich w Szemrowicach i w Pludrach.

Dwiema kolejnymi bardzo ważnymi 
kwestiami jest remont przystanków

w Szemrowicach na ul. Wiejskiej i ul. 
Szkolnej oraz remont ulic w ciągu Ligota 
Dobrodzieńska – Makowczyce – Myślina, 
przy których mieszka ponad tysiąc osób, 
a które są w opłakanym stanie. Na następnym 
miejscu znalazła się propozycja remontu 
znajdujących się w złym stanie ulic Rzędo-
wickiej, Reymonta, Kościuszki i Polnej (wraz 
z chodnikami). Warto jeszcze wspomnieć 
o remoncie oś. Robotniczego w Pludrach, 
a także o przywróceniu dawnego stanu za-
bytkowej ul. Słonecznej w Szemrowicach. 
Popularne szczególnie wśród młodzieży 
są propozycje remontu boiska piłkarskiego 
w Szemrowicach oraz odbudowa i remont 
starego basenu w Dobrodzieniu, a także od-
nowienie kina. Wspomniano także o remon-
cie ulicy Kuźnia w Ligocie Dobrodzieńskiej.

Na pytanie trzecie najwięcej ankietowa-
nych chciałoby oświetlenia dróg lokalnych 
oraz terenów rekreacyjnych w naszej gmi-
nie (w szczególności parku). 28 osób opo-
wiedziało się za utworzeniem monitoringu 
miejsc newralgicznych ze względów bezpie-
czeństwa (park, rynek, podwórka budynków 

komunalnych).

Na czwarte pytanie

najwięcej osób wskazało na posadzenie 
nowych drzew i krzewów w oraz na odświe-
żenie elewacji budynków komunalnych wy-
konanych w związku z modernizacją rynku. 
Kolejnym ciekawym pomysłem jest odno-
wienie i upiększenie parku oraz posadzenie 
kwiatów obok ZSP. Następnym jest odnowie-
nie i upiększenie skweru na rogu ulic Oleskiej 
i Reymonta. Ankietowani opowiedzieli się 
również za wykonaniem nowych nasadzeń 
drzew zarówno w dużym, jak i w małym 
parku. Ankietowani opowiedzieli się również 
za wykonaniem nowych ławek na terenie 
parku i miasta. Padła również propozycja 
wykonania parków i skwerów z ławeczkami 
w okolicznych wioskach, ponieważ młodzież 
z wiosek również chciałaby mieć gdzie się 
spotkać i posiedzieć. Starsze osoby również 
znalazłyby tam swoje miejsce na pogawędki.

MRM

Wiosną tego roku z inicjatywy Młodzie-
żowej Rady Miejskiej przeprowadzono 
na terenie gminy Dobrodzień ankietę 
z mieszkańcami. Organizacją badania 
zajęli się uczniowie Publicznego Gim-
nazjum oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 
W sumie ankietowanych było 121 
osób – 62 kobiety i 59 mężczyzn.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach zostały zakończone prace nad budową podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych. jak wiemy przepisy obligują osoby zarządzające budynkami uży-
teczności publicznej do dostosowywania ich dla osób niepełnosprawnych.

KOMuNIKat
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Dobrodzieniu w związku 
z rozpoczętym rokiem szkolnym przypo-
mina o konieczności wykupienia biletów 
miesięcznych na przejazd autobusami ko-
munikacji publicznej. Brak ważnego biletu 
będzie skutkował koniecznością zakupu 
biletu jednorazowego lub pozostawieniem 
pasażera na przystanku.
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pracOwItY rOK w sOłEctwach
WIEŚCI GMINNE

Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2015r. środki dla sołectw na fundusz so-
łecki. Sołectwa w trakcie roku 2015 realizowały podjęte zadania w roku poprzednim, 3 sołectwa zmieni-
ły zadania : Makowczyce, Pietraszów, Pludry, a w wyniku zaoszczędzenia środków w ramach funduszu so-
łeckiego sołectwa: kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Myślina uchwaliły dodatkowe zadania.

1. W sołectwie Błachów wykonano rekultywację terenu prze-
znaczonego pod rekreację przy ul. Opolskiej 25 oraz kolej-
ny etap ogrodzenia ww. terenu. Koszt zadań 11.308,78.

2. Sołectwo Bzinica Stara 
zakupiło sprzęt dla OSP Bzinica, 
stoły biesiadne i przenośne 
oświetlenie do namiotów oraz 
tłuczeń na ul. Bieńka. Wspólnie 
z sołectwem Bzinica Nowa 
zadbało o teren rekreacyjno-wy-
poczynkowy – zakupiono paliwo 
i wykonano serwis kosiarek. 
Koszt zadań 16.740,32.

3. W sołectwie Bzinica Nowa odnowiono rowy odwadniające przy skrzyżowaniu 
ul. Polnej i Łącznej oraz przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Spółdzielczej. Zaku-
pione zostały urządzenia do ćwiczeń na powietrzu (siłownia zewnętrzna) oraz 
wspólnie z sołectwem Bzinica Stara zadbali o teren rekreacyjno-wypoczynko-
wy - zakupiono paliwo i wykonano serwis kosiarek. Koszt zadań 11.928,00.

4. Sołectwo Główczyce przezna-
czyło środki na dokumentację 
projektową budowy chodnika 
przy ul. Dobrodzieńskiej, zakup 
paliwa  i przeprowadzenie serwisu 
kosiarek. W Zwozie odmulono rów  
przy ul. Polnej oraz remontowano 
drogę dojazdową do ul. Bielow-
cowej. Koszt zadań 13.333,54.

5. Sołectwo Gosławice przeprowadziło remont ul. Krótkiej za kwotę 12.412,12.

6. Sołectwo Klekotna zakupiło namiot, stoły i ławki za kwotę 11.099,79.

7. Sołectwo Kocury zakupiło i zamontowało napisy na budyn-
ku Centrum Aktywności Wiejskiej, opał oraz wyposażenie sal-
ki CAW m.in. meble, sprzęt agd. Koszt zadań 12.493,07.
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9. Sołectwo Ligota Dobrodzieńska przeprowadziło remont po-
mieszczeń przy świetlicy m.in. kuchnia oraz sale do gier, zaku-
piło płytki na korytarz (zadanie dodatkowe) oraz część środków 
przeznaczyło na koszenie boiska. Koszt zadań 14.932,43.

10. Sołectwo Makowczyce wykonało dokumentację projektową budo-
wy drogi ul. Warłowskiej (zmiana zadania) za kwotę 11.165,49.

11. W Sołectwie Myślina zakupiono i zamontowano wiatę przystankową 
wraz z podłożem przy ul. Kolejowej, przeprowadzono remont kruszywem i 
utwardzenie drogi kościelnej oraz zakupiono wyposażenie klubu w Myślinie 
przy ul. Przejazdowej 2 (zadanie dodatkowe). Koszt zadań 27.099,51.

12. Sołectwo Pietraszów przeznaczyło środki w kwocie 11.978,51 
zł na przebudowę drogi leśnej ul. Kopina (zmiana zadania).

13. Sołectwo Pludry środki podzieliło na wykonanie dokumentacji oświetle-
nia ul. Piaskowej, przeprowadzenie remontu w starej szkole, zakup opału do 
budynku starej szkoły, wykonanie i zamontowanie koszy na śmieci. Zakupiona 
została podkaszarka spalinowa oraz paliwo i olej. Oczyszczono rów przydrożny 
przy ul. Rolnej w Pludrach (zmiana zadania). Ogólny koszt zadań 26.006,48.

14. W sołectwie Rzędowice wykonano stolarkę drzwiową w stodole przy ul. 
Dobrodzieńskiej 8, zakupiono kamień na drogę na Bielowiec i łącznik, a także 
zaprojektowane zostały symbole sołeckie: flaga i baner. Koszt zadań 18.725,59.

15. Sołectwo Szemrowice przeznaczyło środki w kwocie 19.082,20 na wy-
konanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej od północnej strony 
(ul. Wiejska w Szemrowicach). Zadanie wspólne z sołectwem Warłów.

16. Sołectwo Warłów przeznaczyło środki na wykonanie dokumentacji 
chodnika przy drodze powiatowej od północnej strony (ul. Dobrodzieńska 
w Warłowie). Zadanie wspólne z sołectwem Szemrowice. Część środków 
sołectwo przeznaczyło na dokończenie remontu tłuczniem nawierzchni ul. 
Polnej oraz na  zakup elementów do wykonania korony dożynkowej.

8. W sołectwie Kolejka trwały prace przy wykończeniu wnętrza altany, do 
której zostały zakupione ławki i stoliki (zadanie dodatkowe) oraz zakupiono 
materiał do utwardzenia terenu w obrębie altany. Koszt zadań 8.535,57.
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uMOwa lsr
WIEŚCI GMINNE

Podpisanie umowy ramowej jest ostatnim 
etapem konkursu na wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, 
a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020.

Główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju 
to:

1. Wzrost konkurencyjności obszaru obję-
tego LSR i ochrona środowiska przez: rozwija-
nie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 
rozwój rynków zbytu i promocję produktów 
i usług lokalnych, rozwój przedsiębiorczości 
oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie integracji i poczucia przy-
należności do obszaru LSR poprzez: wzmoc-
nienie potencjału organizacji pozarządowych 
oraz edukację społeczności lokalnej, zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego i promocję obszaru 
objętego LSR.

Planowane przedsięwzięcia, które będą 
realizowane w ramach Lokalnej Strategii Roz-
woju można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej www.krainadinozaurow.pl a niezbęd-
ne informacje na ten temat można uzyskać 
w siedzibie Stowarzyszenia LGD w Ozimku, 
przy ul. Słowackiego 18.

Zapraszamy do współpracy i pozyskiwania 
środków unijnych, przeznaczonych na re-
alizacje przedsięwzięć określonych w naszej 
strategii.

Pierwsze nabory zostały zaplanowane na II 
połowę 2016 roku.

Wydarzeniem promującym obszar ob-
jęty LSR, podczas którego informowaliśmy 
o założeniach i działaniach zaplanowanych 
w okresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
był spływ kajakowy, w dniu 4.06.2016 roku.

Anna Golec

Dnia 29.04.2016 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Opolu przedstawiciele 
zarządu: Anna Golec – prezes i karina 
Mrozek – wiceprezes Stowarzyszenia 
LGD „kraina Dinozaurów”, w skład 
którego wchodzą gminy Chrząstowice, 
Dobrodzień, kolonowskie, Ozimek, 
Turawa, Zawadzkie, Zębowice podpi-
sały umowę o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (LSR).

POMOC SPOłECZNA

NOwE OKrEsY ZasIłKOwE
FUNDUSZ ALIMENTACYjNY

Od  dnia 01.08.2016 r. są  przyjmo-
wane wnioski o  ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na okres świadczeniowy 2016/2017, trwa-
jący od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Prawo 
do tych świadczeń jest ustalane począwszy 
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie 
wcześniej niż od początku okresu świadczenio-
wego do końca tego okresu. W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami: – do dnia 
31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik na-
stępuje do dnia 31 października; – w okresie 
od dnia 1 września do dnia 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje 
do dnia 30 listopada.

Kryterium dochodowe wynosi 725,00 zł 
na osobę w rodzinie.

ZASIłEk RODZINNY WRAZ Z DODATkAMI

Od dnia 01.09.2016 r. są przyjmowane 
wnioski o ustalenie prawa do zasiłku ro-
dzinnego wraz z dodatkami na okres zasił-
kowy 2016/2017, trwający od 01.11.2016 r. 
do 31.10.2017 r. Prawo do tego zasiłku ustala 
się, począwszy od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek z  prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi: – do dnia 30 września, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 30 listopada; – w okresie od dnia 
1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 31 grudnia.

Kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł 
na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności kryterium dochodowe 
wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie. W zasiłku 
rodzinnym funkcjonuje mechanizm „złotówka 
za złotówkę”, tj. jeżeli kryterium dochodowe 
zostanie przekroczone to świadczenia będą 
wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy 
przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych 
a wysokością dochodu przekraczającego kryte-
rium dochodowe, pod warunkiem że uzyskana 
kwota będzie wyższa niż 20 zł.

Osoby zainteresowane powyższymi świad-
czeniami zapraszamy do MGOPS w Dobro-
dzieniu Plac Wolności 1 Dział Świadczeń 
Rodzinnych pok. 15 [informacja telefoniczna 
34–351–62–72 (świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego) lub 34–351–62–71 (świadczenia 
rodzinne)].

ZMIANA WYSOkOŚCI 
NIEkTÓRYCH ŚWIADCZEŃ

Od 01.11.2016 r. zostaną podwyższone 
kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektórych 
dodatków do tego zasiłku, które będą obo-

wiązywały do 31.10.2017 r. Zgodnie z § 2 ust. 
2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości docho-
du rodziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wyso-
kości świadczeń rodzinnych oraz wysokości 
zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) 
nowe wysokości świadczeń to:

1) zasiłek rodzinny w kwocie:
a) 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

do ukończenia 5. roku życia;
b) 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. 

roku życia do ukończenia 18. roku życia;
c) 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku 
życia

2) dodatek z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, 
nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie 
dzieci;

3) dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł miesięcznie 
na trzecie i na następne dzieci uprawnione 
do zasiłku rodzinnego;

4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabili-
tacji dziecka niepełnosprawnego:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
do ukończenia 5. roku życia;

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku 
życia;

5) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związ-
ku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku 
z dojazdem z miejsca zamieszkania do miej-
scowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej.

Ewelina Sykosz
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KDr I OKrIs
POMOC SPOłECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrodzieniu kontynuuje 
realizację rządowego programu wspie-
rania rodzin wielodzietnych poprzez 
wydawanie kart Dużej Rodziny oraz 
lokalnego programu wspierającego 
rodzinę i seniora w formie Opolskiej 
karty Rodziny i Seniora, których ce-
lem jest korzystanie ze specjalnych 
uprawnień w postaci zniżek dla posia-
daczy kart. W dalszym ciągu można 
składać wnioski o wydanie w/w kart.

1. Przypomnijmy – uprawnionymi do otrzy-
mania i użytkowania ogólnopolskich Kart Du-
żej Rodziny (KDR) są rodziny (w tym rodziny 
zastępcze) z przynajmniej 3 dzieci w wieku 
do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy 
dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej 
do ukończenia 25 roku życia, bez ograniczeń 
wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, niezależnie 
od dochodu.

Posiadacze kart mogą korzystać z systemu 
zniżek oferowanych przez instytucje państwowe 
jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. 
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie 
internetowej: www.rodzina.gov.pl w zakładce 

„Karta Dużej Rodziny”.
2. Natomiast osobami uprawnionymi 

do otrzymania i użytkowania Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora (OKRiS) są rodziny miesz-
kające na terenie województwa opolskiego 
z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukoń-
czenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje 
naukę oraz rodziny z dzieckiem niepełnospraw-
nym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko 
posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, a także osoby 
starsze, które ukończyły 65 rok życia.

Uwaga! Zarząd Województwa Opolskiego 
w dniu 26 września br., podjął uchwałę w spra-
wie wprowadzenia zmian do Regulaminu Opol-
skiej Karty Rodziny i Seniora. Wprowadzone 
zmiany dotyczą poszerzenia grona odbiorców 
o osoby sprawujące opiekę nad osobami za-
leżnymi oraz o instytucjonalne domy dziecka. 
Przez opiekuna osób zależnych należy rozumieć 
osobę sprawującą stałą opiekę nad osobą niesa-
modzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, 
opiekun połączony jest więzami rodzinnymi 
lub powinowactwem z osobą będącą pod jego 
opieką lub pozostaje z nią we wspólnym gospo-
darstwie domowym.

Dodatkowo rodziny mieszkające na terenie 
Gminy Dobrodzień, posiadające Opolską Kartę 
Rodziny i Seniora, ale wychowujące 3 i więcej 
dzieci, w tym także rodziny z dzieckiem nie-
pełnosprawnym oraz osoby starsze po 65 roku 
życia, mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych 
przez lokalnych – gminnych partnerów. Wykaz 

zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej: 
www.ssd.opolskie.pl w zakładce „Opolska Kar-
ta Rodziny i Seniora oraz www.dobrodzien.pl 
w zakładce „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

W dalszym ciągu zapraszamy także firmy, 
instytucje, podmioty prywatne (sklepy i firmy 
świadczące usługi) do pozostania partnerem 
Opolskie Karty Rodziny i Seniora. Osoby za-
interesowane mogą zgłaszać się telefonicznie 
34/ 351 62 60 lub osobiście w MGOPS w Do-
brodzieniu pok. 14.

Osoby będące już w posiadaniu Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora mogą dokonywać prze-
dłużeń ich ważności.

Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Ro-
dziny i Seniora następuje poprzez naklejenie ho-
logramów na wszystkich egzemplarzach karty. 
Druk oświadczenia oraz hologramy na kolej-
ne lata można otrzymać w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 
przy Placu Wolności 1 w pok. nr 13 (od pon. 
do pt. w godz. 7.30 – 15.30), a także w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego 
ul. Hallera 9 w Opolu. Otrzymane hologramy 
przedłużają ważność kart do końca 2017r. Wa-
runkiem przedłużenia ważności karty jest wy-
pełnienie przez wnioskodawcę (lub inną osobę 
pełnoletnią wymienioną we wniosku i widnie-
jąca na karcie) druku oświadczenia o spełnianiu 
przez wszystkich posiadaczy karty kryteriów, 
o których mowa w Regulaminie Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora.

Klaudia Błońska

L.p. Nazwa i adres firmy Logo Zakres
działalności

Proponowana zniżka

1
Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
Dobrodzień

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

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

art. biurowe, szkolne
komputerowe, chemia

rabat 1% na art. komputerowe
rabat 3% – pozostałe artykuły

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

produkcja pieczywa, ciast
i ciastek

10 % rabatu na produkty własne

4
"Buty na Maxa", Jolanta Max, 
ul.Ks.Gładysza 13, Dobrodzień

sklep obuwniczy 5 % na wszystkie artykuły

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

sprzedaż kwiatów
i art. dekoracyjnych

5 % na cały asortyment, oprócz pojedynczych kwiatów ciętych

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

sprzedaż węgla cena opału niższa o 10 zł/t

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

ośrodek szkolenia kierowców rabat 5%

8 Park Hotel, Dobrodzień
ul.Parkowa 5

hotel 10 % rabatu na usługi hotelowe
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PORTRETY

92. rOcZNIca 
urODZIN EDwarDa 
GOsZYKa
20 marca 1924 r. na Śląsku Cieszyńskim, w cieniu 
Czantorii, urodził się Edward Goszyk, leśniczy i myśli-
wy na trwale związany z Ziemią Dobrodzieńską.

W lasach, jako leśniczy, pracował od 1945 r. 
do przejścia na emeryturę jesienią 1989 r. 

Większość tego czasu pracował w istniejącym 
wówczas Nadleśnictwie Dobrodzień. Jest je-
dynym żyjącym członkiem założycielem Koła 
Łowieckiego „Dzik” w Dobrodzieniu. Na prze-
łomie lat 70. i 80. był Łowczym Powiatowym 
Polskiego Związku Łowieckiego w Lublińcu. 
Opublikował ponad sto artykułów o tematyce 
łowiecko-przyrodniczej i historycznej, a także 
kilka broszur opisujących dzieje miejscowo-
ści położonych na Ziemi Dobrodzieńskiej, 
Lublinieckiej i Koszęcińskiej. Ostatnią opu-
blikowaną przez niego książką są „Śląskie 
łowy”, którą wydał w 2014 r. nakładem Wy-

dawnictwa Mirczumet z Koszęcina. Znaczna 
część tej książki poświęcona jest działalności 
łowieckiej myśliwych z Dobrodzienia i naj-
bliższych okolic. W książce „Żelazny Dzik”, 
wydanej w 2015 r. dla uczczenia 65. rocznicy 
działalności Koła Łowieckiego „Dzik” w Do-
brodzieniu, także sporo miejsca poświęcono 
sylwetce Pana Edwarda Goszyka. Jego dzia-
łalność w PZŁ została zauważona i docenio-
na. Jest uhonorowany Brązowym, Srebrnym 
i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz 
wieloma innym wyróżnieniami łowieckimi. 
Za działalność w Lasach Państwowych oraz 
za działalność społeczną otrzymał Brązowy, 

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Edward Goszyk opublikował w pe-
riodyku „Echo Dobrodzienia i Okolic” wiele 
artykułów o tematyce historycznej, np. „Do-
brodzień w pierwszej połowie XIX wieku” 
(55,2004) oraz łowieckiej, np. „Łowiectwo 
jak Dobrodzień stare” (91,2014).

Edward Goszyk jest człowiekiem prawym, 
pogodnym i skromnym, o rozległych zain-
-teresowaniach i wielu niezwykłych pasjach.

Norbert Sczygiol

Edward Goszyk zmarł 7 września 2016 r.

Edward Goszyk w towarzystwie myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Do-
brodzieniu, od lewej: Henryk Sobala, Norbert Szczygioł i Waldemar Widawka.

kULTURA

KONcErt Dla KsIęDZa 
prObOsZcZa
26 czerwca odbył się w kościele po wezwaniem św. Marii Magdaleny wyjątkowy 
koncert. Mieszkańcy Dobrodzienia przywykli, że w kościele jest jakiś koncert ponie-
waż odbywały się ona bardzo często, ale ten był wyjątkowy bo dedykowany księdzu 
Proboszczowi Alfredowi Waindokowi od Władz Miasta oraz Dyrekcji Domu kultury.

Ksiądz Proboszcz odchodzi na emeryturę 
po 33 latach duszpasterzowania w Do-

brodzieniu, czyli bycia z nami i współorgani-
zowania życia społecznego w parafii, mieście 
i gminie. Zawsze otwarty na nasze propozycje, 
zawsze gotowy do współpracy oraz do gosz-
czenia nas w kościele i na placu plebanijnym. 
W ciągu roku odbywa się mnóstwo imprez 
i przedsięwzięć we współpracy z parafią: Or-
szak Trzech Króli, koncerty kolęd w każdą 
niedzielę okresu bożonarodzeniowego, Dni 
Dobrodzienia, Źródło – koncerty w kościele 
parafialnym i św. Walentego, Turniej Piłki 
Plażowej, 11 listopada, koncerty organowe… 
Nigdy nie usłyszeliśmy słowa nie. Ta oficjal-
na współpraca miała również swoje kulisy 
bo przecież pożyczaliśmy sobie sprzętu na-
wzajem, korzystaliśmy z przestrzeni placu ple-
banijnego i tak można by wyliczać i wyliczać.
 
Tego ciepła, cierpliwości i chęci bycia z ludź-

mi nie można było pominąć milczeniem.
Dlatego postanowiliśmy zamówić Mszę 

w intencji Księdza i w ramach prezentu ofia-
rować radość modlitwy w śpiewie tak Księdzu 
jak i jego parafianom. Zespół Księży Solistów 
„Servi Domini Cantores” uświetnił Mszę, 
a potem dał fantastyczny koncert. Wystąpi-
li: ks. Zdzisław Madej – tenor z Wrocławia, 
ks. Paweł Sobierajski – tenor z Katowic oraz 
śpiewaczka operowa Ewa Biegas – sopran 
(w zastępstwie) przy akompaniamencie pia-
nisty Grzegorza Biegasa. Usłyszeliśmy utwory 
sakralne, Moniuszki, a także operowe i ope-
retkowe.

Po zakończeni Mszy św. głos zabrała Pani 
Burmistrz Róża Koźlik dziękując w imie-
niu całej społeczności lokalnej za te 33 lata 
współpracy i wręczając symboliczne kwiaty. 
Natomiast prowadzący koncert ks. Paweł 
Sobierajski uczynił z niego prawdziwy hołd 
złożony przyszłemu emerytowi w atmosferze 

radości, wręcz zabawy.
Księże Proboszczu dziękujemy raz jeszcze!

Agnieszka Hurnik

pupIlE
WIEŚCI GMINNE

Co roku, szczególnie w drugiej jego 
połowie, wzrasta liczba bezdomnych 
psów i kotów. Obowiązkiem każdej 
gminy jest dbanie o takie zwierzęta.

Sprowadza się to do wydawania na ten cel 
całkiem sporych środków, które są pie-

niędzmi publicznymi. Wniosek – wszyscy 
płacimy za wolno biegające psy i koty. Nasza 
gmina wydała już w br. aż 14 tys. zł na ten cel. 
Za te pieniądze można by zawiesić kilka po-
trzebnych lamp oświetlenia drogowego albo 
zrobić dokumentację na przebudowę drogi. 
Warto więc zastanowić się jak dbamy o wła-
sne „pupile” i jak pilnujemy, aby cudzych 
nie wypuszczano na naszym terenie. Szcze-
gólnym utrapieniem są jednak psy naszych 
mieszkańców, które biegają sobie samopas 
i stwarzają potencjalne, a często także realne 
zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Zasa-
da jest prosta: o zwierzęta trzeba dbać – kto 
o nie nie dba, nie powinien ich mieć.

Marek Witek
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DObrODZIEńsKIE 
ŚwIętO pOEZjI
jak każdej wiosny, w tym roku rów-
nież, odbyło się w Domu kultury święto 
poezji i tej czytanej i tej śpiewanej. 
Gościliśmy bowiem dwoje poetów 
i zespół wykonujący poezję śpiewaną.

Wieczór rozpoczęło spotkanie ze znanym 
poetą Januszem Orlikowskim promu-

jące jego nową książkę poetycką „Raj, który 
widziałem”. Autor, po wprowadzeniu przybli-
żającym jego sylwetkę twórczą, czytał wybra-
ne utwory publiczności. Następnie słuchacze 
mogli zadawać artyście pytania. Nowy tom 
poety jest bardzo osobistym zapisem nie-
dawnych przeżyć, co wywołuje u słuchacza 
piękne współprzeżycie – dlatego spotkanie 
było niezwykłe i osobliwe. Każdy słuchacz 

mógł oczywiście zakupić książkę i poprosić 
o wpis autora. Panu Januszowi gratulujemy 
nowej publikacji i czekamy na kolejne.

Drugi gość wieczoru to debiutantka na grun-
cie poetyckim Renata Bieniek. Po raz pierwszy 
dała się namówić na wyciągnięcie wierszy z szu-
flady i na skonfrontowanie ich z rasową poezją. 
Gratulujemy serdecznie odwagi, zachęcamy 
do dalszej twórczości i dziękujemy za udział 
ponieważ mamy przekonanie, że w takich ma-
łych społecznościach jak nasza dom kultury 
powinien właśnie temu między innymi służyć 
aby kolejni twórcy, w różnych dziedzinach, 
znajdowali odwagę do pokazania swych prac 
i zachęcania tym samym innych.

Trzecim gościem był

zespół „Ponad chmurami”. Usłyszeliśmy przy 
akompaniamencie gitary i skrzypiec utwory 
Leonarda Cohena oraz Bułata Okudżawy 
w wykonaniu Katarzyny Jarzynowskiej. Wy-
stęp zespołu jest formą nagrody w konkur-
sie, w którym wziął udział w zimie 2015. Jest 
to „Zimowa Giełda Piosenki” organizowana 
przez Młodzieżowy Dom Kultury działający 
przy Uniwersytecie Opolskim. Dyrektorzy 
domów kultury na Opolszczyźnie zapraszani 
są do konkursu jako jurorzy wspierający, któ-
rych formą nagrody dla zespołu jest występ 
w danym domu kultury.

Tak to w atmosferze uniesień poetyckich 
upłynął wieczór 23 kwietnia br. w sali ka-
meralnej domu kultury. Zapraszamy za rok 
wszystkich nawet tych, którzy ze szkoły wy-
nieśli przekonanie, że poezja jest trudna i tylko 
dla wybranych, bo wbrew pozorom jej wcale 
nie trzeba rozumieć tylko czuć. Na jednym 
z istotnie trudniejszych spotkań usłyszałam 
od słuchaczki – „wie pani, nic nie zrozumiałam, 
ale strasznie mi się podobało!” I o to właśnie 
chodzi w sztuce!

Agnieszka Hurnik

WYPOCZYNEk

waKacjE Z DOMEM KulturY
W tym roku wakacyjne zajęcia rozpoczęły się 4 lipca i trwały nieprzerwanie cale wa-
kacje codziennie!!! Nie udało nam się zorganizować półkolonii ze względu na przepisy, 
ale jeśli dziecko przychodziło do nas o 10.00 mogło wracać dopiero po 15.00 albo 
jeszcze później gdyby rodzice chcieli ponieważ animatorzy – instruktorzy pracujący 
w domu kultury: Monika kabat, Beata kupiec i joanna Eichhorn – byli do dyspozycji.

Ofertę wakacyjną można podzielić na gru-
py zajęć odbywających się w różnym 

czasie i z różną częstotliwością: wycieczki – 
do Opola (np. rejs barką po Odrze, ZOO), 
Krasiejowa, Twórcza chata w Łagiewni-
kach, Kręgielnia w Myślinie oraz rowerowa 
do stadniny w Kolejce z wizytą na grobie 
Karolinki z piosenki, która szła do Gogolina, 
a jest pochowana w Bzinicy Starej.

Następnie warsztaty: dziennikarskie, ma-
lowanie torby bawełnianej, pudełko retro, 
papierowa wiklina, broszka z organzy, kartki 
okolicznościowe i te z wakacji, budki dla ptaków 
z butelek po wodzie, domki z pudełek po mleku, 
medaliony z kapsli, etui na telefon z filcu, malo-
wanie bluzek. Ponadto „Marzycielska Poczta” – 
ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu 

listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Każdy 
może wywołać uśmiech na twarzy dziecka! 
Do tego: „Wakacyjne wietrzenie szafy” – zabawy 
z modą, „Sztuka uliczna – czyli malowanie 
kredą na placu wokół domu kultury, „Piknik 
z książką” w parku, „Quiz muzyczny – grać 
każdy może”, filmy wyświetlane w Dobrotece, 
fotografia – zdjęcia uchwycone podczas spaceru 
po Dobrodzieniu, Kalambury.

Dodatkową atrakcją był
spektakl Teatru Kultureska „Afera Leśna” – 

wspaniała bajka dla małych i dużych!! po której 
nastąpiła super zabawa z bańkami mydlanym 
– każde dziecko zostało zamknięte w wielkiej 
bańce mydlanej, a potem dzieci mogły same 
je robić i bawić się.

Odbywały się również zajęcia w świetlicy 

wiejskiej w Główczycach, bo tylko ta wieś po-
prosiła o zajęcia i tylko tam dzieci przychodziły.

Codziennie dzieci miały wstęp wolny na ba-
sen w Dobrodzieniu od 12.00 do 13.00!!!

Na zakończenie wakacji odbyła się zabawa 
taneczna!

Myślę, że oferta była duża i różnorodna. 
Niemniej jednak dzieci przychodziła zawsze 
stała ilość i nie było ich bardzo dużo. Prosimy 
zatem Rodziców o informację zwrotną – co było 
nie tak: Czas? Godzina? Zajęcia? Chcielibyśmy 
wiedzieć w którym pójść kierunku w przyszłym 
roku. Polecamy naszego maila dokid@poczta.
onet.pl albo rozmowy z nami. Zapraszamy – 
Dom Kultury jest czynny od 8.00 do 20.00!!! 
Nawet mimo remontu!

Agnieszka Hurnik
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PIELGRZYMI

ŚwIatOwE DNI MłODZIEŻY 
w DObrODZIENIu
W dniach 20 – 25 lipca 2016 roku w Dobrodzieniu w Parafii 
Św. Marii Magdaleny gościło 56 młodych ludzi z Republiki 
Czeskiej, którzy przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzie-
ży. jedna z dziewcząt jeździła na wózku, a mimo to mogła 
być z nami bo miała opiekę dwóch innych młodych i polską 
rodzinę, która oddała cały swój czas by mogła być wszędzie 
dowożona i we wszystkim brać udział. Zanim jednak wyruszyli 
do krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem spędzili 
niezwykle interesujący i radosny tydzień w Dobrodzieniu.

Dzień pierwszy (środa) to „Dzień spotkania”. Nasi gości przyjechali 
o 16.00 i zostali przywitani na placu plebanijnym w „Nazare-

cie”(taką nazwę otrzymała Diecezja Opolska) przez proboszcza Ks. 
Alfreda Waindoka, ks. wikarego Jana Golbę oraz przez Burmistrza 
Dobrodzienia Różę Koźlik. Natomiast słowami radości z przybycia 
podzielił się z nami ks. Martin Vevoda. Zaraz potem pielgrzymi po-
znali swoje polskie rodziny i zostali zabrani do gościnnych domów 
24 rodzin z Dobrodzienia, Rzędowic, Malichowa, Turzy, Makowczyc 
oraz Kadłuba Wolnego po, to by po krótkim odpoczynku wrócić 
na plac plebanijny na wspólne ognisko z kiełbaskami, rozmowę, 
śpiew i modlitwę.

Kolejny dzień – „Dzień poznania” rozpoczął się Mszą św. aby 
nabrać sił na całodzienne poznawanie Dobrodzienia – mieszkańców, 
kultury, historii, kuchni oraz różnych przestrzeni charakterystycznych 
dla naszego miasta. Wraz z polskimi wolontariuszami goście zostali 
podzieleni na 5 grup i przez całe przedpołudnie odwiedzali na zmianę: 
Urząd Miasta, Dom Kultury, Dobrotekę oraz udawali się na spotka-
nie z Piotrem Klerem. W Urzędzie oglądali prezentację o naszym 
mieście, spotykali się z władzami i otrzymywali pamiątkowe gadżety; 
w Domu Kultury brali udział w warsztatach wykonywania broszek 
z motywem ludowym z instruktorką Beatą Kupiec oraz w warsztatach 
śpiewu z przedstawicielami Zespołu Pieśni Regionalnej Stanisławem 
Wernerem i Renatą Sachą – uczyli się piosenki „Poszła Karolinka”. 
Odbyła się również u nas projekcja filmu, który nakręcili polscy wo-
lontariusze o tym jak powoli przygotowywali się do przyjęcia gości… 
Dom Kultury posłużył również do międzynarodowej (ponieważ do-
tarli do nas jeszcze młodzi z Wielkiej Brytanii goszczący w parafii Ks. 
Józefa Muchy) konferencji modlitewnej prowadzonej przez diakona 
Pawła Lisonia w sali kameralnej, która wypełniona była wystawą prac 
metodą intarsji autorstwa Stanisława Wilka. W Dobrotece zwiedzali 
apartament przyszłości, pozostałą ekspozycję, posilali się na koszt 
gospodarzy, a następnie w zabytkowych wnętrzach kuchni śląskiej 
mieli spotkanie z Piotrem Klerem.

Zmęczeni bieganiem, żeby niemal wszędzie zdążyć goście 
udali się do zabytkowych wnętrz Park Hotelu na obiad.

Po krótkim wytchnieniu spotykali się w swoich grupach by przy-
gotować krótką prezentację siebie i swojego kraju. Efekty tej pracy 
mogliśmy potem wspólnie podziwiać na placu plebanijnym podczas 
prezentacji grup. Jak zwykle pomysłowość młodych ludzi okazała się 
nieograniczona!

Na zakończenie tego trudnego dnia posileni miską bigosu w tzw. 
małym parku pielgrzymi rozpoczęli wieczór muzyki i tańca prowa-
dzony przez Dionizego Brylkę, który przygotował koncert z pokazem 
światła i dźwięku. Młodzież tańczyła i śpiewała do późna mimo trudów 
jakie czekały kolejnego dnia.

Piątek to „Dzień Miłosierdzia”. Po mszy św. goście rozpoczęli grę 
terenową „Śladami chrześcijaństwa Dobrodzieńskiego”. Zadania 
do gry zostały przygotowane na podstawie materiałów opracowa-
nych przez niezastąpionego Pawła Mrozka. A trzeba było się na-
biegać bo dotyczyły one: kościoła św. Walentego, dawnego kościoła 
ewangelickiego, kościoła św. Marii Magdaleny, synagogi (plac przy 
domu kultury), cmentarza żydowskiego oraz cmentarza husyckiego 
w Bzinicy (tam nie jechali tylko szukali odpowiedzi w materiałach 
wydrukowanych), gdzie pochowana jest Karolinka z piosenki której 
uczyli się poprzedniego dnia. Po stemple w kartach odpowiedzi 
i weryfikacje czy są one prawdziwe przychodzili do domu kultury. 
Zakończenie gry i wręczenie nagrody zwycięskiej grupie odbyło się 
na placu plebanijnym. Z rąk Pani Burmistrz grupa odebrała słodką 
nagrodę – kosz polskich czekolad firmy Wedel.

Obiad tego dnia goście spędzali w rodzinach, a zaraz potem uda-
wali się do ogrodu plebanijnego by w swoich grupach przygotować 
stacje drogi krzyżowej. Odbyła się ona ulicami miasta o godz. 20.45 
w trzech językach – polskim, czeskim oraz angielskim. W dużym 
skupieniu wraz z mieszkańcami Dobrodzienia młodzież modliła się 
nie okazując zmęczenia.

Sobota czyli „Dzień Wspólnoty” wypełniona 
była dwoma wyjazdami

– do Opola i na Górę Św. Anny, gdzie spotkała się młodzież gosz-
cząca w całym województwie opolskim. W Opolu robili głośny raban 
wędrując ulicami miasta tańcząc i śpiewając, a na Górze Św. Anny 
modlili się w skupieniu. Obie podróże odbyły się na koszt organiza-
torów. Wrócili zmęczeni ale szczęśliwi!

Niedziela to był „Dzień Rodzinny”. O 10.30 odbyła się Msza św. 
w języku czeskim, śląski obiad w rodzinach i wspólne popołudnie 
zaproponowane przez gospodarzy. Goście mieli przywieźć zdjęcia 
swoich rodzin i mieliśmy czas żeby w końcu porozmawiać. Wieczorem 
bowiem odbyło się już spotkanie pożegnalne w Główczycach w remizie 
OSP. Gościnna wieś przyjęła nas z otwartymi ramionami. Najpierw 
rozegrany został mecz piłkarski Polska – Czechy, a następnie kolacja 
przygotowana pod okiem Pani Renaty Sachy i pań z Główczyc przy 
rytmach Dionizego, który tym razem przygotował karaoke. Młodzież 
znowu poderwała się do śpiewu i tańca – nie obeszło się bez belgijki!

Powoli nadchodził czas pożegnań, bo nie wszyscy polscy wolon-
tariusze wyruszali razem z gośćmi do Krakowa. Opuszczał nas np. 
Mateusz Skibe, który poświęcił organizacji i uczestnictwu w ŚDM 
cały swój urlop. Należą mu się wielkie podziękowania za wielkie serce 
i ogromny wysiłek. Dobrze wiedziała to młodzież widząc zaanga-
żowanie w ciągu tych wspólnych dni bo kiedy żegnał się z nowymi 
przyjaciółmi wszyscy oni w liczbie 56 wraz z polskimi kolegami nie-
mal na niego wskoczyli i otoczywszy ogromnym kołem dziękowali 
spontanicznie.

Równie wielkie podziękowania należą się ks. wikaremu Janowi 
Golbie, który podjął wysiłek organizacyjny i zgromadziwszy wokół 
siebie wspaniałych młodych ludzi – 20 wolontariuszy, doprowadził 
do tego, że mały Dobrodzień mógł wnieść swoją cegiełkę w organiza-
cję ogromnego przedsięwzięcia jakim były Światowe Dni Młodzieży. 
A my mieszkańcy mogliśmy poznać nowych ludzi, zawrzeć nowe 
znajomości włączyć się osobiście w to wielkie dzieło.

W poniedziałek rano i goście i polscy wolontariusze wyruszyli 
do Krakowa, gdzie czekała ich kolejna wielka przygoda w tłumie takich 
samych młodych radosnych i rozmodlonych chociaż z innych krajów.

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

Pod takimi trzema hasłami świętowaliśmy w tym roku 
w dniach 22 – 24 lipca dni miasta. Imprezy zostały połączo-
ne ze sobą z powodu trwającego w domu kultury remontu.

Piątek to był dzień przeznaczony na obchody 45-lecia istnienia 
Domu Kultury (instytucja działa w obecnym budynku od 1971 ro-

ku). Z tej okazji sprzed domu kultury wyruszył uroczysty pochód 
wszystkich działających w nim sekcji. Na czele za orkiestrą kroczyły 
mażoretki (125 dziewcząt), następnie: taniec towarzyski, Mamy ma-
żoretek, Teatr MaMeMik, Dokisiaki i Dokisiaczki, modelarze, sekcja 
fotograficzna, sekcja intarsji, sekcja Vega, Sekcja karate Nidan, Break 
Dance, Zespół Regionalny, Chór Kantata, sekcja rękodzieła Pasjonata, 
sekcja brydża,, skata, szachów, Morsy „Sopel”, rowerowa „Jednoślad”, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Związek Emerytów i Rencistów… 
Tylko fakt, że trwał okres wakacyjny i bardzo wiele osób wyjechało 
spowodował, że nie zablokowaliśmy całkowicie ruchu drogowego 
niekończącym się korowodem. Powinno znaleźć się w naszym ko-
rowodzie 300 osób bo 390 jest zapisanych do wszystkich sekcji, ale 
wiele osób uczęszcza na kilka zajęć z naszej oferty.

Po dotarciu na plac festynowy rozpoczęliśmy świętowanie od przy-
witania wszystkich gości przez władze miasta – Panią Burmistrz Różę 
Koźlik oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Karpinskiego. 
Z okazji naszego jubileuszu otrzymaliśmy od władz miasta List gratu-
lacyjny. Następnie wręczone zostały Młodzieżowe Róże Dobrodzienia 
przyznane przez Młodzieżową Radę działającą przy Radzie Miejskiej. 
Nagrodę z rąk Przewodniczącego Bartosza Wloczyka otrzymali: Mar-
cin Karpinski i Monika Czapla. Następnie wręczone zostały nagrody 
w dwóch konkursach: Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrodzieńskiej 
„Dobrodzienianin, to ja” oraz w Konkursie na gadżet reklamujący 
Dobrodzień jako miasto stolarzy. Nagrodami były tu bony Empik 
ufundowane przez Urząd Miasta. Ta forma nagrody jest stosowana 
na wniosek właśnie Młodzieżowej Rady. Po zakończeniu wręczania 
nagród rozpoczęły się występy wszystkich przybyłych w przemarszu 
grup: zaprzyjaźniona z Domem Kultury orkiestra z Szemrowic oraz 
mażoretki, taniec towarzyski, Braeak Dance, Zespół Pieśni Regionalnej, 
Karate Nidan. Pozostałe grupy nie były tak liczne by pokazać swoje 
wypracowane osiągnięcia – wszystko z powodu wakacji… Te sekcje, 
które zajmują się tworzeniem dzieł przestrzennych miały swoją wy-
stawę w namiocie: modelarze, intarsja, fotografia i rękodzieło. Zostały 
tam również wyłożone stare kroniki domu kultury oraz współczesne. 
Można było odszukać siebie na zdjęciach kiedyś i dziś…

Wieczorem wystąpił również zaprzyjaźniony z Domem Kultury 
Fabian Kowolik, natomiast Piotr Lempa z powodów zawodowych nie 
mógł wystąpić dlatego nadesłał list gratulacyjny dla Domu Kultury.

Sobota była dniem „Źródła”, które obchodziło 20 lat oraz dniem 
Zespołu Pieśni Regionalnej, który obchodzi 30 lat swego istnienia.

Uroczystość tradycyjnie otworzyli Burmistrz Dobrodzienia z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w strojach regionalnych. Kolejno głos 
zabrali zaproszeni goście: Marszałek Województwa Opolskiego An-

drzej Buła, Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Przewodniczący Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard 
Gaida oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk. 
Wszyscy w niezwykle ciepłych słowach przekazywali gratulacje z po-
wodu jubileuszy i życzenia dalszych sukcesów. Odczytano również 
list od Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego.

Żeby w pełni świętować jubileusz trzeba sięgnąć do źródeł, zwłasz-
cza przy okazji „Źródła” dlatego zaprosiliśmy na scenę dwie naj-
ważniejsze osoby które przyczyniły się do powstania tej niezwykłej 
imprezy. A są to Stanisław Górski oraz Bernard Gaida. Z rąk Pani 
Burmistrz otrzymali kwiaty i gratulacje. Dołączyli wtedy do nas 
kolejni zaproszeni goście z gratulacjami i prezentami – Pani Prezes 
Lokalnej Grupy Działania Anna Golec oraz Dyrektor zaprzyjaźnio-
nego Domu Kultury w Ozimku Helena Gruszka. Życzenia płynęły 
dla Domu Kultury, ale i dla Zespołu Pieśni Regionalnej, który dał 
piękny jubileuszowy koncert wraz z nowym utworem Pana Stanisława 
Wernera „Nasz Dobrodzień”.

Po występie zespołu wszyscy mogliśmy zobaczyć film okoliczno-
ściowy autorstwa Tomasza Sikory pokazujący historię 20 lat Źródła. 
W czasie trwania filmu na scenę wjechały dwa torty – źródłowy i ju-
bileuszowy dla zespołu. Jeden autorstwa cukierni Jutrzenka Edwarda 
Bebla, drugi Piekarni Urbanek – oba otrzymaliśmy w jubileuszowych 
prezentach za co serdecznie dziękujemy!

Mimo deszczu mogliśmy podziwiać kolejno występy zespołów: 
Pieśni i Tańca „Silesianie”, niemieckiego „Kwaśnica Bawarian Show”, 
cygańskiego „Cygańskie Gitary” oraz gwiazdy wieczoru – góralskiego 
zespołu „Krywań”. Natomiast przy biesiadnym stole krążyła powstała 
na tę okazję kronika Źródła przywołująca wiele wspomnień. Goście 
otrzymali pamiątkowe kubki okolicznościowe, smycze oraz długo-
pisy, a gospodarzami namiotu były pracownice domu kultury wraz 
z Dyrekcją w strojach śląskich. Ogłosiliśmy bowiem konkurs dla 
rodzin „Strój śląski Omy i Opy” chcąc zachęcić naszych mieszkańców 
by nie wyrzucali dawnych strojów swoich Om ponieważ mają one dla 
nas wartość muzealną. Zwłaszcza, że nasza Izba Regionalna została 
przekształcona w Muzeum Regionalna działające przy Domu Kul-
tury. Niestety nikt z Państwa nie stanął do konkursu może z powodu 
oporów do przebrania się, niemniej jednak jeśli takie stroje jeszcze 
pojawiają się na Państwa strychach zachęcamy do przekazania ich 
nam zamiast wyrzucać.

Źródło miało tylko jeden dzień, ale nie obyło się bez tradycyjnego 
forum dyskusyjnego, które odbyło się już w piątek w sali lustrzanej do-
mu kultury. Temat brzmiał „Rola migracji w życiu narodów i państw”, 
a prelegentami byli wykładowcy Uniwersytetu Oplskiego: prof. dr hab. 
Bogdan Cimała, dr Edward Nych oraz dr Anna Krasnodębska. Forum 
towarzyszyła wystawa jubileuszowa poświęcona pracy i dorobkowi 
naukowemu prof. dr. hab. Zenonowi Jasińskiemu. Z okazji swojego 
jubileuszu Profesor otrzymał gratulacje z rąk Wicestarosty Oleskiego 
Rolanda Fabianka, który gościł na forum wraz z przedstawicielami 
Wydziału Oświaty Starostwa.

Niedziela była typowym dniem biesiadnym

rozpoczętym tradycyjnie od bajki dla dzieci „Mapa marzeń” połą-
czonej z animacjami i zabawami. Kolejno wysłuchaliśmy koncertów 
z piosenkami Anny Jantar w wykonaniu Anny Żebrowskiej, zespołu 
„Singing Birds” oraz „The Postman” Beatlesi z Polkowic. Celowo 
zespoły zostały tak dobrane, by można już było potańczyć wcześniej 
i po prostu świetnie się bawić. Zagadką dla nas jest dlaczego Dobro-
dzień rusza do tańca dopiero po zmroku?! Co jest takiego w tańcu, 
że trzeba się chować pod osłoną zachodzącego słońca? Muzyka i ta-
niec są przecież jedną z najradośniejszych i najpiękniejszych form 
wyrazu zabawy i ludzkiej aktywności. Wszystkie trzy dni kończą się 
zabawą taneczną trwającą do późna, ale całym sercem zapraszamy 
do zabawy już wcześniej – to przecież jest święto miasta czyli przede 
wszystkim mieszkańców!!! To tak jakbyśmy przyszli na wielkie ju-

45 lat DOMu 
KulturY
20 lat ŹróDła
DNI DObrODZIENIa
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bileuszowe urodziny!
Wydarzeniom odbywającym się na placu festynowym towarzyszą 

imprezy dodatkowe: Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmi-
strza, Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Starszego Cechu Rzemiosł 
Różnych – Kryta Pływalnia Delfin, Wernisaż wystawy Świat dziecka 
w intarsji” autorstwa Stanisława Wilka i członków sekcji intarsji, Tur-

niej szachowy o Drewnianą Figurę Szachową oraz Koncert Odpustowy 
„Najpiękniejsze arie świata” w wykonaniu Karoliny Wieczorek przy 
akompaniamencie Katarzyny Rzeszutek.

Dziękujemy Państwu za wspólną świetną trzydniową zabawę, która 
upłynęła w bezpiecznej atmosferze.

Agnieszka Hurnik

LITERATURA

spOtKaNIE 
w bIblIOtEcE
08 kwietnia br. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Dobrodzieniu gościliśmy jedną z najbardziej popularnych 
współczesnych pisarek p.Agnieszkę Lingas -łoniewską.
Pani Agnieszka z pochodzenia jest wrocławianką od kil-
ku lat tworzy prozę głównie dla kobiet, jest autorką m.in. 
takich powieści, jak: Bez przebaczenia, Zakład o miłość, 
trylogia Zakręty losu, trylogia Szukaj mnie wśród la-
wendy. Zuzanna,Zofia,Gabriela,W szpilkach do Manolo, 
Piętno Midasa, Szósty,Skazani na ból i wielu innych.

Jest jeden wspólny mianownik wszystkich bez wyjątku powieści 
p.Agnieszki – są rewelacyjne!!! Autorka na swoim koncie ma tak-

że udział w antologiach, jest laureatką konkursu na opowiadanie 
kryminalne z Dolnym Śląskiem w tle, prowadzi portal Czytajmy 
Polskich Autorów, a w 2012 roku została uhonorowana żelaznym 
glejtem Ambasadora Krakowskich Targów Książki.

Kocha zwierzęta, ma trzy koty i psa – uwielbia również spotkania 
ze swoimi czytelnikami, a ci bardzo licznie przybyli na spotkanie 
ze swoją pisarką do dobrodzieńskiej biblioteki. Pani Agnieszka 
opowiadała o swoich książkach, ciekawostkach dotyczących ich 

powstania, opowiadała o swoim prywatnym życiu, planach pisar-
skich, a następnie chętnie odpowiadała na pytania czytelniczek. 
Zdradziła nam, że być może w najbliższym czasie dojedzie do nakrę-
cenia filmu na podstawie trylogii Zakręty losu. Czytelniczki miały 
również możliwość zakupu książek pisarki,uzyskania autografu, 
a nawet zrobienia sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze i niewątpliwie 
było bardzo potrzebne gdyż obok popularyzacji literatury służyło 
promocji książek jak również dało możliwość poznania autorki, 
a nawet zachęciło niektóre czytelniczki do podjęcia własnych prób 
literackich. Już dziś z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, 
a może tym razem będzie to …(czekamy na propozycje naszych 
czytelników).

Grażyna Sawicka

kULTURA

tEODOr
W Kocurach w Centrum Aktywności Wiejskiej odbył się w świą-

teczny poniedziałek 15 sierpnia niecodzienny koncert ukraiń-
skiego muzyka, saksofonisty i wokalisty Teodora. Ten utalentowany 
artysta, mieszkający obecnie w Polsce jest zwycięzcą ukraińskiej 
edycji muzycznego programu „Jedna Rodzina”. Podczas koncertu 
swoje wiersze recytowała Renata Kozela.

Anna Grzebińska
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kINO

raNDKa w starYM 
KINIE
16 kwietnia 2016 roku w ramach cyklicznej imprezy „Rand-
ka w Starym kinie” organizowanej przez Dom kultury od-
było się spotkanie ze Stanisławem janickim. Starszemu 
pokoleniu z pewnością nie trzeba wyjaśnień bo skojarzenie 
ze starym kinem jest jednoznaczne – niedzielne popołu-
dnie, a na ekranie telewizora ciepły człowiek w dużych 
ciemnych okularach opowiadający z prawdziwą pasją 
i wielkim znawstwem o tajnikach początków kina i jego 
rozwoju. Młodsze pokolenie z pewnością mogło się wie-
le nauczyć podczas tego niezwykłego spotkania u nas.

Żeby Pan Stanisław poczuł się jak u siebie przygotowaliśmy dla 
niego specjalną scenografię przywołującą wspomnienia programu 

„W starym kinie” – kotara, fotel i koniecznie świecznik… Programu nie 
ma już co prawda na antenie TVP 1, ale w każdą sobotę w godzinach 
zmiennych na antenie telewizji Kino Polska można ciągle spotkać Pana 
Stanisława Janickiego, który z niesłabnącą pasją proponuje widzom 
śledzenie historii kina, tej dawniejszej i tej nam bliższej w programie 
„Seans w Iluzjonie”. Co więcej od 10 lat prowadzi audycję radiową 
w Radiu RMF Classic pt. „Odeon”

Wspólny wieczór upłynął nam na wspomnieniach, przemiłej roz-
mowie, bo znany do tej pory tylko z ekranu telewizora Pan Stanisław 
okazał się uroczym człowiekiem i gawędziarzem. Jak to w takich 
przypadkach pytaliśmy o początki i również jak to w życiu bywa 
– wszystko zaczęło się od przypadkowego zastępstwa, a program 
trwał nieprzerwanie na antenie od 1967 roku do 1999 czyli 32 lata! 
Następne pytanie, które musiało paść dotyczyło ciemnych okularów. 
Odpowiedź jest absolutnie nie związana z modnym teraz image, ale 
z nadwrażliwością na światło, które wtedy przy kamerach było bardzo 
silne. Czemu natomiast kino stare a nie współczesne? Tu odpowiedź 
była niezwykle refleksyjna: „Tylko znając przeszłość możemy trafnie 
ocenić teraźniejszość. Człowiek, który nie ma świadomości, skąd 
i z jakich czasów się wywodzi i skąd wywodzili się jego rodzice czy 
dziadkowie, jest w jakiś sposób kaleki”.

Ponadto dzięki pytaniom publiczności dowiedzieliśmy 
się, że mimo ukończenia Wydziału Dziennikarstwa 

na Uniwersytecie Warszawskim, a nie tzw. Filmówki 
to właśnie film stał się tą główną pasją na całe życie.

Jej przejawy to właśnie programy telewizyjne, radiowe, książki 
o tej tematyce, ale również samodzielnie nakręcane filmy. Dwa z nich 
mogliśmy zobaczyć. „Konterfekty Króla Jegomości” to film o Janie 
III Sobieskim zrealizowany z okazji 300-lecia odsieczy wiedeńskiej, 
a jednak ciągle nieprzerwanie aktualny bo oddający nasze cechy naro-
dowe, które przed wiekami doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej.

Jeśli chodzi zaś o książki autorstwa Stanisława Janickiego to można 
wyliczyć:. „Polscy twórcy filmów”, „Film polski od A do Z”, „Film polski 
wczoraj i dziś”, „W starym polskim kinie”, „Polskie filmy fabularne” 
czy ostatnia „Odeon. Felietony filmowe” z 2013 roku. Wśród wymie-
nionych książek powinna się znaleźć jeszcze jedna, która świadczy 
o pasji niejako dodatkowej, czyli „Film japoński”. Ten temat ciągle 
jest pogłębiany i Pan Stanisław myśli o nowej bardziej kompleksowo 
opracowanej książce.

W atmosferze odwiedzin dobrego znajomego upłynął wieczór 
ze Stanisławem Janickim, dziennikarzem, krytykiem filmowym, 
doktorem nauk humanistycznych UAM w Poznaniu, redaktorem 
miesięcznika „Film” czy „Kino”,autorem filmów dokumentalnych, 
reżyserem i scenarzystą filmów fabularnych, jurorem wielu festiwali 
filmowych, wykładowcą katowickiej szkoły filmowej, który przez 32 
lata charakterystycznym głosem pełnym spokoju opowiadał nam 
o magii kina. A dlaczego pokochały go pokolenia? Twierdzi, że za-
wsze starał się być wierny zasadzie: „pamiętaj, że zostałeś zaproszony 
do czyjegoś domu i masz się zachowywać jak należy, pamiętaj, że robisz 
program bo chcesz widzom coś ciekawego, niegłupiego opowiedzieć 
i pokazać…” Swoją pasją i rozlicznymi zajęciami, przez które dość 
trudno nam było ustalić termin spotkania, Pan Stanisław udowodnił, 
jak sam twierdzi, że nie jest zasuszonym staruszkiem, który rozpa-
miętuje tylko to co minęło. Dziękujemy pięknie za wspaniały wieczór 
i za wszystkie komplementy dla miasta jakie usłyszeliśmy.

Agnieszka Hurnik

HISTORIA

w DObrODZIENIu bęDZIE 
MuZEuM
Muzeum zostało wprowadzone jako wewnętrzna jednostka 
organizacyjna Dobrodzieńskiego Ośrodka kultury i Sportu 
Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu NR VII/68/2015 z dnia 
24 czerwca 2015r w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskie-
go Ośrodka kultury i Sportu. Otrzymaliśmy również oficjalną 
zgodę z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zostało ono powołane w miejsce istniejącej Izby Regionalnej 
i stanowi część Domu Kultury dlatego zwracamy się z prośbą 

i apelem do mieszkańców Gminy Dobrodzień o to, by podczas 
remontów budynków lub porządków dokonywanych na strychach 

zwracać uwagę na przedmioty mogące świadczyć o historii nasze-
go regionu i przechować je do czasu kiedy będzie można je nam 
przekazać. Na razie ze względów lokalowych nie możemy pozwolić 
sobie na gromadzenie dużej ilości eksponatów. Obecnie możemy 
gromadzić jedynie dokumenty lub zdjęcia, które mogą zostać rów-
nież zeskanowane i zwrócona właścicielom jako pamiątki rodzinne.

Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że w przyszłości wspólnie 
będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom korzenie z których 
wyrosły.

Agnieszka Hurnik
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HISTORIA

straŻ 
w bZINIcY 
starEj
110 rocznica powstania straży pożarnej 
w Bzinicy Starej jest okazją do przy-
pomnienia genezy i historii OSP.

W 1906 roku właścicielem największego na tym terenie gospodarstwa 
rolnego był Franz Roenisch. To on założył straż pożarną prze-

znaczając kawałek własnego gruntu na postawienie wiaty strażackiej. 
Bezpośrednim powodem tej decyzji był wielki pożar kompleksu leśnego 
wskutek którego oprócz lasu ogień strawił także prawie wszystkie zabu-
dowania wsi Kolejka. O skali żywiołu świadczyć może to, że pogorzelisko 
pozwalało dojrzeć gołym okiem położoną o 7 kilometrów dalej wioskę 
Kolonowskie wraz z jej zabudowaniami. Straży przewodził wówczas 
mieszkaniec wsi Kolejka o nazwisku Gaś.

Straż Pożarna w Bzinicy Starej rozpoczęła swoją formalną działalność 
w roku 1916. Pierwszym komendantem drużyny pożarniczej, liczącej 15- 
18 druhów, został Emil Sokalla a strażacy dysponowali jedynie sikawką 
ręczną. W roku 1934 Franz Roenisch przekazał na rzecz Straży działkę, 
na której następnie postawiono strażnicę. Budowę, w czynie społecznym, 
rozpoczęto już w roku 1935. Po zakończeniu prac budowlanych strażacy 
stali się gospodarzami dużej parterowej remizy z dwoma boksami gara-
żowymi na samochody i sprzęt gaśniczy. W dalszym ciągu dysponowano 
przenośną sikawką a jednostka liczyła 32 czynnych członków. Dowódcą 
był Emil Sokalla. Od roku 1938 jednostka posiadała już sikawkę konną, 
która służyła strażakom jeszcze w okresie powojennym. Do 1950 roku 
prezesem jednostki był druh Franciszek Nawrat a następnie funkcję 
tę pełnili kolejno druhowie Józef Skiba, Adolf Guzik i Ryszard Sokała.

W latach 60-tych ubiegłego wieku na zawodach strażackich jednostka 
OSP z Bzinicy. Starej otrzymała w nagrodę motopompę a posiadaną 
sikawkę przekazano jako eksponat do powiatu.

15 lipca 1989 roku jednostce został nadany oficjalnie przez Zarząd 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych sztandar.

Podczas uroczystej mszy sztandar poświęcił ówczesny proboszcz 
ksiądz Alfred Waindok. Sztandar został sfinansowany przez mieszkańców 
sołectw Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa i Kolejka oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Dobrodzieniu. Za kadencji prezesa druha Eryka Kurdy 
Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień zakupił na rzecz jednostki nową 
motopompę oraz dofinansował remont samochodu marki Żuk GLM-8, 

który odkupiony został od Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Bzinicy Nowej. W 1994 roku 
UMiG w Dobrodzieniu zakupił na rzecz jed-
nostki samochód pożarniczy Mercedes GBM 
2/8 a posiadany samochód marki Żuk przeka-
zany został jednostce OSP Rzędowice. W roku 
1998 jednostce przekazana została motopom-
pa pływająca Niagara oraz piła spalinowa Stihl. 
W tym samym roku Naczelnik OSP druh Paweł 
Dykta w trakcie akcji ratowniczej doznał zawału 
serca i zmarł w remizie OSP. Uczczono pamięć 
wszystkich zmarłych strażaków z naszej jednost-
ki. W roku 1999 przy budynku OSP zamonto-
wano wieżę a na niej antenę radiotelefonu oraz 
syrenę alarmową. W kolejnych latach ocieplono 

strop nad boksami garażowymi a w 2005 roku przeprowadzono remont 
dachu remizy. W tym roku uporządkowano teren boiska oraz zasiano 
trawę i postawiono bramki we współpracy z Radą Sołecką. W następnym 
2006 roku wykonano ogrodzenie płyty boiska. W 2005 roku jednostka 
otrzymała agregat prądotwórczy oraz ubrania ochronne spełniające 
nowe wymagania BHP.

Zaznaczyć trzeba, że druhowie z OSP w ramach współpracy z Nie-
publiczną Szkołą Podstawową w Bzinicy Starej organizowali w celach 
edukacyjnych pokazy zastosowania posiadanego sprzętu. Podobne po-
kazy organizowano w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi Pludry i Pietraszów.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w styczniu 
2016 roku wybrano nowy Zarząd OSP Bzinica Stara: naczelnik – druh 
Norbert Przybyła; zastępca naczelnika – druh Krzysztof Zyga; prezes – 
druh Kamil Piekacz; skarbnik- Izabela Weber; sekretarz – druh Adam 
Piekacz; kronikarz – druh Mariusz Weber; gospodarz – Rafał Topól.

Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie 37 druhów. W 2015 ro-
ku przygotowano dokumentację i rozpoczęto prace budowlane przy 
nowej remizie na działce, na której znajduje się boisko strażackie. 
Prace finansuje Urząd Miejski w Dobrodzieniu, natomiast sprzęt 
i wyposażenie gospodarcze zakupione zostało z  funduszu sołec-
kiego wsi Bzinica Stara i Nowa Bzinica. Oddanie do użytku obiek-
tu planowane jest na przełomie października/listopada 2016 roku. 
Odznaczenia dla strażaków:

•	 brązowy: Łukasz Weber, Mariusz Weber, Aleksander Krupa, 
Adam Piekacz, Kamil Piekacz, Sebastian Wańczyk - OSP Szemrowice

•	 srebrny: Rafał Lis, Krzysztof Zyga, Rafał Topól, Bernard Goj, 
Marek Kurda, Henryk Chmielecki, Daniel Korn

•	 złoty: Piotr Pietruszka, Piotr Nawrat, Rudolf Wiendlocha - OSP 
Szemrowice

•	 wzorowy strażak: Norbert Przybyła, Grzegorz Feliks, Patryk 
Seiffert, Patryk Jainta, Marcin Jainta.

Norbert Przybyła
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Z DZIEjÓW ZIEMI DOBRODZIEŃSkIEj

DElfIN 
Ma pIętNaŚcIE lat

•	 Inwestycję prowadził Zarząd Miasta i Gminy Dobrodzień oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Zygfryd Seget. Spośród pięciu zgłoszonych
firm komisja przetargowa wybrała generalnego wykonawcę
– PIB „CANADA DOM NYSA-LUK”. Kierownikiem budowy
została Jolanta Pawełek, inspektorem nadzoru – Herbert Graf. 
Opracowanie kolorystyczne i graficzne pływalni wykonawca powie-
rzył Pawłowi Mrozkowi. Budynek krytej pływalni zaprojektowano 
w formie dwóch równoległych hal. W pierwszej zlokalizowane 
jest zaplecze socjalne basenu: szatnie, pomieszczenia medyczne, 
pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz barek; w drugiej – za-
sadnicza część basenowa z dwiema nieckami o wymiarach 8,00 x 
3,50 x 0,80 (m) i 8,00 x 25,00 x 1,20–1,90 (m). Zaplecze technolo-
giczne basenu stanowi kotłownia olejowa, urządzenia wentylacyjne 
i uzdatniające wodę. Obiekt zaprojektowano w technologii szkieletu 
drewnianego, tzw. kanadyjskiej, w pełni klimatyzowany, bez barier 
architektonicznych – przystosowany
dla osób niepełnosprawnych.
•	 29 VII 1999 rozpoczęto budowę pływalni. Ustalono, że inwestycja
zostanie zrealizowana w okresie 18 miesięcy. Od sierpnia do listo-
pada 1999 utwardzano teren pod zabudowę. W grudniu rozpoczęto 
budowę niecki basenowej. Od maja do września 2000 ustawiano 
konstrukcję szkieletową pływalni. W listopadzie stawiano ściany 
i wykonywano prace murarskie i dachowe.
•	 Od maja do lipca 2001 roku podejmowano prace we wnętrzu
i otoczeniu budowli. W maju szlifowano i kafelkowano ściany bocz-
ne pływalni. Zakładano urządzenia wentylacyjne. Utwardzano 
teren, wytyczano miejsca parkingowe oraz formowano otoczenie 
pływalni. Od 16 czerwca 2001 brukowano place parkingowe oraz 
kafelkowano niecki basenowe, malowano ściany wewnętrzne oraz 
elewację pływalni. 23 czerwca 2001 rozpoczęto prace końcowe – 
formowano trawniki, sadzono krzewy. We wnętrzu założono panele 
sufitowe. W lipcu wykładano brukiem plac targowy obok pływalni. 
Porządkowano wnętrze i teren wokół pływalni. Zostały zamontowa-
ne prace graficzne w hallu pływalni oraz kompozycja dekoracyjna 
w hali basenowej. Pływalnia była przygotowana na przyjęcie gości 
w sobotę 21 lipca z okazji rozpoczynających się Dni Dobrodzienia.
•	 21 lipca 2001 roku na dziedzińcu pływalni dla mieszkańców
gminy oraz zaproszonych gości zagrała Dobrodzieńska Orkiestra 
Dęta. Przemówienie powitalne wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy
– Zygfryd Seget. Słowa powitania i podziękowania za inicjatywę 
i upór przy realizacji inwestycji wypowiedział Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Joachim Kiwic. Poświęcenia obiektu dokonał 
ks. Dziekan Alfred Waindok wraz z neoprezbiterem Zbigniewem 

Pływalnia Miejska, budowana w latach 1999–2001, jest 
realizacją założeń programowych komitetu Obywatelskie-
go Ślązaków, które zostały przedstawione społeczeństwu 
w okresie wyborów samorządowych w 1998 roku. Podczas 
Dni Dobrodzienia 21 lipca 2001 roku pływalnia została po-
święcona i dokonano jej symbolicznego otwarcia w obec-
ności radnych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy. Oficjalne otwarcie, w pełni wyposażonej i zatwier-
dzonej do użytku pływalni, nastąpiło 1 września 2001 roku 
z udziałem zaproszonych na uroczystość gości – przedsta-
wicieli władz samorządowych wszystkich szczebli woje-
wództwa opolskiego oraz mieszkańców miasta i wiosek. Grudzień 1999. Budowa niecki basenowej, ustawianie konstrukcji

szkieletowej pływalni (fot. M. Bryś)

Listopad 2000. Stawianie ścian, prace murarskie i dachowe (fot. M. Bryś)

Czerwiec 2001. Czyszczenie kafelek, malowanie ścian, zakładanie paneli
sufitowych (fot. P. Mrozek)

Lipiec 2001. Zakończenie brukowania, porządkowanie terenu przed pływalnią.
Mycie okien. (fot. P. Mrozek)
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Cieślą. Nazajutrz, w dniu odpustu parafialnego oraz z okazji Dni 
Dobrodzienia na przyległych do pływalni placach odbyły się liczne 
imprezy rozrywkowe.
•	 27 lipca 2001 roku w godzinach wieczornych rozpoczęto na-
pełnianie basenu wodą. Na twarzach pracowników malowało się 
zadowolenie, ponieważ wszystkie urządzenia działały bez zakłóceń.
Czysta woda, delikatny błękit kafelek, biel ścian i paneli sufitowych
tworzyły kompozycyjną jedność. W hali basenowej do wykonania
pozostały nieliczne prace sanitarno-porządkowe.
•	 16 sierpnia 2001 roku w hallu pływalni poszczególne komisje
w obecności burmistrza i kierownika referatu inwestycji oraz kie-
rownika do spraw budowy basenów i kierownika budowy dokonały
przeglądu dokumentacji oraz sprawdzały stan wykonanych robót, 
określały stopień zgodności z obowiązującymi przepisami. Nie 
stwierdzono poważniejszych uchybień. Pływalnia została przeka-
zana gminie.
•	 23 sierpnia 2001 roku odbyło się niespodziewane spotkanie na
terenie pływalni Burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzień – Zygfryda
Segeta, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
– Joachima Kiwica oraz Wiceburmistrza Miasta i Gminy Dobrodzień
– Ewalda Zajonca z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego
– Ryszardem Gallą i Przewodniczącym Klubu Mniejszości Nie-
mieckiej w Sejmiku Województwa Opolskiego – Józefem Kotysiem.
W krótkiej rozmowie padły słowa podziwu dla wykonanej roboty 
i słowa podziękowania ze strony Burmistrza dla Wicemarszałka 
Województwa za wsparcie podczas realizacji tej kosztownej inwe-
stycji oraz luźne refleksje na temat obiektu.
•	 1 września 2001 roku na uroczystość oficjalnego otwarcia pływalni
przybyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Ryszard 
Galla, Wicewojewodowie Opolscy – Mirosław Stankiewicz i Jacek 
Suski, Posłowie Mniejszości Niemieckiej – Henryk Kroll i Helmut 
Paździor, Przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego – Bernard Gaida, 
Starosta Oleski – Jan Kus, Wicestarosta Oleski – Kryspin Nowak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Olesno – Edward Flak Burmistrz Miasta 
i Gminy Kolonowskie – Józef Kotyś, Wójtowie Gmin Pawonków 
i Ciasna – Henryk Swoboda i Waldemar Ploska dyrektorzy banków 
oraz szpitali, dziennikarze, urzędnicy i radni. Wszystkich przybyłych 
na uroczystość powitał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień – 
Zygfryd Seget, który w krótkich słowach opisał blaski i cienie pod-
jętej inwestycji. Następnie zabrało głos wielu zaproszonych gości. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonywali kolejno: Wicewojewoda 
Opolski Jacek Suski, Wicemarszałek Województwa Opolskiego 
Ryszard Galla, Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Gaida oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień Zygfryd Seget. Następnie, 
aby tradycji stało się zadość, burmistrz Seget w ubraniu przepłynął 
w pięknym stylu dwie długości basenu. Po zakończonej uroczystości 
wszystkich gości zaproszono na obiad do dobrodzieńskiego pałacu 
– „Park Hotelu”.
•	 Od piętnastu lat z dobrodziejstwa krytej pływalni korzystają 
uczniowie i dorośli z gminy Dobrodzień i okolicznych miejscowości.
W 2003 roku przy KP „Delfin” zawiązała się sekcja pływacka, która 
w lutym 2004 roku przekształciła się w Uczniowski Klub Sportowy 
„Vega” w Dobrodzieniu. Młodzi pływacy, pod opieką trenera, kie-
rownictwa klubu i rodziców trenują co najmniej sześć razy w tygo-
dniu. Osiągają sukcesy zarówno podczas zawodów organizowanych 
w „Delfinie”, jak i podczas oficjalnych młodzieżowych mistrzostw 
Polski czy ogólnopolskich olimpiad. Uczniowiezawodnicy z „Vegi” 
brali udział m.in. w zawodach w Liege (Belgia), Wiedniu (Austria), 
Dolinie (Ukraina) i wielu miastach w Polsce, o czym czytaliśmy 
w naszym piśmie samorządowym.

Opr. Paweł Mrozek

1 września 2001. Uroczyste otwarcie Krytej Płwani „Delfin” w Dobrodzieniu 
(fot. P. Mrozek)

Wrzesień 2001. Pływalnia przygotowana na przyjęcie uczniów i dorosłych
(fot. P. Mrozek)

Hall pływalni, kompozycja upamiętniająca inicjatora budowy 
– Komitet Obywatelski Ślązaków (fot. P. Mrozek)

Czysta woda, błękit kafelek, biel ścian i paneli sufitowych tworzą kompozycyjną 
jedność (fot. P. Mrozek)
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„pOZYtYwNIE 
ZaKręcENI”

POMOC SPOłECZNA

pOMOc  
ŻYwNOŚcIOwa 2014 – 2020
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica 
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, kolejka 
kolejny rok w Programie Operacyj-
nym Pomoc Żywnościowa 2014–2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym realizo-
wanego w Podprogramie 2016.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotar-

cie z pomocą żywnościową do grup osób 
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 
Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się reali-
zacja Podprogramu 2016, w ramach którego 
osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce 
będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci 
żywności, jak również możliwości uczestni-
czenia w różnych działaniach wspierających, 
edukacyjnych i włączających. Program Ope-
racyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 
wspófinansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 31 maja 2017 roku w Bzinicy Starej, 
osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, będą 
mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żyw-
ności, która cyklicznie będzie dystrybuowana 
w formie paczek żywnościowych.

Do  31 maja 2017 roku, każda z  osób 
otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma 

w nich produkty następującego typu: makaron 
jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, 
groszek z marchewką, koncentrat pomidoro-
wy, fasola biała, powidła śliwkowe, gulasz wie-
przowy z warzywami, filet z makreli w oleju, 
szynka drobiowa cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, 
kolejka realizować będzie

cykliczne działania towarzyszące takie jak: 
warsztaty edukacji ekonomicznej, kulinarne, 
dietetyczne oraz programy o niemarnowaniu 
żywności. Osoby korzystające ze wsparcia 
Programu w naszym województwie będą mo-
gły również wziąć udział w ciekawych warsz-
tatach edukacyjnych dotyczących wzmacnia-
nia samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego.

O  szczegółach informować będziemy 
na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzy-
szącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru 
pomocy żywnościowej, która realizowana 
jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci pacz-
ki żywnościowej może być przekazywana 
do osób spełniających kryteria kwalifikowal-
ności do statusu osoby najbardziej potrze-

bującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej i których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego uprawniają-
cego do skorzystania z pomocy społecznej 
(951 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie 
skierowania wystawionego przez właściwy 
terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, 
lub w przypadku osoby bezdomnej – oświad-
czenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016

jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ra-
mach którego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka 
objęła wsparciem żywnościowym 326 osób. 
Obok dystrybucji paczek, prowadzone były 
również działania informujące o programie, 
miejscach i terminach działań towarzyszących 
m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci w okresie 
ferii zimowych.

Magazyn żywności w Bzinicy Starej ul. 
Karola Miarki 2 (szkoła) wydaje żywność 
w każdą środę miesiąca w godz. 13:00 – 16:00 
(oprócz wypadającego w danym dniu święta) 
do 31 maja 2017 roku.

Jolanta Kopyto

POMOC SPOłECZNA

Grupa nieformalna TRZY LIDER-
kI – jolanta kopyto, Irena Maśniak, 
kornelia Przybyła -zrealizowały 
projekt pt. „Pozytywnie zakręceni” 
w okresie od 20 maja do 30 czerwca 
2016 roku na terenie sołectw Bzini-
cy Starej, Bzinicy Nowej i kolejki.

Podczas trwania realizacji projektu miały 
miejsce kolejne etapy działań:

– 20 maja odbyło się spotkanie grypy 
nieformalnej z  mieszkańcami sołectw 
Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej i  Kolejki, 
by wspólnie wypracować mapkę Questu, 
omówić to  co  w  projekcie zaplanowano. 
– 22 maja „Dzień wioski szczęśliwej” – prze-
prowadzono pokaz i warsztaty taneczne For-
macji Tanecznej „Hałas” dla publiczności, 

które były kontynuowane w terminach póź-
niejszych dla dzieci, Centrum Pracy z psem 
„Songo” i Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 
OSP Solarnia zaprosiła na prelekcję i pokaz, 
nauczyciele-wolontariusze NSP w Bzinicy Sta-
rej prowadzili warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy, ogłoszenie konkursów plastycznego 
i poetyckiego oraz możliwość wpisania się 
do księgi wspomnień jako materiału po-
mocniczego do tworzenia ulotki questu czyli 
wskazówek poruszania się w terenie pisanych 
rymowanym wierszem.

Dzień upłynął pod znakiem dobrej zabawy 
dla dzieci i dorosłych, integracji wielopoko-
leniowej.
– 15, 16, 30 maja, podsumowaliśmy zebrane 

materiały z konkursów, wpisów do księgi, 
opracowanej mapki by stworzyć ulotkę Qu-
estu pt. „Ścieżkami historii Starej i Nowej 
Bzinicy”, wręczyliśmy nagrody uczestnikom 
konkursów. Mieszkańcy sołectw oraz zapro-
szeni goście i współtwórcy ulotki wyruszyli 
na wycieczkę szlakiem naszego questu.

Efektem końcowym wypracowanym w ra-
mach projektu „Pozytywnie zakręceni” jest 
ulotka Questu pt. „Ścieżkami historii Starej 
i Nowej Bzinicy” dostępna u opiekunów Jo-
lanty Kopyto SRW w Bzinicy Starej i Kornelii 
Przybyła Stowarzyszenie Karolinka.

Za zaangażowanie w realizacji projektu 
wszystkim serdecznie dziękujemy.

J.Kopyto, I.Maśniak, K.Przybyła

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
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POMOC SPOłECZNA

happY bus w bZINIcY 
starEj
Współorganizatorem akcji było Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzini-
ca Nowa, Bąki, kolejka oraz Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej.

W dniach 17–18–19 sierpnia 2016 ro-
ku gościliśmy wolontariuszy z różnych 

krajów świata współpracujących z Fundacją 
HAPPY KIDS. Wesoły autobus zaparkował 
na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej 
w Bzinicy Starej. Opieka – zabawa – język 
angielski dla dzieci to motto przewodnie 
zajęć wakacyjnych w których uczestniczyło 
ponad 130 dzieci.

Dziękuję za wsparcie finansowe Gminie Do-
brodzień, darczyńcom indywidualnym oraz 
firmom: Hardach, Nadleśnictwo Zawadzkie, 
Fundacja Piotra Klera, Maszyny Rolnicze Jan 
Anderwald oraz Bank Żywności w Opolu 
za wsparcie rzeczowe. Członkiniom stowa-
rzyszenia dziękuję za bezinteresowną pomoc 
podczas trwania Przystanku Happy Bus. Dzięki 

Z DZIAłALNOŚCI SZkÓł

sZKOlNE ŚwIętO 
pOEZjI
Maj to miesiąc poświęcony książkom, 
bibliotece i czytelnictwu dlatego też 
12 maja 2016r. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Dobrodzieniu p. 
Aleksandra Całkowska nauczyciel 
bibliotekarz zorganizowała spotkanie 
z poetą naszego regionu p. Alfredem 
kampą oraz jego wnuczką Grażynką.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji 
przez naszą szkołę projektu MEN „Książ-

ki naszych marzeń”, którego celem jest roz-
wijanie zainteresowań dzieci i młodzieży 
poprzez promocję czytelnictwa. W spotkaniu 
wzięli udział uczniowie V i VI klas wraz ze 
swoimi nauczycielami, dyrektor szkoły p. 
Bożena Gaś, wicedyrektor p. Nina Oliwa 
oraz dyrektor Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Dobrodzieniu p. Krystyna 
Lewandowska. Po przywitaniu wszystkich 
przez p. dyrektor Bożenę Gaś kilka słów 
celem wprowadzenia wygłosiła p.Aleksan-
dra Całkowska przybliżając sylwetkę poety. 
Pan Alfred Kampa pochodzi z Łagiewnik 
Małych, wychował się w bibliotece – jak 
sam o sobie mówi- ponieważ jego mama 

p.Anna Kampa była bibliotekarką w Plu-
drach. Przez całe swoje zawodowe życie był 
nauczycielem i pedagogiem, czasami pisał 
wiersze. Po przejściu na emeryturę oddał się 
tej pasji całkowicie: jest pisarzem – poetą, 
laureatem wielu konkursów literackich, stale 
wydaje tomiki wierszy, założył własny teatr, 
śpiewa w chórze, jest aktorem -amatorem, 
ma również czas na uprawę ogródka i liczne 
spotkania z dziećmi i młodzieżą. Podczas 
spotkania mieliśmy okazję usłyszeć wybrane 
wiersze poety, opowieści o pracy w szkole, 
teatrze, a nawet wysłuchać autorskiej piosen-
ki p.Alfreda. Muzycznie spotkanie ubarwiła 
wnuczka poety Grażyna grając na gitarze 
i śpiewając melodyjne ballady.

W czasie spotkania p. Alfred 
zaproponował również

poprowadzenie bardzo ciekawych warsz-
tatów literacko- poetyckich: podał dwa wersy 
wiersza zadaniem uczniów było samodzielnie 
dopisać dalszą część. Młodzież wywiązała się 
z tego zadania znakomicie wywołując nawet 
wzruszenie naszego gościa, a treść wiersza zo-
stanie opublikowana w najbliższym tomiku 
wierszy poety.

Uczniowie mieli również możliwość bezpo-
średniej rozmowy z p.Alfredem zadając szereg 
pytań, na które poeta cierpliwie odpowiadał. 
Na zakończenie spotkania nasz gość rozdawał 
autografy i dokonywał wpisów w zakupionych 
tomikach wierszy.

Podczas spotkania rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny pt. „Czym dla mnie jest 
poezja” oraz konkurs na ilustrację okładki książ-
ki. W pierwszym konkursie I miejsce zajęła: 
Sandra Stanosek – 6a, II miejsce Amelia Kem-
pa – 5c, III miejsce- Weronika Filipczyk – 6a, 
przyznano również dwa wyróżnienia, które 
otrzymały: Ewelina Wendt – 6b i Natalia Pacan 
z 5b. Laureatki 2 konkursu – I miejsce Magda-
lena Dykta – 3a, II miejsce Anna Gaś-3b, III 
miejsce Justyna Wodarczyk – 3b. Laureatkom 
konkursów serdecznie gratulujemy!

Prace konkursowe były piękną oprawą 
spotkania natomiast nagrody w konkursach 
ufundował Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
za co bardzo dziękujemy.

Aleksandra Całkowska

temu mogliśmy zapewnić dojazd dzieci na zaję-
cia, smaczny ciepły posiłek w porze obiadowej, 
pyszne drożdżówki oraz napoje.

Uśmiech dziecka to najlepsza nagroda. 
Do zobaczenia za rok!

Jolanta Kopyto
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Z DZIAłALNOŚCI SZkÓł

NOc w psp 
w DObrODZIENIu
3 czerwca br. w godzinach popołudniowych już po raz 
czwarty 23 uczniów wzięło udział w „nocce” realizo-
wanej w ramach projektu „Poznanie przez nocowanie” 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu.

Spotkanie rozpoczęliśmy wykładem p. Jacka 
Pluty – nauczyciela geografii w ZSP w Do-

brodzieniu, ale przede wszystkim zapalonego 
podróżnika i badacza kultur innych narodów 
i ras. Pan Jacek zabrał nas w magiczną, pełną 
ciekawych opowieści podróż po świecie okra-
szoną barwnymi zdjęciami, których mógłby 
pozazdrościć National Geographic. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne spotkania z p.
Jackiem, który jednocześnie obiecał częściej 
się z nami spotykać i dzielić wrażeniami ze 
swoich wypraw.

W swoich strojach regionalnych zawitał 
również do nas Zespół Pieśni Regionalnej 
pod kierunkiem p. Stanisława Wernera, któ-
ry wykonał międzynarodową wiązankę pieśni 
ludowych. W dalszą podróż muzyczną zabrali 
nas rodzice uczniów naszej szkoły- p.Marianna 
Żołobowicz nauczyła nas ukraińskiej pieśni 

„Czerwona ruta”, a p. Ewelina Bołdyzer wpro-
wadziła w romskie tańce i pieśni. O mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych opowiedziała 
Grażyna Sawicka.

Gdy zapadał zmierzch

rozpaliliśmy ognisko na szkolnym placu. 
Piekliśmy kiełbaski, snuliśmy opowieści, a póź-
niej przy akompaniamencie p. Jacka Tyrka 
i trzaskających z ogniska iskrach śpiewaliśmy 
piosenki. Nad naszym bezpieczeństwem czu-
wał strażak p. Daniel Fabia.

Przeprowadziliśmy również tematyczny 
quiz „Wielobarwna Europa”, graliśmy w grę 
edukacyjną „Jakie to flagi”. Rano po gimnastyce 
przygotowaliśmy wspólne śniadanie, a póź-

niej uczniowie pod opieką rodziców wrócili 
do swoich domów.

Noc była trochę za krótka, ale wstaliśmy wy-
poczęci, a wspomnienia na pewno pozostaną 
w pamięci wszystkich na zawsze.

Opiekunami podczas „nocki” byli: Aldona 
Fidelus, Justyna Kajda, Grażyna Sawicka towa-
rzyszyły nam również dyrektor Bożena Gaś, 
wice dyrektor Nina Oliwa i Krystyna Tyrek.

Dziękujemy Piotrowi Kapela za nieodpłatne 
dostarczenie drewna na ognisko, Krystianowi 
Jarzombkowi za podkład, na którym rozpalili-
śmy ognisko oraz Kornelii Pryszcz za szpikulce, 
na które nałożyliśmy nasze kiełbaski.

Do zobaczenia na następnych tematycznych 
„nockach”.

Grażyna Sawicka

Z DZIAłALNOŚCI SZkÓł

wYstęp
wE wrOcławIu
Dnia 27 kwietnia 2016 r. ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Gosławicach udali 
się do Wrocławia, na zaprosze-
nie Niemieckiego Towarzystwa 
kulturalno-Społecznego.

Uczniowie zaprezentowali w języku niemieckim sztukę „Der 
oberschlesische Berggeist” (Górnośląski Duch Gór), z którą 

wystąpili podczas IV Niemieckojęzycznych Konfrontacji Teatral-
nych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim w dniu 
23 października 2015 r., zajmując pierwsze miejsce.

Występ we Wrocławiu miał miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Publiczność składała się z uczniów wrocławskich szkół. Oprócz uczniów 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Gosławicach, wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej oraz Szkoły Podstawowej 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu.

Uczniowie zwiedzali także Wrocław, podążając szlakiem krasnali, 
zabawa była wyśmienita. Uczniowie wrócili do Gosławic z Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 zadowoleni i pełni wrażeń kulturalnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

kULTURA

KINO pOD 
GwIaZDaMI
już po raz trzeci mieszkańcy Dobrodzienia mieli okazję 
uczestniczyć w projekcjach filmowych organizowanych 
przez Dom kultury w parku miejskim. W tym roku mie-
liśmy wyjątkowe szczęście do pogody. Wyświetliliśmy 
tradycyjnie 4 filmy: „Wyręczony zaręczony”, „Zakochani 
w Rzymie” Woodego Allena, „Za jakie grzechy dobry Bo-
że” oraz „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.

Dziękujemy serdecznie za współpracę Dionizemu Brylce oraz 
Rodzinie Kotysz za udostępnienie nam możliwości korzystania 

z energii elektrycznej i zapraszamy widzów znowu za rok.
W związku z przebiegającym w domu kultury remontem kino 

nie będzie czynne, nawet w wersji objazdowej, natomiast postara-
my się uzupełnić ten brak mieszkańcom projekcjami kameralnym 
oraz innymi formami, które uda nam się wyszukać i zorganizować. 
Jedną z takich form było Kino Norbling 7D, które wyświetlane było 
w specjalnym samochodzie ustawionym na placu obok domu kultury. 
Drugą formą jest współpraca z Dobroteką, gdzie podczas wakacji 
dzieci mogły oglądać bajki, za co serdecznie dziękujemy Dobrotece.

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową i spraw-
dzanie co udało nam się dla Państwa zaoferować.

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

NarODOwE cZYtaNIE
Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bro-
nisława komorowskiego. Wtedy zostaliśmy zachęceni do wspólnego czytania 
„Pana Tadeusza” i akcja cieszyła się tak wielką popularnością, że stała się impre-
zą cykliczną. Za rok czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry i wtedy właśnie Dom 
kultury pierwszy raz zorganizował Czytanie w Dobrodzieniu w Rynku miasta.

W 2014 Prezydent zaproponował, ponieważ 
to zawsze Kancelaria Prezydencka decy-

duje o wybranym tekście, Trylogię Henryka 
Sienkiewicza. W tym roku po raz pierwszy 
zachęciliśmy nasze władze lokalne aby wzię-
ły udział w czytaniu, tak jak poprzednio, ale 
w strojach z epoki. Od tego roku stało się to już 
tradycją. W 2015 czytaliśmy „Lalkę” Bolesława 
Prusa, a w tym roku „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Wybór został dokonany drogą 
głosowania i ten utwór wygrał pewnie też z ra-
cji tego iż 2016 jest Rokiem H. Sienkiewicza.

Z powodu remontu Rynku musieliśmy 
zorganizować czytanie przed domem kultu-
ry. O ile w zeszłym roku gościliśmy w sklepie 
Wokulskiego, bohatera „Lalki”, o tyle w tym 
roku czekał na gości rzymski gaj oliwny. W tej 
scenerii przygotowanej przez instruktorkę Be-
atę Kupiec, pojawili się pierwsi „Rzymianie”, 
czyli aktorzy Teatru „MaMeMik”. Towarzyszyli 
oni rozpoczęciu imprezy od odczytania listu 
nadesłanego przez Prezydenta RP Andrzeja 

Dudę. Następnie dyrektorka Domu Kultury 
odczytała fragment powieści, który zawiera 
słynne pytanie: „Quo vadis Domine?” Aktorzy 
towarzyszyli również pierwszym fragmentom 
odczytanym przez Panią Burmistrz Różę Koź-
lik w roli i stroju Ligii oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Damiana Karpinskiego w roli 
Winicjusza. Bardzo serdecznie dziękujemy 
naszym władzom za to, że posiadają fanta-
styczny dystans do siebie i mają odwagę bawić 
się z nami po to by propagować jedną z naj-
wspanialszych umiejętności człowieka jaką 
jest czytanie!

kolejno zaproszeni do czytania zostali:

nowy ksiądz proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny Piotr Kamieniak oraz przedsta-
wicielka OSP Dobrodzień Katarzyna Skiba, 
która czyta z nami każdego roku. Następnie 
szkoły: Szkoła Podstawowa z Turzy, Szkoła 
Podstawowa z Szemrowic, Publiczne Gim-

nazjum z Dobrodzienia, Szkoła Podstawo-
wa w Pludrach, którą reprezentowali sami 
nauczyciele – brawo dla nich!; Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa z Bzinicy Starej – której 
uczniowie wystąpili w strojach z epoki; Szkoła 
Podstawowa z Dobrodzienia – która w wy-
stąpiła w bardzo licznym składzie nauczycieli 
i uczniów – również wielkie brawa; Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych – który reprezen-
towali wyłącznie chłopcy i to z liceum o profilu 
mundurowym! Następnie lekturze oddali się: 
Joachim Wloczyk – Radny Gminy i Dyrek-
tor ZSP, Dariusz Dykta – Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Gabriela Ociepka 
jako przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Ewa Piasecka jako przedstawicielka 
biblioteki w Pludrach, Danuta Bukartyk jako 
przedstawicielka Związku Emerytów i Ren-
cistów oraz uczniowie i nauczyciele Zespo-
łu Placówek Edukacyjnych i aktorzy Teatru 
„MaMeMik”.

W ciągu trwania całej imprezy każdy mógł 
wykonać na warsztatach prowadzonych przez 
Beatę Kupiec wieniec laurowy. Sporo dzieci 
zdążyło wykonać go przed swym występem 
i mogli czytać już przyozdobieni. Jak co oku 
można było również stemplować książki oko-
licznościową pieczęcią przysłaną z Kancelarii 
Prezydenta Andrzeja Dudy.

Gościnę w naszym namiocie przy kawie 
i sokach sprawowała instruktorka Monika 
Kabat również w stroju z epoki.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

KONKurs rEcYtatOrsKI
22 kwietnia w domu kultury mogli 
stanąć na scenie młodzi recytatorzy 
i pochwalić się swoimi umiejętnościa-
mi recytatorskimi i interpretacyjnymi 
biorąc udział w corocznym konkursie 
recytatorskim organizowanym wraz 
z Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.

W tym roku po raz pierwszy mieliśmy re-
kordową liczbę zgłoszonych -70 recyta-

torów!!! Dlatego konkurs odbył się w dwóch 
częściach w ciągu dwóch dni. Mimo utrudnień 
jesteśmy zachwyceni, że tyle małych i młodych 
ludzi chciało się zmierzyć z tekstem poetyckim. 
Jurorami zaś byli: Urszula Kmieć – wieloletnia 
nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogól-
nokształcącym w Dobrodzieniu, Krystyna Le-
wandowska – dyrektorka Biblioteki Publicznej 
oraz Agnieszka Hurnik – instruktor teatralny.

W  kategorii szkoły podstawowej klasy 
I -III wystąpiło 26 osób, a nagrody otrzymali: 
I miejsce Filip Olearczuk, II miejsce Wikto-
ria Ochman – oboje z PSP Dobrodzień, III 
miejsce Lukas Obst – PSP Turza. Wyróżnienia 
natomiast otrzymali: Fabian Kotysz z PSP Do-
brodzień oraz Wiktoria Jureczko z PSP Pludry.

W drugiej kategorii – szkoła podstawowa, 
klasy IV –VI recytowało 22 uczniów. Nagro-
dzono: I miejsce Weronika Filipczyk z Dobro-
dzienia, II miejsceTomasz Pluta z Dobrodzienia 
i III miejsce Ewa Pielok również z Dobrodzie-
nia. Wyróżnienia przyznano dla Niny Wierz-
bickiej i Alicji Głogowskiej z Dobrodzienia 
i Dominiki Kurdy.

W ostatniej najstarszej kategorii – gimna-
zjum recytowało 11 uczniów. I miejsce otrzy-

mał Jacek Cytera, II miejsce Michał Kopyto, 
III miejsce Magdalena Jasińska. Natomiast 
wyróżnienia dostały Zuzanna Sułkowska oraz 
Olga Koszil.

Po wręczeniu nagród i dyplomów zrobiliśmy 
warsztatowe spotkanie z laureatami dzieląc 
się spostrzeżeniami przywiezionymi w wielu 
różnych tego typu konkursów.

Za rok zapraszamy równie dużo chętnych 
recytatorów, jeśli nie więcej! Podołamy zadaniu, 
a poezja zostanie w waszych sercach.

Konkurs przygotowała i współprowadziła 
z Dyrekcją Sandra Kotysz.

Agnieszka Hurnik
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ZIELONE LEkCjE

Na łONIE NaturY
koło łowieckie „Dzik” w Dobrodzieniu prowadzi szero-
ką akcję edukacyjną wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Szczególnie aktywnie rozwija się ta for-
ma współpracy ze Szkołą Podstawową w Dobrodzieniu.

Uczniowie tej szkoły już wielokrotnie brali udział w „zielonych 
lekcjach” organizowanych przez Zarząd i członków Koła „Dzik”. 

Kolejna taka lekcja odbyła się 11 czerwca br. pod wiatą usytuowaną 
koło stawu rybackiego, będącego własnością Koła. Z siedziby Koła 
w Bąkach pod wiatę uczniowie i towarzyszące im nauczycielki prze-
wiezieni zostali podwodą używaną w okresie jesienno-zimowym 
na polowaniach zbiorowych.

Sygnalista Koła, kol. Bernard Kurda, przywitał gości sygnałem 
„Powitanie”. Następnie uczniów i nauczycielki przywitali: Prezes, 
kol. Jerzy Mika, oraz Łowczy, kol. Mariusz Ulfik. Myśliwi z KŁ 
„Dzik” opowiadali uczniom o codziennych obowiązkach myśliwych, 
o pracach wykonywanych w Kole, o obyczajach zwierzyny, a także 
o polowaniu. Przytoczono też kilka ciekawych wydarzeń, w tym 
nieoczekiwanych spotkaniach ze zwierzyną. O zainteresowaniu 
uczniów poruszaną tematyką najdobitniej świadczą liczne zadawane 
przez nich pytania.

kolejnym etapem „zielonej lekcji” był quiz.

Myśliwi zadawali pytania, a uczniowie starali się na nie poprawnie 
odpowiedzieć. Okazało się, że podobnie jak na lekcjach w szkole, 
także w tym przypadku najlepiej odpo-wiadali ci, którzy dobrze 
przysłuchiwali się opowieściom myśliwych. Trochę ułatwione zada-
-nie mieli jednak dzieci rolników i myśliwych. Poprawne odpowiedzi 
nagradzane były różnego rodzaju upominkami.

Końcowym etapem „lekcji” było ognisko oraz pałaszowanie 
ugrilowanych kiełbasek. Wyśmienita pogoda oraz świeże powie-
trze gwarantowały dobry apetyt. Uczniowie oraz ich nauczycielki 
odjechali podwodą do siedziby Koła żegnani sygnałem „Koniec 
polowania”. Przed odjazdem stwierdzili oni, że była to dla nich 
bardzo udana sobota (dzień wolny od zajęć szkolnych) i chętnie 
znowu przyjadą posłuchać opowieści o tym, co dzieje się w lesie.

Norbert Sczygiol

kULTURA

III KONfrONtacjE 
tEatralNE
jak co roku od trzech lat Dom kultury 14 i 15 kwietnia za-
prosił do wspólnego świętowania Światowego Dnia Teatru. 
Wszystkie placówki edukacyjne naszego miasta i gminy 
mogły zaprezentować swój spektakl czyli własną interpre-
tację gry scenicznej. Sztuka mogła być w dowolnym języku, 
w dowolnej konwencji i dotyczyć dowolnego tematu.

Wszyscy, którzy kochają teatr lub chcą podziwiać swoje pocie-
chy w roli aktorów mogli w tym roku zobaczyć: Przedszkole 

z Oddziałami integracyjnymi w spektaklu „Nowa moda” przygo-
towane przez Panią Zofię Tyrek, Szkołę Podstawową z Szemrowic 
w „Balladach i romansach” w reżyserii Małgorzaty Cytery, Szkołę 
Podstawową w Turzy we „Współczesnej historii Czerwonego Kap-
turka” pod kierunkiem Aleksandry Hyla. Kolejno wystąpiły rów-
nież: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Bzinicy Starej – „Oberiba” 
przygotowana pod okiem Joanny Eichhorn, ZSP Stowarzyszenie 
Pro Liberis Silesiae Gosławice – „Der Oberschlesische berggeist” 
pod kierunkiem Sylwii Koj i Elizy Kozubek. Szkoła Podstawowa 
z Dobrodzienia przygotowała dwa spektakle – w języku niemieckim 
„Rotkappchen” pod kierunkiem Pani Kurzac – Wolnowskiej oraz 
w języku angielskim „Cindarella” pod opieką Aleksandry Konickiej 
Dylki. Placówki podlegające administracyjnie pod starostwo powia-
towe, czyli Zespół Palcówek Edukacyjnych i Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych pokazali kolejno „Kredki” przygotowane i zagrane 
z młodzieżą przez Lidię Kuboth i Izabelę Wojsę oraz „Bajki Adama 
Mickiewicza” powstałe pod okiem Lidii Wloczyk i Beaty Jasińskiej 
z wykorzystaniem teatru lalkowego.

Całość imprezy rozpoczął Teatr MaMeMik

z Domu Kultury wykorzystując konwencję mima i teatru lalko-
wego. Aktorzy przypomnieli w ten sposób wszystkie podstawowe 
i kluczowe słowa dla sztuki jaką jest teatr. Natomiast w hallu wi-
dzowie mogli zobaczyć wystawę masek teatralnych w wykonaniu 
uczniów dobrodzieńskiego gimnazjum. Na zakończenie wszystkie 
grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Po raz pierwszy Święto Teatru było dwudniowe. Pierwszego dnia 
pokazywali nam swoje talenty młodzi aktorzy, a drugiego dorośli 
pasjonaci teatru amatorskiego. Wystąpił dla nas Teatr ARS FICTIS 
z Kolonowskiego w spektaklu „O królu, który chciał mieć święty 
spokój” w reżyserii Jerzego Kaufmana oraz Teatr PO PRACY z Lu-
blińca w sztuce „Kopciuszek współcześnie” w reżyserii Agnieszki 
Raj. Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych do naszego teatru 
ponieważ, jak widać po aktorach wszystkich teatrów amatorskich 
jakie gościmy, jest to fantastyczna forma zabawy i sposób na pozbycie 
się nieśmiałości i przełamanie siebie. Kiedyś jeden z moich małych 
aktorów powiedział mi, że teatr jest taki wspaniały ponieważ można 
w nim być kim się tylko chce!

Zapraszamy na konfrontacje za rok!
Agnieszka Hurnik
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kULTURA

DZIEń 
DZIEcKa
Tradycyjnie już świętowanie tego bardzo 
ważnego dla dzieci dnia w Dobrodzie-
niu odbyło się wielopłaszczyznowo.

Już 28 maja Klub Rowerowy „Jednoślad” 
zorganizował Rajd Rowerowy dla dzieci – 

z Dobrodzienia do Bzinicy Starej. Na miejscu 
dzieci otrzymują słodkie przekąski, kiełba-
ski oraz biorą udział w konkursach rowero-
wych z nagrodami. Na zakończenie wraca-
ją również na rowerach do Dobrodzienia. 
A 29 maja odbyły się Zawody wędkarskie 
dla dzieci na zalewie przy ul. Lublinieckiej 
organizowane przez Polski Związek Węd-
karski Koło Dobrodzień. Tu również były 
nagrody i kiełbaski.

1 czerwca miała miejsce wielka zabawa 
dziecięca, która rozpoczęła się przedstawie-
niem teatralnym dla dzieci przygotowanym 
przez Teatr Dziecięcy „MaMeMik” pt. Śpiąca 
Królewna”. Bajkę wyreżyserowała Agnieszka 
Hurnik, muzykę opracowała Beata Sikora, 
w obsadzie wystąpili: Śpiąca Królewna – Julia 
Macha, Król – Michał Krawiec, Królowa – 
Maja Wojsa, Dworzanin – Kewin Zygmund, 
Zła Wróżka – Beata Sowa, Dobre Wróżki: 

Kamila Sikora, Paulina Sklorz, Marta Ma-
lińska, Veronika Badura, Martyna Czapla, 
Wiktoria Feliks; Rycerze – Mateusz Hurnik, 
Narratorzy – Krasnale Śpiochy: Filip Olear-
czuk, Michał Hurnik i Tomasz Pluta. Ta bajka 
to kolejna premiera teatru i prezent dla dzieci 
od aktorów, którzy są już gimnazjalistami.

Po bajce dzieci mogły 
pomalować sobie buźkę

i bawić się na dwóch dmuchanych za-
bawkach, zajadając popcorn i watę cukro-
wą. Niestety burza zmusiła nas do ucieczki 
z podwórka domu kultury, ale ogromny hall 
pomieścił dmuchane zabawki i dzieci mogły 
szaleć do woli.

4 czerwca natomiast odbyła się już ostat-
nia część tych wielkich obchodów Dnia 
Dziecka – w sali kameralnej zaprosiliśmy 
na wernisaż wystawy „Świat dziecka w intar-
sji” autorstwa Stanisława Wilka oraz człon-

ków sekcji intarsji prowadzonej przez niego. 
Tym razem mogliśmy zobaczyć Krecika, 
Bolka i Lolka, Reksia i wiele jeszcze postaci 
bajkowych oraz sporo prac z motywem ma-
cierzyństwa czy świata dzieci właśnie. Nigdy 
jeszcze Pan Stanisław nie wykonał tylu prac 
w tak krótkim czasie od ostatniej wystawy, 
ale tym razem był to efekt przejścia na eme-
ryturę i sposób na przetrwanie tego trudnego 
czasu. Prace wisiały długo i zapraszaliśmy 
szkoły, by uczniowie mogli przyjść i zobaczyć 
te niezwykłe i mistrzowsko precyzyjne prace. 
Sekcja jest otwarta i zaprasza ciągle nowych 
chętnych do nauki wykorzystania metody 
ozdabiania mebli do robienia obrazów…

Zapraszamy do świętowania z nami Dnia 
Dziecka za rok!

Agnieszka Hurnik

kULTURA

KONIEc II rOKu utw
7 czerwca 2016 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył swój II Rok Akademicki.

Wykład podsumowujący w sali lustrzanej 
wygłosił prof. Zenon Jasiński. Studenci 

wysłuchali go w atmosferze przyjaznego spo-
tkania przy kawie i drobnych słodkościach. 
Następnie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
ukończenia kolejnego roku wraz ze wpisami 
do indeksów.

Na zakończenie części oficjalnej mieliśmy 

przygotowaną niespodziankę dla Profesora Ja-
sińskiego, dla którego obecny rok jest pasmem 
jubileuszy – 50 lat pracy pedagogicznej, 20 lat 
kierowania Instytutem Pedagogicznym i 70-
te urodziny! Odczytaliśmy list gratulacyjny 
od nas i od Pani Burmistrz Róży Koźlik oraz 
wręczyliśmy kwiaty.

W nagrodę za rok ciężkiej pracy studen-
ci oraz inni słuchacze (po-
nieważ impreza zawsze jest 
otwarta dla wszystkich miesz-
kańców) mogli wysłuchać 
koncertu z piosenkami Eu-
geniusza Bodo „Zimny Drań” 
w wykonaniu Krzysztofa Bi-
gaja przy akompaniamencie 
Bogusława Zięby.

Wieczór oczywiście 
zakończyło pamiątkowe 
wspólne zdjęciem przed bu-
dynkiem domu kultury.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

MajówKa
Tegoroczna Majówka z DOkiS odbyła 
się pod hasłem „Wszyscy jesteśmy 
rodziną. ja, tata, mama i nasz kot”.

1 maja mogliśmy podziwiać niezwykłe prace 
Karoliny Gałki na wernisażu wystawy „Hi-

storia ołówkiem opowiedziana”. 2 maja odbyła 
się kolejna część akcji „Uwolnij książkę z ro-
dzinnej biblioteki”, w której zapraszaliśmy całe 
rodziny do wymiany książek. Natomiast 3 maja 
zaproponowaliśmy piknik w parku miejskim – 
„Ze sztalugą i ołówkiem” pod okiem Karoliny 
Gałki. Niestety pogoda nie pozwoliła nam na 
pójście do parku ale schroniliśmy się w sali 
kameralnej i ołówki poszły w ruch.

Zachęcamy naszych mieszkańców do tego 
by nie rezygnowali z uczestnictwa w imprezach 
zaplanowanych w plenerze ponieważ zawsze 
jesteśmy w stanie schować się pod dachem 
domu kultury.

Agnieszka Hurnik
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kULTURA

jubIlEusZ 5-lEcIa 
MaŻOrEtEK
W 2016 roku minęło 5 lat odkąd przy Domu kultury 
dyrektor Stanisław Górski powołał do istnienia pierw-
szą grupę mażoretek. Od 2011 roku instruktorką jest 
Małgorzata Prowda – tancerka, choreograf, absol-
wentka Akademii Ekonomicznej w katowicach.

Obecnie grup tańca mażoretkowego jest 7 zależnie od wieku dziew-
czynek: najstarsza grupa „Fantazja I” to ta właśnie, która powstała 

5 lat temu i w której znacząca część dziewcząt tańczy od początku jej 
istnienia. Od zeszłego roku mają czerwone stroje i buty mażoretkowe 
zakupione przez sponsora. Młodsze dziewczęta to „Fantazja II” w zielo-
nych strojach, jeszcze młodsze to „Fantazja III” – noszą pomarańczowe 
stroje, „Fantazja IV” – różowe, „Fantazja V” – niebieskie i najmłodsza 
„Fantazja VI” – przedszkolaki w żółtych strojach. Nowością jest siódma 
grupa składająca się z 6 bardzo odważnych mam mażoretek – „Ladys 
Majoretes”!

Świętowanie urodzin mażoretki zaplanowały na 14 maja. Rozpoczęło 
się ono od Mszy św. w intencji tańczących dzieci i ich rodziców. W swoich 
pięknych galowych strojach dzieci i młodzież wypełniły niemal kościół, 
a następnie wyruszyły przy akompaniamencie Orkiestry Szemrowice 
w uroczystym przemarszu. Mieszkańcy Dobrodzienia mogli podziwiać 
maszerujące zespoły ponieważ trasa wiodła do szkoły podstawowej, gdzie 
w hali sportowej odbył się uroczysty koncert wszystkich siedmiu grup. 
Po przywitaniu zaproszonych gości, którymi byli: Burmistrz Dobrodzie-
nia Róża Koźlik, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski, 
ksiądz proboszcz Alfred Waindok, poprzedni dyrektor domu kultury 
Stanisław Górski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Bożena Gaś dzięki 
uprzejmości której i wielkiemu sercu mogliśmy obchodzić swe święto 
w szkole, rozpoczęły się przemówienia i gratulacje. Następnie rozpoczął 
się piękny koncert pokazujący umiejętności dzieci i efekty cotygodnio-
wych prób przez cały rok. W ramach niespodzianki dzieci ze swoją 
panią instruktor przygotowały jeden wielki wspólny układ taneczny.

W międzyczasie odbywało się wręczanie podziękowań i pamiątek. 
Statuetki otrzymały – najmłodsza i najstarsza tancerka, natomiast pa-
miątkowe medale otrzymały wszystkie tańczące dzieci!

Rozstrzygnięto również konkurs na najbardziej niezwykłą i po-

mysłową pałeczkę mażoretkową wykonaną samodzielnie.
W kategorii 4–6 latków zwyciężyła Aleksandra Piekacz, w kategorii 

7–11 latków Julia Dyla, II miejsce – Cieleban Oliwia, III Laura i Julia 
Szeliga; w kategorii 12–16 lat I miejsce zdobyła Weronika Buczek a II 
Kaja Szeliga. Wyróżnienia otrzymały: Ines Werner, Wanessa Grobarek 
oraz Sandra i Sara Szankowskie.

Pamiątkowymi słodkościami od dzieci i ich rodziców również zostali 
obdarowani zaproszeni goście, a wtedy do sali wjechał ogromny tort!!!

Po zakończeniu części oficjalnej dzieci mogły się bawić na podwórku 
szkoły korzystając z atrakcji festynowych, a rodzice mogli napić się kawy 
czy zjeść kiełbaskę.

Chciałabym złożyć wielkie podziękowania na ręce Pani Małgorzaty 
i wszystkich Rodziców pomagających w przygotowaniu jubileuszu. Pani 
Małgosia dopilnowała sesji fotograficznej swoich tancerek w parku wy-
konanej przez Norberta Niesłonego i na ich podstawie zaprojektowała 
piękny folder reklamujący sekcję mażoretek, zaprojektowała i zamówiła 
dla dzieci okolicznościowe kubki i smycze, koordynowała wszelkie prace 
przygotowawcze byśmy mogli osiągnąć wspólnie wspaniały efekt. Po-
dziękowania również należą się tym rodzicom, którzy nie mogli włączyć 
się w organizację czynnie, ale wpłacili dobrowolną składkę przeznaczoną 
na organizację święta naszych roztańczonych dzieci.

W myśl piosenki której słowa mówią „Bo fantazja, fantazja jest 
od tego aby bawić się, bawić na całego” nasze dzieci i młodzież bawią 
się, ale również ciężko pracują czego efekty widać po osiągnięciach: 
Fantazja II – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowocze-
snego World Dance Sosnowiec 2013; Fantazja III – III miejsce w kate-
gorii taniec nowoczesny na Festiwalu Tańca Kuźnia Zawadzkie 2013; 
Fantazja I – I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders 
Zabrze 2015; Fantazja II – I miejsce również w tym festiwalu w swojej 
kategorii wiekowej. Kolejno: Fantazja I – I miejsce w Ogólnopolskim 
Festiwalu Mażoretek „Furażerka” Ozimek 2015; Fantazja IV – I miejsce 
w „Furażerce”; Fantazja II – II miejsce w „Furażerce”; Fantazja III – III 
miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Aplauz Marklowice 2016 
oraz Fantazja I – III miejsce w tym samym festiwalu. Swoje pierwsze 
osiągnięcie ma również zespół mam – III miejsce na Wojewódzkim 
Przeglądzie Tanecznym Ozimek 2016 – kategoria extra klasa open 30+.

Przy okazji świętowania warto wspomnieć, że Pani Małgorzata pro-
wadzi w domu kultury również od dwóch lat jeszcze dwa zespoły tańca 
towarzyskiego – grupa dziecięca i gimnazjalna.   Obecnie tańczy przy 
domu kultury 125 mażoretek – wszystkie te grupy chętnie występują 
podczas świąt i festynów w naszej gminie za co serdecznie dziękujemy 
rodzicom bo to również dzięki ich wysiłkowi i pomocy dzieci mogą 
realizować swoje pasje. Agnieszka Hurnik

kULTURA

NOc w DOMu 
KulturY
już po raz trzeci dzieci mogły spędzić całą noc w Do-
mu kultury. Tym razem była to „Noc z Duchami”. Roz-
poczęliśmy od warsztatów wykonywania duszków 
z białej tkaniny na balonikach prowadzonych przez in-
struktorkę Beatę kupiec. każdy duszek powstał inny!

Tradycyjnie, już po raz trzeci, zaproszony został podróżnik i geograf 
z Dobrodzienia Jacek Pluta, który przedstawił, nie tylko dzieciom, 

prezentację pt. „Podróż w zakątki świata”. Po jej wysłuchaniu z zapar-
tym tchem rozpoczęły się zabawy np. „Mumia w akcji” czyli owijanie 
kolegów na czas papierem toaletowym tak, aby zrobić to jak najszybciej 
i nie podrzeć papieru! Zabawa była przednia! Następnie żeby nieco 
odpocząć usiedliśmy na dywanach nad rozłożonymi mapami Polski 
i szukaliśmy zamków, w których straszą zjawy. Animatorzy czytali 

historie z wybranych zamczysk, a potem był konkurs z nagrodami dla 
tych którzy zapamiętali najwięcej.

Na zakończenie wieczoru, gdy już wszyscy rozlokowali się na ma-
teracach i pufach w swoich śpiworach rozpoczęła się projekcja filmu 
„Pan Samochodzik i Templariusze”. Oczywiście nie było mowy o spaniu 
ponieważ film był długi a dzieciaki podekscytowane! W końcu jednak 
Dom Kultury zasnął nie bojąc się duchów…

Za wypożyczenie materacy bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu oraz Dobrotece za wypożyczenie 
puf. Zapraszamy za rok. Na pewno znowu wymyślimy coś nowego!

Agnieszka Hurnik
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Filip Jendrzej PSP Turza, Małgorzata 
Skowronek również PSP Turza. Z tego 
szkolnego etapu zostało jednak wy-
łonionych 16 uczniów, którzy wzięli 
udział w drugim etapie 14 czerwca.

Tym razem uczniowie zostali za-
proszeni do domu kultury i w sali 
kameralnej napisali nowy test przy-
gotowany przez Pawła Mrozka. Nie 
były to już pytania z odpowiedzią 

do wyboru, ale głównie zdjęcia różnych ciekawych obiektów właści-
wych naszej przestrzeni lokalnej z pytaniami – co przedstawia zdjęcie 
i co o tym wiesz?

Zwycięzcy tego etapu odebrali swoje nagrody podczas Dni Dobro-
dzienia. A byli to: Julia Macha – I miejsce, Lukas Czelnik – II miejsce, 
Mateusz Hurnik – III miejsce. Cała trójka to uczniowie dobrodzieńskiego 
gimnazjum. Wszyscy otrzymali statuetki, dyplomy, nagrody książkowe 
oraz bony do EMPIKU ufundowane przez Burmistrza Dobrodzienia.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku zainteresowanie konkursem 
będzie jeszcze większe tym bardziej, że izba regionalna zamieni się 
wkrótce w Muzeum Regionalne działające przy Domu Kultury.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

KONKurs 
wIEDZY O ZIEMI 
DObrODZIEńsKIEj
już po raz drugi Dom kultury wraz z Międzygminnym Towa-
rzystwem Regionalnym zorganizował konkurs Wiedzy o Ziemi 
Dobrodzieńskiej „Dobrodzienianin, to ja”. W tym roku odbył 
się on w dwóch edycjach. Pierwsza odbyła się we wszystkich 
placówkach edukacyjnych tego samego dnia 26 kwietnia.

Nauczyciele samodzielnie przeprowadzili test przygotowany przez Paw-
ła Mrozka, który również sprawdził wiedzą uczniowską na testach 

dostarczonych do domu kultury. W pierwszym etapie wzięło udział 27 
uczniów, co w porównaniu z poprzednim rokiem jest ogromnym suk-
cesem! Pierwsza trójka najlepszych to: Martyna Skowronek PSP Turza, 

kULTURA

w DZIEń MatKI
25 maja 2016 roku sala widowiskowa domu kultury 
w swoim dawnym kształcie zapełniła się przedostatni 
raz przed mającym się rozpocząć remontem. To z je-
go powodu te dwie imprezy zostały połączone pod na-
zwą „Taneczne i Muzyczne prezenty dla Rodziców”. zentowali się przyszli wirtuozi gitary i kybordu uczęszczający do Ogniska 

Muzycznego „GO-art”, które prowadzi lekcje nauki na tych instrumentach 
w naszym domu kultury.

Po instrumentach był znowu śpiew, ponieważ wystąpiła grupa „Do-
kisiaków” z piosenkami o mamie, a na koniec znowu taniec w wykona-
niu grupy tańca towarzyskiego „Forte”. Tym sposobem rodzice mogli 
zobaczyć i usłyszeć wszelkie rodzaje uzdolnień swoich dzieci w bardzo 
różnym wieku, poza plastycznymi.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy dostarczyć tylu form rozwoju 
zainteresowań, talentów i pasji naszym dzieciom. Agnieszka Hurnik

W pierwszej części popołudnia dedykowanego swoim rodzicom 
wystąpiły dzieci z przedszkola dobrodzieńskiego w przedstawieniu 

muzycznym „Nowa Moda”. W tej formie przedszkole przygotowało 
Tańczące Przedszkolaki – coroczną imprezę, do której przywykli już 
widzowie dobrodzieńscy. Było to przedstawienie przygotowane z dużym 
rozmachem również jeśli chodzi o kostiumy i dekorację sceniczną. Jako 
drudzy artyści dla swoich rodziców wystąpiła grupa „Wesołe Nutki” 
grająca na flażoletach pod kierunkiem Jolanty Jureczko. Kolejno zapre-

kULTURA

MINIfEstIwal Dla 
prZEDsZKOlaKów
10 maja, jak co roku, nasi najmłodsi artyści, którzy lubią 
śpiewać mogli spróbować swych sił w Minifestiwalu Piosenki 
Dziecięcej dla Przedszkolaków. W trzech grupach wiekowych 
wystąpiło 26 uczestników z przedszkoli w: Dobrodzieniu, Szem-
rowicach, Błachowie, Bzinicy Starej, Myślinie i w Gosławicach.

za piosenkę „Moja piłka”, II miejsce Adam Weber za utwór „Pada 
deszczyk” oraz III miejsce Martyna Kontny za „Kolorowe światła”. 
W ostatniej kategorii wiekowej 4-latków nie przyznano I miejsca, 
natomiast II zdobyła Milena Jabcoń za piosenkę „Piłka” i dwa III 
przyznano Klaudii Grabińskiej oraz Alicji Gabor.

Dzieci otrzymały nagrody książkowe i dyplomy, a w oczekiwaniu 
na werdykt jury coś słodkiego. Konkurs przygotowała i poprowadziła 
wraz z Dyrekcją nowa pracownica Sandra Kotysz.

Agnieszka Hurnik

W składzie jury zasiedli: Beata Sikora oraz Stanisław Werner, któ-
rzy mieli ciężki orzech do zgryzienia, ale wyłonili zwycięzców. 

W kategorii 6 -latków zwyciężyła Żaklin Solich z przedszkola w Do-
brodzieniu wykonując piosenkę „A ja mam psa”; II miejsce Nataniel 
Kazior z Błachowa za piosenkę „Dwie skarpetki”, a III miejsce Emilia 
Kostyra za utwór „Na miotłach”. Wyróżnienia natomiast przyznano: 
Mathiasowi Seifertowi, Karolinie Filipczyk oraz Paulinie Krafczyk. 
W kategorii 5-latków wyłoniono: I miejsce Zofia Tworek z Myśliny 
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z  siostrą Cecylią 
włóczką. Włóczki 
zebrało się tak dużo, 
że siostra postanowi-
ła nauczyć robienia 
na  drutach kolejne 
osoby. Tak zrodził 
się pomysł warszta-
tów robienia na dru-
tach i pierwsze kursantki ustaliły, że nazwą się Włóczkersami. Ko-
lejne takie kluby powstały w całej Polsce. Do dzisiaj nie wiadomo 
ile ich dokładnie jest. Do Fundacji spływają w paczkach efekty ich 
pracy. Wśród Włóczkersów dziergających w  domowym zaciszu 
są osoby aktywne zawodowo, ale również będące na emeryturze. 
W DOKiS sekcja Rękodzieła Pasjonata od stycznia 2016 także bierze 
udział w akcji. Pierwsze czapki zostały wysłane w dniu 20 maja.130 szt. 
czapek 5 par skarpet 3 szt. szalików. Druga partia pojechała 02.09.2016 
Wysłaliśmy 158 szt. czapek!!! 9 szt skarpet i 3 szaliki!!!!

Zapraszamy do włączenia się do akcji lub dostarczanie do Domu 
Kultury włóczek, które są w domu zbędne, a my je wykorzystamy do zro-
bienia następnych czapek czy skarpet… Więcej informacji w biurze 
instruktorów lub na co piątkowych zajęciach sekcji rękodzieła od godz. 
15.00.

Agnieszka Hurnik, Beata Kupiec

kULTURA

pasjONata
Sekcja istnieje w domu kultury od wielu lat pod kierunkiem Be-
aty kupiec. Rozwija się coraz bardziej odkąd dołączyły do niej 
studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bierze udział w coraz 
większej ilości inicjatyw oraz równie wiele inicjuje sama sekcja.

Jednym z takich przykładów jest wspaniałe popołudnie przy kawie, 
które Panie zorganizowały w ramach Światowego Dnia Dziergania 

na Drutach w Miejscu Publicznym. Zaprosiły na skwer obok domu 
kultury wszystkich chętnych, którzy szydełkują, robią na drutach oraz 
tych którzy chcą się nauczyć lub wymienić doświadczeniami. Kolejną 
akcją, poza już tradycyjną „Uszyj Jasia”, w którą się zaangażowały to klub 
„Włóczkersów”.

Trzy lata temu w Fundacji „Redemptoris Missio” powstał pierwszy 
klub Włóczkersów. To osoby, którym nie jest obojętny los marznących 
dzieci i robią dla nich zimowe czapki. Cała historia zaczęła się od Siostry 
Cecylii Śmiech, Urszulanki, która jednej zimy wydziergała dla małych 
Afgańczyków 150 czapek. Od tego czasu siostrze udało się wykonać 
ponad tysiąc czapek, które nieustannie trafiają do potrzebujących dzieci.

O akcji dowiedziały się też inne osoby które chętnie dzieliły się 

SPORT

pOwrót tENIsa 
stOłOwEGO
Po kilku latach przerwy, z inicjatywy grupki pasjonatów

oraz nieocenionej życzliwości i akceptacji Dyrektor Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu Agnieszki Hurnik, a także Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Joachima Wloczyka udało się reaktywować 
drużynę DOKiS DOBRODZIEŃ, która od sezonu 2016/2017 będzie 
reprezentować nasze miasto w wojewódzkich rozgrywkach V ligi, orga-
nizowanych przez Opolski Związek Tenisa Stołowego. W skład drużyny 
zgłoszonej do rozgrywek licencję posiadają następujący zawodnicy: 
Zbigniew Gruszka, Marek Kapela, Jarosław Kryś, Tomasz Oliwa oraz 
Krzysztof Zyga.

Inauguracja rozgrywek rozpoczęła się meczem z STS Gmina Strzelce 
Opolskie w dniu 13. X. br. o godz. 18.00, w sali gimnastycznej ZSP przy 
ul. Oleskiej 7. Harmonogram rozgrywek z terminami spotkań będzie 
dostępny dla zainteresowanych sympatyków i kibiców tenisa stołowego 
na stronie OZTS w zakładce KALENDARZ. Zbigniew Gruszka

SPORT

DObrODZIEńsKa 
sEta
W dniu 11.09.2016 r. Zarząd klubu Turystyki Rowerowej „jed-
noślad” zorganizował VI edycję Maratonu kolarskiego „Do-
brodzieńska Seta”, w którym udział wzięło 420 zawodników. 
W tym roku zawodnicy maratonu mierzyli się z nową trasą, która 
została zmieniona i wiodła dookoła jeziora Turawskiego.

Zmiana trasy okazała się uzasadniona, gdyż ta okazała się bezpiecz-
niejszą niż poprzednia, wiodąca do Zawady z trudnym nawrotem. 

W sumie w zabezpieczaniu maratonu udział wzięło 120 strażaków, 
26 policjantów oraz motocykle i samochody policyjne. Służbom tym 
składamy serdeczne podziękowania za pomoc w zapewnieniu bezpie-
czeństwa uczestnikom maratonu. Ponadto, na trasie rozstawionych 
było 8 punktów postojowych z wodą mineralną, napojami energe-
tycznymi i czekoladami. Na mecie, podobnie jak w latach ubiegłych, 
na wszystkich uczestników imprezy czekał gorący posiłek. W roku 
bieżącym nie odnotowaliśmy żadnego wypadku, ani kolizji między 
zawodnikami, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie podziękować startującym zawodnikom 
za poszanowanie i przestrzeganie regulaminu naszego maratonu.

Za najlepsze uzyskane czasy w kategorii pań i panów wręczyliśmy 
pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
dobrodzieńskich producentów mebli. Statuetki i nagrody otrzymali 
również najstarsi i najmłodsi uczestnicy maratonu. Drużyny składa-
jące się z co najmniej czterech zawodników otrzymały pamiątkowe 
statuetki. Czasy osiągnięte przez zawodników oraz zdjęcia z maratonu 
znajdują się na stronie klubu Jednoślad www.ktrjednoslad.pl. Na za-
kończenie imprezy ze swoim „rowerowym” repertuarem wystąpił 
zespół monocyklistów z Żywocic.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom przychylnym 
maratonowi „Dobrodzieńska SETA”, sponsorom i wolontariuszom, 
bez których nie udałoby się pomyślnie przeprowadzić kolejnej edycji 
tej coraz bardziej popularnej wśród rowerzystów imprezy.

 Józef Włodarz
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i w stylach ustalonych 
przez Polski Związek 
Pływacki. W tegorocz-
nych Mistrzostwach 
Polski 10-latki startowa-
ły w 4 konkurencjach: 
50m stylem dowolnym, 
50m stylem klasycznym, 50m stylem grzbietowym i 100m stylem 
zmiennym.

Marta Rakowska z Krasiejowa, reprezentująca Sekcję Pływacką 
VEGA Dobrodzień – została Najlepszą Zawodniczką w Ogólno-
polskim Rankingu Pływackim na rok 2016 dziewcząt 10-letnich. 
Uzyskany wielobojowy wynik 1218 punktów wg FINA (Światowej 
Organizacji Pływackiej) zapewnił Marcie zajęcie pierwszego miejsca 
w klasyfikacji krajowej wśród dziewcząt w tej kategorii wiekowej.

W ramach ogólnopolskiej klasyfikacji Marta zajęła dwukrotnie 
pierwsze miejsce: na dystansie 50m w jej koronnym stylu dowol-
nym i na dystansie 100m stylem zmiennym oraz trzecie miejsce 
na dystansie 50m stylem grzbietowym i 8 miejsce na dystansie 50m 
stylem klasycznym. Weronika Nieborak

SPORT

trZY MEDalE
W dniu 10.06.2015 r. na terenie najnowocześniejszego 50 me-
trowego basenu olimpijskiego w Warszawie w Centrum Sportu 
i Rekreacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod pa-
tronatem Ministerstwa kultury i Sportu oraz Miasta Stołecznego 
Warszawa, został zorganizowany WIELkI FINAł Ogólnopolskich 
Zawodów Pływackich z cyklu „Od Młodzika Do Olimpijczyka” 
dla dzieci i młodzieży w wieku 9 -14 lat. Organizatorem zawo-
dów był Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa.

w konkurencji 50m stylem dowolnym najlepszym w Polsce wynikiem 
czasowym na „krótkim basenie” wśród swoich rówieśniczek. Młoda 
pływaczka zwycięstwem w finale potwierdziła kolejny raz swoje 
umiejętności i zapał do sportowej rywalizacji w pływaniu.

Pozytywny wpływ na start najmłodszych zawodniczek VEGI
miało również niecodzienne spotkanie podczas ich treningu w dniu 

poprzedzającym zawody. W trakcie zajęć treningowych okazało 
się, iż na pływalni również trenuje – przed startem w Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janeiro – Radosław Kawęcki – trzykrotny 
złoty medalista Mistrzostw Europy i Świata w stylu grzbietowym. 
Spotkanie, które zakończyło się wspólnymi gratulacjami, życzeniami 
powodzenia w kolejnych startach i pamiątkowymi fotografiami – nie 
pozostało bez wpływu na mobilizację naszych młodych zawodniczek, 
co udowodniły podczas owocnych startów w Wielkim Finale Zawodów 
„Od Młodzika Do Olimpijczyka” 2015/2016.

Cykl zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka” w War-
szawie cieszy się coraz większą popularnością wśród sekcji pływackich 
z całej Polski. W tegorocznym Finale wystartowało 466 zawodników 
z 93 klubów pływackich. Dodatkowym celem zawodów jest promo-
wanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
i promocji zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.

Udział naszych najmłodszych pływaczek w zawodach odbył się 
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Promocji Pływania VE-
GA zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo 
Opolskie pod nazwą Zapewnienie zawodnikom Sekcji Pływackiej 
VEGA Dobrodzień udziału w zawodach jako wzbogacenie szkolenia 
treningowego stanowiącego przygotowanie do udziału w zawodach 
Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny 2016 oraz zawodach mi-
strzowskich na arenie krajowej.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA.

Do Wielkiego Finału, w każdej konkurencji indywidualnej i kate-
gorii wiekowej, zakwalifikowanych zostało tylko 16 zawodników 

– spośród wszystkich startujących w pięciu edycjach zawodów elimi-
nacyjnych, odbywających się od października 2015 r. do maja 2016 r. 
– tj. 3 osoby, które uzyskały w sezonie 2015/2016 najlepsze wyniki 
czasowe oraz 13 najlepszych zawodników według punktacji FINA 
(Światowej Federacji Pływackiej), uwzględniającej cztery najlepsze 
wyniki z zawodów eliminacyjnych. W tegorocznym Wielkim Finale 
wystartowały dwie najmłodsze zawodniczki Sekcji Pływackiej VEGA 
Dobrodzień: Sara Jainta (lat 9) z Gosławic oraz Marta Rakowska 
(lat 10) z Krasiejowa.

Sara Jainta do zawodów finałowych zakwalifikowała się w roli 
debiutantki i to w dwóch konkurencjach – jako jedna z 3 zawodni-
czek z najlepszymi wynikami czasowymi z zawodów eliminacyjnych: 
w konkurencji 50m stylem dowolnym i motylkowym. W finale konku-
rencji 50m stylem dowolnym Sara zajęła drugie miejsce, zdobywając 
srebrny medal w kategorii dziewcząt 9 lat. Jednak to start w finale 
w jej koronnym stylu motylkowym zapewnił zwycięstwo i upragniony 
złoty medal.

Marta Rakowska do zawodów finałowych również zakwalifikowała 
się jako jedna z 3 zawodniczek z najlepszymi wynikami czasowymi 
z zawodów eliminacyjnych w konkurencji 50m stylem dowolnym. 
W finale konkurencji w swoim koronnym stylu dowolnym Marta 
zajęła pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal w kategorii dziewcząt 
10 lat i wyprzedzając na podium zawodniczki z klubu pływackiego 
Warszawianka oraz Płetwal Szczytno.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Marta Rakowska w tegorocznym 
Wielkim Finale startowała w podwójnej roli – broniła tytułu najszyb-
szej zawodniczki z ubiegłorocznego finału oraz była cichą faworytką 
tej konkurencji. Przed startem finałowym Marta wykazywała się 

SPORT

NajlEpsZa wŚróD 
10-latEK
W dniu 21.05.2016 r. na terenie Centrum Rekre-
acji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opol-
skich zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Za-
wody Pływackie dla dzieci 10 i 11-letnich.

Zawody będące Drużynowym Wielobojem Pływackim zostały 
zorganizowane w formule korespondencyjnych zawodów central-

nych o randze (nieformalnych) Mistrzostw Polski dla najmłodszych 
zawodników reprezentujących sekcje i kluby sportowe z całego kraju. 
Formuła korespondencyjnych zawodów polega na tym, iż podczas 
zawodów we wszystkich okręgach pływackich w Polsce zawodnicy 
danej kategorii wiekowej zobligowani są startować na dystansach 
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rajDOwY wEEKEND w GMINIE 
DObrODZIEń
Sportowe rajdy konne na dobre zawi-
tały do gminy Dobrodzień. Świadczy 
o tym fakt, iż najważniejsze zawody 
w tej dyscyplinie – Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski 
juniorów i Młodych jeźdźców odbyły się 
w dniach 2–3 września w Malichowie. 
Organizatorem imprezy jest Marek Tul 
prowadzący stajnię DOLINA GAWORA 
wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 
kocury i Malichów BRZOZOWA DOLINA.

W sobotę po zakończeniu rywalizacji od-
było się oficjalne ogłoszenie wyników i uro-
czysta dekoracja.

Komisja sędziowska dekorowała konie 
flos, a jeźdźców medalami, pucharami oraz 
nagrodami. Tu ekipa z DOLINY GAWORA 
kolejny raz spisała się rewelacyjnie. Dzięki 
licznym sponsorom łączna wartość nagród 
pieniężnych i rzeczowych przekroczyła sumę 
15 tysięcy złotych!

Po dekoracji odbyły się pokazy jeździeckie. 
Artur Brzozowski z okolic Zamościa wykonał 
oszałamiający pokaz kaskaderski z elementa-
mi dżigitówki. Odwaga i posłuszeństwo jego 
wierzchowca były wręcz nieprawdopodobne. 
Pokaz zaprzęgowego kadryla w wykonaniu 
grupy FreeStyle z Poręby i Wysokiej (Gerard 
Sołtysek, Piotr Pisarski i Sebastian Kwoczała) 
zachwycił widzów. Klacze śląskie udowodniły, 
że nie ma lepszych koni zaprzęgowych niż ślą-
zaki. Następnie kłusaki francuskie w sulkach 
rozwijały niesamowite prędkości. Pan Jerzy 
Mazur ze stajni PANOPTICUM (Brzezinko-
we) oraz Paweł Myśliwczyk z Ciarki nie tylko 
zaprezentowali co potrafią ich konie kiedy ści-

Wraz z grupą pasjonatów przygotowali naj-
większe zawody rajdowe w Polsce. Oprócz 

konkursów mistrzowskich odbyły się także 
zawody międzynarodowe (CEI 2*), ogólno-
polskie oraz towarzyskie. Pary rywalizowały 
na różnych dystansach: od 15 do 120 km! 
Pierwsze starty odbyły się w piątek już o 7 ra-
no. Dzięki pomocy wolontariuszy wszystko 
obywało się sprawnie i zgodnie z planem. 
Do gminy oprócz par krajowych przyjechali 
również zawodnicy z Niemiec, Słowacji oraz 
Czech. Byli pod ogromnym wrażeniem przygo-
towanych przez Marka Tula i Ryszarda Rabieja 
tras. Chwalili ich zabezpieczenie, oznaczenie 
i jakość podłoża. Największe wrażenie wywarła 
na naszych gościach atmosfera i ludzie, którzy 
zawsze byli chętni do pomocy.

Walka o tytuł Mistrza Polski była zawzięta, 
wygrała para Agata Murawska na koniu MILES 
pokonując dystans 120 km w czasie 7:35:35, 
a tuż za nią z wynikiem gorszym o 1 s! była 
Maria Landau na koniu MU ARDESZ, trzecie 
miejsce wywalczyła Beata Szlezyngier-Jagiel-
ska na ASŁANIE. Mistrzem Polski Juniorów 
została Natalia Palczak na klaczy DŻINNIS. 
Młodzi jeźdźcy walczyli na dystansie 80 km. 
Na uwagę zasługuje też fakt, że w zawodach 
towarzyskich uczestniczyli głównie jeźdźcy 
z okolicznych stajni. 9 par rywalizowało na dy-
stansie 35 km i 9 par na 15 km. W klasie L 
wygrała Sandra Hankus na klaczy JAMAJKA 
(Krasiejów), drudzy byli Marek Banyś na kla-
czy AVIA (Malichów), trzecia była Katarzyna 
Klitza na śląskiej ALCIE (Krasiejów). W klasie 
LL najlepszą parą była Wiktoria Pryszcz i BA-
ŁAŁAJKA (Kolejka), drugie miejsce zdobyła 
Mirek Matylda na klaczy LINIA (Kośmidry), 
a trzecie zajął Henryk Wałaszek na wałachu 
CZARDASZ (Bzinica Nowa). W ciągu dwóch 
dni w Malichowie wystartowały łącznie 73 ko-
nie. To dowód, że w gminie Dobrodzień rajdy 
czują się dobrze. Były to największe zawody 
w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych 
w Polsce!

gają się na torach, ale pozwolili publiczności 
przejechać się w sulkach. Opolski ułan Roch 
Iwaszkiewicz zaprezentował jak włada się lancą 
i szablą. Uwiódł publikę mundurem i precyzją 
wykonywanych elementów.

Dzięki Sponsorom (KREBER, FORD Auto 
Motive z Tarnowa, Meble PYKA, DOKTO-
RVOLT Hurtownia Elektryczna z Dobrodzie-
nia, GLOBALVET Dobrodzień, Meble PÓŁ-
TORAK, PODIUM, EQUI STRAW, Agencja 
Szkoleniowa ATELIER, Centrum Ogrodnicze 
PRACUŚ z Ozimka, AGRO BUD z Myślenic, 
TAWERNA POD KOTWICĄ, BIOVICO, 
FATRO, VIRBAC), zaangażowaniu lokalnej 
społeczności a zwłaszcza strażaków (OSP 
Malichów-Kocury, OSP Szemrowice, OSP 
Klekotna, OSP Pludry i OSP Dobrodzień), 
miłośników koni oraz wolontariuszy – pierwszy 
weekend września przejdzie do historii, jako 
prawdziwe święto koni i jeździectwa w gminie 
Dobrodzień.

Z niecierpliwością czekamy na przyszły 
rok, a nieoficjalnie wiem, że przygotowania 
do kolejnych Mistrzostw Polski w Sportowych 
Rajdach Konnych już się zaczęły.

Aleksandra Matusz-Łukawska
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