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W okresie	od	ostatniego	wydania	gazety	
odbyło	się	6	sesji	w dniach:	3	paździer-

nika;	31	października;	29	listopada,	20	grud-
nia	2017	roku	oraz	29	stycznia	i 26	lutego	
2018	roku	na	których	podjęto	między	innymi	
uchwały	w sprawie:
•	 przystąpienia	do	sporządzenia	miejscowe-

go	planu	zagospodarowania	przestrzen-
nego	terenu	położonego	w Dobrodzieniu	
przy	 ul.	Oleskiej	 i  ul.	 Rzędowickiej  –	
uchwała	jest	konsekwencją	tego,	że	teren	
pomiędzy	obwodnicą	Dobrodzienia –	ul.	
Oleską	–	ul.	Rzędowicką	i drogą	gruntową	
planowany	jest	pod	teren	specjalnej	stre-
fy	ekonomicznej.	W	związku	z tym,	aby	
przystąpić	do	opracowania	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	
terenu	położonego	w Dobrodzieniu	przy	
ul.	Oleskiej	i ul.	Rzędowickiej	musi	być	on	
zgodny	z obowiązującym	Studium	uwa-
runkowań	i kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	gminy	Dobrodzień;

•	 przystąpienia	do	sporządzenia	zmiany	
miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	MG/2	dla	części	gminy	
Dobrodzień –	Gmina	przymierza	się	także	
do	opracowania	planu	miejscowego	dla	
specjalnej	strefy	ekonomicznej,	jak	i zmia-
ny	planu	MG/2	z 2003	r.	obejmującego	
z tego	planu	tylko	teren	ul.	Słonecznej	
w Dobrodzieniu,	gdzie	właściciele	nie-
ruchomości	mają	trudności	z zabudową	
gospodarczo	–	garażową	na	części	działek;

•	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	w wy-
sokości	5.000,00	złotych	Gminie	Cisek	
z przeznaczeniem	na	usuwanie	 szkód	
wyrządzonych	w trakcie	wichury	w dniu	
7	lipca	2017r.,	w tym	udzielania	pomocy	
poszkodowanym	mieszkańcom;

•	 udzielenia	pomocy	finansowej	w wyso-
kości	5.000,00	złotych	Powiatowi	Oleskie-
mu	z przeznaczeniem	na	dofinansowanie	
zakupu	samochodu	dostosowanego	do	
przewozu	osób	niepełnosprawnych	do	
Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
w Sowczycach;

•	 udzielenia	pomocy	rzeczowej	Powiatowi	
Oleskiemu	w postaci	sfinansowania	nakła-
dów	na	wykonanie	i nadzór	nad	robotami	
budowlanymi	w wysokości	444.300,00	zło-
tych	na	realizację	zadania	„Przebudowa	
chodnika	i kanalizacji	deszczowej	w ciągu	
drogi	powiatowej	w miejscowości	Głów-
czyce”;

•	 przyjęcia	Programu	Ochrony	Środowi-
ska	dla	Gminy	Dobrodzień	na	lata	2017–

2020	z perspektywą	na	lata	2021–2024 –	
w  związku	 z  wprowadzeniem	 zmian	
w Prawie	ochrony	środowiska	przystą-
piono	do	opracowania	nowego	Programu;

•	 przejęcia	przez	Gminę	Dobrodzień	zadania	
Województwa	Opolskiego	polegającego	na	
„Budowie	ścieżki	rowerowej	na	odcinku	
Bzionków	–	Dobrodzień	etap	I	i etap	II	–	
droga	wojewódzka	nr	901”;

•	 ustalenia	wysokości	stawek	podatku	od	
nieruchomości	na	terenie	Gminy	Dobro-
dzień	–	stawki	podane	zostały	w artykule	
„Opłaty	lokalne	na	2018	rok”;

•	 ustalenia	wysokości	stawek	podatku	od	
środków	transportowych	na	terenie	Gminy	
Dobrodzień;

•	 przejęcia	przez	Gminę	Dobrodzień	zada-
nia	Województwa	Opolskiego	pod	nazwą	
„Zmiana	dokumentacji	projektowej	na	
realizację	zadania:	Rozbudowa	skrzyżo-
wania	drogi	wojewódzkiej	nr	901	z drogą	
krajową	nr	46	–	rondo;

•	 przyjęcia	Programu	Współpracy	Gminy	
Dobrodzień	z organizacjami	pozarządo-
wymi	i innymi	podmiotami	prowadzą-
cymi	działalność	pożytku	publicznego	na	
2018	rok;

•	 Gminnego	Programu	Profilaktyki	i Roz-
wiązywania	Problemów	Alkoholowych	
na	2018	rok;

•	 uchwalenia	Gminnego	programu	Przeciw-
działania	Narkomanii	na	2018	rok,	który	
stanowi	część	gminnej	strategii	rozwiązy-
wania	problemów	społecznych;

•	 przepisy	wprowadzające	ustawę	Prawo	
oświatowe	nakładają	obowiązek	podjęcia	
uchwał	stwierdzających	przekształcenie	
szkół	6	klasowych	w 8	klasowe	tzw.	uchwał	
„deklaratoryjnych”,	dlatego	też	Rada	Miej-
ska	podjęła	uchwały	w sprawie:
1.	 stwierdzenia	przekształcenia	dotychcza-

sowej	sześcioletniej	Publicznej	Szkoły	
Podstawowej	im.	Powstańców	Śląskich	
w Dobrodzieniu	w ośmioletnią	Publicz-
ną	Szkołę	Podstawową	im.	Powstańców	
Śląskich	w Dobrodzieniu;

2.	 stwierdzenia	przekształcenia	dotychcza-
sowej	sześcioletniej	Publicznej	Szkoły	
Podstawowej	im.	Marii	Konopnickiej	
w Pludrach	w ośmioletnią	Publiczną	
Szkołę	Podstawową	im.	Marii	Konop-
nickiej	w Pludrach;

3.	 stwierdzenia	przekształcenia	dotych-
czasowej	 sześcioletniej	 Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	w Szemrowicach	
w ośmioletnią	Publiczną	Szkołę	Pod-
stawową	w Szemrowicach;

4.	 stwierdzenia	przekształcenia	dotychcza-
sowej	sześcioletniej	Publicznej	Szkoły	
Podstawowej	w Turzy	w ośmioletnią	

Publiczną	Szkołę	Podstawową	w Turzy;
•	 zatwierdzenia	taryf	za	zbiorowe	zaopa-

trzenie	w wodę	i zbiorowe	odprowadzanie	
ścieków	–	stawki	podane	zostały	w artykule	
„Opłaty	lokalne	na	2018	rok”;

•	 ustalenia	dopłat	do	taryfy	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w wodę	i zbiorowe	odpro-
wadzanie	ścieków	w 2018	roku	–	ustalo-
no	dopłatę	z budżetu	Gminy	Dobrodzień	
w wysokości	1,20	złotych	netto	do	ceny	1m3	
odprowadzanych	ścieków	dla	gospodarstw	
domowych	jak	i pozostałych	odbiorców	
bez	względu	na	rodzaj	prowadzonej	dzia-
łalności	(grupa	1)	oraz	dla	odbiorców	po-
siadających	przydomowe	przepompownie	
ścieków	(grupa	2).	Po	dopłacie	odbiorcy	
usług	z grupy	1	zapłacą	4,68	zł	netto	(za-
miast	5,88	zł),	a odbiorcy	z grupy	2	zapłacą	
4,52	zł	netto	(zamiast	5,72	zł)	za	każdy	metr	
sześcienny	odprowadzonych	ścieków.

•	 ustalenia	na	2018	rok	stawki	dotacji	przed-
miotowej	dla	Zakładu	Gospodarki	Komu-
nalnej	i Mieszkaniowej	w Dobrodzieniu	
w wysokości	2,14	zł	za	1	wozokilometr	
w ramach	lokalnego	transportu	zbioro-
wego;

•	 uchwalenia	budżetu	Gminy	Dobrodzień	
na	2018	rok	–	więcej	w Informatorze	Sa-
morządowym;

•	 ustalenia	szczegółowych	zasad	ponoszenia	
odpłatności	za	pobyt	w schronisku	udzie-
lającym	schronienia	osobom	bezdomnym;

•	 zatwierdzenia	planów	pracy	komisji	stałych	
Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu;

•	 zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Rewi-
zyjnej	na	2018	rok;

•	 dopuszczenia	zapłaty	podatków	i opłat	
stanowiących	dochody	budżetu	Gminy	
Dobrodzień	instrumentem	płatniczym	–	
możliwość	dokonania	opłat	w kasie	urzędu	
za	pomocą	karty	płatniczej;

•	 trybu	udzielania	i rozliczania	dotacji	dla	
niepublicznych	przedszkoli	i szkół	podsta-

Z prac rady miejskiej
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wowych	prowadzonych	na	terenie	Gminy	
Dobrodzień	oraz	trybu	i zakresu	kontroli	
prawidłowości	pobrania	i wykorzystywa-
nia	udzielonej	dotacji;

•	 wprowadzenia	zmian	do	budżetu	Gminy	
Dobrodzień	na	2017	rok	oraz	zmiany	wie-
loletniej	prognozy	finansowej	–	uchwały	
takie	podejmowane	są	na	każdej	sesji,	a wy-
nika	to	z potrzeb	związanych	z bieżącą	
realizacją	budżetu;

•	 Na	 pierwszej	 sesji	 nowego	 2018	roku	
w dniu	29	stycznia	podjęto	uchwałę	w spra-
wie	wprowadzenia	zmian	do	budżetu	Gmi-
ny	Dobrodzień	na	2018	rok	oraz	zmiany	
wieloletniej	prognozy	finansowej.

•	 Na	kolejnej	sesji	podjęto	uchwały	w spra-
wie:

•	 uchwalenia	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	terenu	w	miejsco-
wości	Dobrodzień	–	plan	obejmuje	teren	
w miejscowości	Dobrodzień	położony	przy	
ul.	Wojska	Polskiego	i	ul.	Szemrowickiej;

•	 przyjęcia	Programu	opieki	nad	zwierzę-
tami	 bezdomnymi	 oraz	 zapobiegania	
bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	
Dobrodzień	w 2018	roku	–	program	ma	
zastosowanie	w stosunku	do	wszystkich	

zwierząt	domowych	w tym	w szczegól-
ności	do	psów	i kotów,	w tym	kotów	wol-
no	żyjących	przebywających	w granicach	
administracyjnych	Gminy	Dobrodzień;

•	 określenia	zasad	udzielania	dotacji	ce-
lowej	z budżetu	Gminy	Dobrodzień	na	
realizację	inwestycji	na	rzecz	poprawy	
jakości	powietrza –	zasady	dotyczą	osób	
fizycznych	i wspólnot	mieszkaniowych	na	
dofinansowanie	przedsięwzięć	związanych	
z ochroną	powietrza	poprzez	zastępowanie	
niskosprawnych	węglowych	źródeł	ogrze-
wania	bardziej	sprzyjającymi	środowisku	
w celu	redukcji	niskiej	emisji	na	terenie	
Gminy	Dobrodzień;

•	 przejęcia	i zaliczenia	do	kategorii	dróg	
gminnych	dotychczasowego	odcinka	drogi	
powiatowej	nr	1705	O,	przebiegającego	
na	terenie	gminy	Dobrodzień	o długości	
351	mb	–	w związku	ze	złożonym	wnio-
skiem	o dofinansowanie	przebudowy	ul.	
E.Stein,	Cmentarnej	trzeba	tę	drogę	przyjąć	
na	zasób	dróg	gminnych;

•	 udzielenia	pomocy	finansowej	Powiatowi	
Oleskiemu	w wysokości	7.000,00	złotych	
z przeznaczeniem	na	dofinansowanie	kosz-
tów	przejazdu	na	terapię	do	Środowisko-

opłaty 
lokalNe  
Na 2018 rok
31 października odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej, na której radni podjęli 
uchwałę w sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, która 
obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Ustala	się	następujące	roczne	stawki	podatku	
od	nieruchomości:

1.	 od	gruntów:	(Opłata / powierzchnia)
•	 związanych	z prowadzeniem	działalno-

ści	gospodarczej	bez	względu	na	sposób	
zakwalifikowania	w ewidencji	gruntów	
i budynków (0,87 zł / 1m2)

•	 pod	wodami	powierzchniowymi	stoją-
cymi	lub	wodami	powierzchniowymi	
płynącymi	jezior	i zbiorników	sztucz-
nych (4,63 zł /1 ha)

•	 pozostałych,	w tym	zajętych	na	prowa-
dzenie	odpłatnej	statutowej	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego (0,34 zł /1m2)

•	 niezabudowanych	objętych	obszarem	
rewitalizacji,	o którym	mowa	w ustawie	
z dnia	9	października	2015r.	o rewita-

wego	Domu	Samopomocy	w Sowczycach;
•	 zaciągnięcia	pożyczek	w Wojewódzkim	

Funduszu	Ochrony	Środowiska	i Gospo-
darki	Wodnej	w Opolu	–	na	wyprzedzające	
finansowanie	zadania	„Rozbudowa	sieci	
wodociągowej	do	miejscowości	Rędzina”	
do	kwoty	494.014,00	złotych	oraz	na	fi-
nansowanie	zadania	„Rozbudowa	sieci	
wodociągowej	do	miejscowości	Rędzina”	
do	kwoty	233.400,00	złotych;

•	 zaciągnięcia	kredytu	długoterminowego	do	
kwoty	2.800.000.00	złotych	z przeznacze-
niem	na	częściowe	pokrycie	planowanego	
deficytu	budżetu	gminy	na	2018	rok.
Treści	uchwał	dostępne	są	na	stronie	in-

ternetowej	www.dobrodzien.pl	w Biuletynie	
Informacji	Publicznej	zakładka	Dane	Publicz-
ne/Uchwały	Rady	Miejskiej.

Jednocześnie	informuję,	że	Przewodniczą-
cy	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 Do-
brodzieniu,	Plac	Wolności	1	(pokój	nr	112,	
I	piętro).

Barbara Orlikowska

lizacji	(Dz.U.	poz.	1777),	i położonych	
na	terenach,	dla	których	miejscowy	plan	
zagospodarowania	przestrzennego	prze-
widuje	przeznaczenie	pod	zabudowę	
mieszkaniową,	usługową	albo	zabudowę	
o przeznaczeniu	mieszanym	obejmu-
jącym	wyłącznie	te	rodzaje	zabudowy,	
jeżeli	od	dnia	wejścia	w życie	tego	planu	
w odniesieniu	od	tych	gruntów	upłynął	
okres	4	lat,	a w tym	czasie	nie	zakończo-
no	budowy	zgodnie	z przepisami	prawa	
budowlanego (3,04 zł /	1m2)

2.	 od	budynków	lub	ich	części: (Opłata / po‑
wierzchnia użytkowa)
•	 mieszkalnych (0,72 zł / 1m2)
•	 związanych	z prowadzeniem	działal-

ności	gospodarczej	oraz	od	budynków	
mieszkalnych	lub	ich	części	zajętych	na	
prowadzenie	działalności	gospodarczej	
(21,84 zł / 1m2)

•	 zajętych	na	prowadzenie	działalności	
gospodarczej	w zakresie	obrotu	kwa-
lifikowanym	 materiałem	 siewnym	
(10,80 zł / 1m2)

•	 związanych	z udzielaniem	świadczeń	
zdrowotnych	w rozumieniu	przepisów	
o działalności	leczniczej,	zajętych	przez	
podmioty	udzielające	tych	świadczeń	
(4,70 zł / 1m2)

•	 pozostałych,	w tym	zajętych	na	prowa-
dzenie	odpłatnej	statutowej	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego (4,92	zł	/1m2)

3.	 od	budowli	–	2%	od	wartości	określonej	

na	podstawie	art.4	ust.1	pkt	3	i ust.3–7	
ustawy	z dnia	12	stycznia	1991r.	o podat-
kach	i opłatach	lokalnych	(Dz.U.	z 2017	r.	
poz.1785).
29 listopada Rada Miejska zatwierdziła 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz‑
kaniowej w Dobrodzieniu.

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia: 2018 rok – ceny netto

Grupa	1	–	gospodarstwa	domowe,	rolnicy	
oraz	gmina:
•	 cena	wody	3,48 zł/m3

•	 stała	opłata	abonamentowa	na	odbiorcę	na	
miesiąc	3,36 zł 
Grupa	2	–	pozostali	odbiorcy

•	 cena	wody	3,48 zł/m3

•	 stała	opłata	abonamentowa	na	odbiorcę	na	
miesiąc	7,90 zł
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa	1	–	wszyscy	odbiorcy	z wyłączeniem	

grupy	2:
•	 cena	ścieków	5,88 zł/m3

Grupa	2	–	posiadacze	przydomowych	prze-
pompowni	ścieków:
•	 	cena	ścieków	5,72 zł/m3

Za odprowadzanie wód opadowych i roz‑
topowych siecią kanalizacji ogólnospławnej

Wszyscy	odbiorcy:
•	 cena	ścieków	1,84 zł/m3

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

Barbara Orlikowska
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W 2017	roku	sołectwa	dysponowały	kwotą	
257.464,63	złote.	W	trakcie	roku	2	so-

łectwa	zmieniły	zadania:	Kocury	i Makow-
czyce,	a 5	sołectw	w wyniku	zaoszczędzenia	
środków	uchwaliło	dodatkowe	zadania:	Bzi-
nica	Nowa,	Bzinica	Stara,	Kolejka,	Pludry	
i Szemrowice.
1.	 Sołectwo Błachów	zakupiło	i zamon-

towało	urządzenia:	orbitrek,	wioślarz,	
huśtawka,	stół,	ławka	i tablica	na	placu	
rekreacyjnym	w Błachowie	przy	ul.	Opol-
skiej	25.	Koszt	12.626,50	zł.

2.	 Sołectwo Bzinica Stara	środki	przezna-
czyło	na	zakup	opału,	paliwa	i oleju	do	
kosiarek,	tłucznia	na	ulice:	Bieńka,	Leśną	
i Mostową.	Do	sali	spotkań	OSP	zaku-
piony	został	rzutnik	z uchwytem	podsu-
fitowym	i ekran,	oraz	sprzęt	kuchenny.	
Zakupiono	zestaw	do	ratownictwa	me-
dycznego:	torbę	i deskę	ortopedyczną.	
Pozostałe	środki	przeznaczono	na	zakup	
impregnatu	do	pomalowania	ogrodzenia	

przy	altanie	i urządzeń	na	placu	zabaw,	
a także	drzewek	ozdobnych	do	nasadze-
nia	przy	remizie.	W	ramach	zadania	do-
datkowego	wspólnie	z sołectwem	Bzinica	
Nowa	doposażono	OSP	w Bzinicy	Starej.	
Łączny	koszt	18.479,62	zł.

3.	 Sołectwo Bzinica Nowa	zakupiło	urzą-
dzenie –	wioślarz –	do	ćwiczeń	na	po-
wietrzu.	Wykonany	został	projekt	prze-
budowy	drogi	gminnej	ul.	Szkolnej.	W	
ramach	zadania	dodatkowego	wspólnie	
z sołectwem	Bzinica	Stara	doposażo-
no	OSP	w Bzinicy	Starej.	Łączny	koszt	
12.723,50	zł

4.	 Sołectwo Główczyce	część	środków	prze-
znaczyło	na	wykonanie	projektu	i oświe-
tlenia	części	ul.	Bielowcowej.	Zakupiło	
tłuczeń	na	wyrównanie	odcinka	drogi	

prowadzącej	od	ul.	Wiejskiej	w stronę	
Rędziny,	opał	do	budynku	OSP,	paliwo	
do	kosiarki	i kosy	spalinowej	oraz	wyko-
nano	serwis	sprzętu	do	koszenia.	Koszt	
14.706,34	zł.

5.	 Sołectwo Gosławice	 całą	 kwotę	
13.325,81	zł	przeznaczyło	na	wykona-
nie	projektu	oświetlenia	ulicznego	ul.	
Lublinieckiej	(droga	serwisowa).

6.	 W sołectwie Klekotna	wykonano	doku-
mentację	oświetlenia	części	ulic	Bocznej	
i Dobrodzieńskiej,	oświetlenie	na	boisku	
oraz	zakupiono	wykaszarkę.	Kwota	zadań	
11.876,99	zł.

7.	 Sołectwo Kocury	przeznaczyło	środki	na	
zakup	opału,	a w wyniku	zmiany	zadania	
zaplanowało:	wykonanie	projektu	zago-
spodarowania	terenu	wokół	CAW,	po-
łożenie	kostki	brukowej	na	placu	CAW,	
zakup	mebli	biurowych	dla	CAW.	Zaku-
piono	i zamontowano	huśtawkę	na	placu	
zabaw,	tablicę	informacyjną	dla	sołectwa	
oraz	tabliczki	informacyjne	promujące	
sołectwo.	Łączny	koszt	13.721,70	zł

WIEŚCI GMINNE

FuNdusZ sołecki  
Za 2017 rok
W ubiegłym roku wszystkie sołectwa z gminy dobrodzień wykorzystały środki fun-
duszu sołeckiego. Zgodnie z przepisami środki można wykorzystać tylko na przed-
sięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy. O sposobie wykorzystania tych 
środków mieszkańcy decydowali na zebraniach wiejskich we wrześniu roku poprzed-
niego. Fundusz sołecki to pieniądze, które mieszkańcy przeznaczają na realizację 
lokalnych potrzeb, ważnych dla społeczności poszczególnych miejscowości.

cd. na str. 5
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8.	 Sołectwo Kolejka	podzieliło	środki	na	
ocieplenie	altany,	wykonanie	projektu	za-
gospodarowania	placu	zabaw.	W	ramach	
zadań	dodatkowych	wykonane	zostało	
opierzenie	altany	i zakupiono	impregnat,	
farby	i narzędzia	do	pomalowania	stołów	
i ławek	w altanie.	Łączny	koszt	9.147,23	zł

9.	 W sołectwie Ligota Dobrodzieńska	za-
montowana	została	wiata	przystankowa	
wraz	z utwardzeniem	podłoża.	Przepro-
wadzono	remont	sali	bilardowej,	zało-
żono	parapety	zewnętrzne	w świetlicy.	
Dokonano	opłaty	za	energię	cieplną	do	
świetlicy	oraz	zakupiono	paliwo	do	ko-
szenia	boiska.	Łączny	koszt	15.489,31	zł.

10.	Sołectwo Makowczyce	środki	przezna-
czyło	na	wykonanie	ekspertyzy	drew-
nianego	budynku	strażnicy	położonego	

przy	skrzyżowaniu	ulic	Głównej	i Leśnej.	
W	ramach	zadania	zmienionego	zlecono	
opracowanie	dokumentacji	technicznej	
wraz	z przedmiarem	robót	i kosztorysem	
odbudowy	dawnej	remizy	OSP	w Ma-
kowczycach.	Koszt	zadań	8.645,00	zł.

11.	Sołectwo Myślina	kwotę	29.251,10	zł	
rozdzieliło	na	zakup	i montaż	urządzeń	
siłowni	zewnętrznej	przy	budynku	PSP	
w Turzy	oraz	przygotowanie	budynku	
przy	ul.	Przejazdowej	2	w Myślinie	do	
wykonania	termoizolacji.	Zakupiono	
opał	do	budynku	gminnego	przy	ul.	
Przejazdowej	2	i materiały	na	warsztaty	
artystyczne	dla	dzieci.

12.	Sołectwo Pietraszów	kwotę	13.047,69	zł	
przeznaczyło	na	remont	ulicy	Rybackiej	
(w Liszczoku)	w terenie	zabudowanym.

13.	Sołectwo Pludry	dokonało	podziału	
kwoty	29.253,15	zł	na	zakup	namiotu	
festynowego,	opału	do	budynku	starej	
szkoły,	sprzętu	i umundurowania	dla	
OSP	Pludry,	wykonanie	oświetlenia	na	
ulicy	Rolnej.	Część	środków	przeznaczo-
no	na	organizację	turnieju	piłki	plażowej	
i biegu	szlakiem	Pluderskich	stawów.	W	
ramach	zadania	dodatkowego	zakupiono	
stoły	i ławki	do	namiotu	festynowego.

14.	Sołectwo Rzędowice	wykonało	projekt	
i oświetlenie	ul.	Dobrodzieńskiej	(Pust-
kowie)	w ilości	7	lamp,	na	które	przezna-
czyło	kwotę	20.800,23	zł.

15.	W sołectwie Szemrowice	środki	zosta-
ły	podzielone	na	zakup	i montaż	wiaty	
przystankowej	z utwardzeniem	podłoża,	
zakup	mundurów	dla	OSP,	opału	dla	OSP	
oraz	paliwa	i oprzyrządowania	kosiarek.	
Część	środków	przeznaczono	na	usługę	
koszenia	gminnych	terenów	zielonych.	
W	ramach	zadania	dodatkowego	utwar-
dzono	tłuczniem	ul.	Torki	w Szemrowi-
cach.	Łączny	koszt	21.878,62	zł.

16.	Sołectwo Warłów	kwotę	12.491,84	zł	
przeznaczyło	na	remont	ul.	Bocznej.

Helena Kościelny
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pieNiądZe w 2018 r.

Lp. Sołectwo
Liczba 
miesz-

kańców
Zadania z funduszu sołeckiego na 2018 r.

Środki 
sołectwa 

na zadania

1 Błachów 226 1.	 zakup	i montaż	urządzeń	na	plac	rekreacyjny	przy	ul.	Opolskiej	25
2.	 zakup	i montaż	ogrodzenia	placu	rekreacyjnego

10.843,52
3.900,00

2 Bzinica	Nowa 232

1.	 budowa	boiska	do	piłki	plażowej	wraz	z oświetleniem	w Bzinicy	Starej	–	zadanie	wspólne	z so-
łectwem	Bzinica	Stara

2.	 doposażenie	sali	spotkań	w Bzinicy	Starej-	zadanie	wspólne	z sołectwem	Bzinica	Stara
3.	 organizacja	spotkań	i warsztatów

11.000,00
2.000,00
1.951,17

3 Bzinica	Stara 435

1.	 wykonanie	dokumentacji	projektowej	na	przebudowę	dróg:	ul.	Mostowa,	ul.	Strażacka,	ul.	Leśna
2.	 zakup	i transport	tłucznia	na	ul.	Bieńka
3.	 zakup	opału	do	remizy	OSP	w Bzinicy	Starej
4.	 zakup	i montaż	instalacji	alarmowej	do	budynku	OSP	w Bzinicy	Starej-	doposażenie	sali	spotkań,	

zadanie	wspólne	z sołectwem	Bzinica	Nowa
5.	 budowa	boiska	do	piłki	plażowej	wraz	z oświetleniem	w Bzinicy	Starej	–	zadanie	wspólne	z so-

łectwem	Bzinica	Nowa
6.	 zakup	paliwa	i oleju	oraz	oprzyrządowania	do	kosiarek

8.500,00
2.400,00
3.100,00
2.900,00
4.076,84
1.000,00

4 Główczyce 303

1.	 zakup	opału	do	budynku	OSP	w Główczycach
2.	 budowa	placu	zabaw	i siłowni	zewnętrznej
3.	 zakup	paliwa	do	kosiarki	i kosy	spalinowej
4.	 serwis	kosiarki	i kosy	spalinowej

2.000,00
14.700,00

400,00
308,43

5 Gosławice 261 1.	 wykonanie	oświetlenia	ulicznego	na	ul.	Lublinieckiej	od	posesji	nr	5 15.954,84

6 Klekotna 206

1.	 remont	drogi	wewnętrznej	-łącznik	(ul.	Dobrodzieńskiej	z ul.	Boczną)
2.	 zakup	impregnatu	i narzędzi	do	malowania	urządzeń	na	boisku
3.	 zakup	i wymiana	elementów	konstrukcyjnych	małej	architektury
4.	 zakup	szklanek	i łyżeczek	na	spotkania	z mieszkańcami

12.000,00
400,00

1.551,34
100,00

7 Kocury 296

1.	 zakup	opału
2.	 zakup	i montaż	nagłośnienia	w salce
3.	 zakup	i montaż	monitoringu	w CAW
4.	 położenie	kostki	brukowej	koło	salki	CAW
5.	 zakup	mundurów	dla	OSP

4.000,00
2.000,00
3.000,00
5.666,16
2.500,00

8 Kolejka 125

1.	 zakup	kontenera	używanego	na	sprzęt
2.	 zakup	kosiarki	spalinowej
3.	 zakup	paliwa	i oprzyrządowania	do	kosiarki
4.	 zakup	impregnatów	do	pomalowania	altany	z zewnątrz
5.	 zakup	urządzeń	na	plac	zabaw

6.500,00
1.600,00
400,00
650,00

2.097,99

9 Ligota	Dobro-
dzieńska 353

1.	 opłata	za	energię	cieplną	do	świetlicy
2.	 wykonanie	dokumentacji	ul.	Polnej	w Ligocie	Dobrodzieńskiej
3.	 zakup	urządzeń	AGD

4.000,00
12.000,00
3.138,89

10 Makowczyce 233 1.	 odbudowa	drewnianego	budynku	dawnej	remizy	w Makowczycach	ze	zmianą	przeznaczenia	na	
miejsce	spotkań	lokalnej	społeczności 14.985,78

11 Myślina 1006
1.	 zakup	opału	do	budynku	gminnego	przy	ul.	Przejazdowej	2	w Myślinie
2.	 organizacja	warsztatów	artystycznych
3.	 przebudowa	budynku	gminnego	przy	ul.	Przejazdowej	2	w Myślinie

1.000,00
1.000,00

32.609,20
12 Pietraszów 236 1.	 remont	drogi	w Pietraszowie	–	ul.	Piła 15.089,61

13 Pludry 1143

1.	 wykonanie	dokumentacji	remizy	OSP	Pludry
2.	 zakup	i montaż	drzwi	wejściowych	do	budynku	starej	szkoły
3.	 zakup	opału	do	budynku	starej	szkoły
4.	 organizacja	biegu	„Szlakiem	Pluderskich	stawów”
5.	 turniej	piłki	plażowej

26.000,00
3.500,00
2.609,20
1.500,00
1.000,00

14 Rzędowice 512 1.	 wykonanie	oświetlenia	3	szt	lamp-	przy	ul.	Dobrodzieńskiej	2	szt	i ul.	Górnej	1	szt. 24.641,75

15 Szemrowice 539

1.	 zakup	kosiarki	traktorka
2.	 projekt	i montaż	lampy	na	ul.	Szkolnej
3.	 zakup	opału	dla	OSP	Szemrowice
4.	 usługa	koszenia	gminnych	terenów	zielonych
5.	 zakup	paliwa	i oprzyrządowania	do	kosiarek

12.000,00
8.000,00
3.000,00
2.000,00
576,20

16 Warłów 234 1.	 remont	ul.	Polnej 15.020,39

WIEŚCI GMINNE

O wykorzystaniu	funduszu	sołeckiego,	wyodrębnionego	z bu-
dżetu	gminy	decydują	mieszkańcy	sołectw.	We	wrześniu	ubr.	

odbył	się	cykl	zebrań,	podczas	których	mieszkańcy	podjęli	decyzje	
w drodze	uchwał,	na	co	przeznaczyć	przyznane	im	pieniądze.	Na	

każde	sołectwo	przypada	konkretna	kwota,	której	wysokość	zależy	
od	dochodów	gminy	oraz	liczby	mieszkańców	sołectwa.

Po	wyliczeniach,	na	ten	cel	gmina	przeznaczyła	311.171,31	zł	
dzięki	którym	zrealizowane	zostaną	zamierzone	przedsięwzięcia.

Helena Kościelny
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WIEŚCI GMINNE

prosimy o ZgłasZaNie 
kaNdydatów
Na sesji w dniu 29 marca 2004 roku Rada Miejska uchwaliła regulamin nadania 
odznaki „Srebrna Róża dobrodzieńska”. Okazją do utworzenia takiego odznaczenia 
była rocznica 630 lat uzyskania praw miejskich przez miasto dobrodzień.

Odznakę	nadaje	 się	 zamieszkałym	na	
terenie	gminy	przez	co	najmniej	5	lat	

mieszkańcom,	którzy	z racji	swojej	dzia-
łalności	przyczyniają	się	do	rozwoju	gminy	
i dają	przykład	zasługujący	na	propagowa-
nie	i naśladowanie	w dziedzinie:	kultury,	
sportu,	przedsiębiorczości,	samorządności,	
działalności	społecznej,	za	całokształt	swojej	
działalności	w rozwoju	społeczności	lokalnej.

Tytuł	nadaje	Rada	Miejska	w drodze	
uchwały,	ale	prawo	zgłaszania	kandydatów	
przysługuje:
1.	 organom	statutowym	gminy	i ich	przed-

stawicielom,
2.	 mieszkańcom	gminy	w liczbie	co	najmniej	

20	osób,
3.	 organizacjom	społecznym,	zawodowym	

i politycznym	działającym	na	 terenie	
gminy,

4.	 grupie	radnych	minimum	1/3	ustawowe-
go	składu	Rady.
Zgłoszenia	należy	składać	w formie	pi-

semnej	i powinny	one	zawierać:
1.	 podanie	osoby	lub	instytucji	zgłaszającej,
2.	 określenie	kategorii	zgłoszenia	(1	z 6),
3.	 określenie	kandydata	przez	podanie	jego	

danych	osobowych,
4.	 charakterystykę	kandydata	przez	przed-

stawienie	w szczególności	drogi	zawo-
dowej,	społecznej	lub	politycznej	kan-
dydata,	stanu	rodzinnego,	posiadanych	
wyróżnień,

5.	 uzasadnienie	wniosku.
Osoba	wyróżniona	otrzymuje	symbo-

liczną	odznakę	i statuetkę	„Srebrna	Róża	
Dobrodzieńska”	oraz	pamiątkowy	dyplom.	
Fakt	nadania	odznaki	zostanie	uwiecznio-
ny	wpisem	do	księgi	pamiątkowej	wraz	ze	
zdjęciem	osoby	uhonorowanej.

Przedstawiając powyższe informacje 
zwracam się do organizacji działających 
na terenie gminy oraz do mieszkańców 
o zgłaszanie kandydatur do odznaki w ter‑
minie do dnia 30 maja 2018 r.

Kandydatury	należy	składać	w formie	
pisemnej	 w  Referacie	 Organizacyjno-
-Samorządowym	–	pokój	nr	112	Urzędu	
Miejskiego	w	Dobrodzieniu,	Plac	Wolności	1.

Róża Koźlik

róże powiatu 2017
5 stycznia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Starosty 
Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Nagrody wręczali Starosta Oleski Sta-
nisław Belka, Wicestarosta Roland Fabianek, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa 
Cichoń. Na uroczystość przybył Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

kULTURA

Każdego	roku	laureatów	Róży	Powiatu	
jest	trzech.	W	tym	roku	w zaszczytnym	

gronie	znalazł	się	mieszkaniec	Dobrodzienia	
modelarz	Krystian Brylka.	Sylwetkę	Pana	
Krystiana	przybliżamy	w artykule	o jubile-
uszu	dobrodzieńskiej	modelarni,	natomiast	

dwoje	pozostałych	laureatów	to:	Stefan	Jama	
i Stefania	Szukała.

Stefan Jama –	sportowiec	i społecznik	
gminy	Gorzów	Śl.,	prezes	Ludowo	–	Miej-
skiego	Klubu	Sportowego	„Piast”,	wokół	
którego	skupia	sporo	własnych	sił	i czasu.	

Sport	to	życie,	a cenne	jest	szczególnie	współ-
zawodnictwo	i zdrowa	rywalizacja,	które	
preferuje	pan	Stefan.	Do	działań	sportowych	
trzeba	dołączyć	działania	społeczne.	Pan	Ste-
fan	to	także,	współzałożyciel	Stowarzyszenia	
„Razem	Możemy	Więcej”,	które	przyczynia	
się	do	rozwoju	miasta	Gorzowa.

Stefania Szukała –	prowadząca	Zespół	
Pieśni	i Tańca	„Prosna” –	jest	autorką	wielu	
tekstów	piosenek	reprezentujących	folklor	
wsi	polskiej,	choć	w repertuarze	jest	miejsce	
na	pieśni	żołnierskie	i patriotyczne.	Zespół,	
który	prowadzi,	ma	na	koncie	liczne	prze-
glądy	i konkursy	i tym	samym	sukcesy.	Jest	
amatorką,	a jednocześnie	pasjonatką	muzyki,	
a wraz	z Zespołem	stanowi	źródło	tradycji	
regionalnej.	Dorobek	muzyczny	Zespołu	
stanowi	20	–	letni	okres	działalności.

Galę	uświetnił	występ	Piotra	Lempy,	świa-
towej	sławy	solisty	operowego	pochodzącego	
z Dobrodzienia.	Piotr	również	odebrał	swoją	
nagrodę,	której	nie	mógł	odebrać	osobiście	
w 2012	roku.

Starosta	Powiatu	Oleskiego	nadaje	tytuł	
Laureata	Róży	Powiatu	od	2005	roku.	W	tym	
czasie	zostało	nagrodzonych	36	osób,	w tym	
kilku	mieszkańców	Gminy	Dobrodzień:	Ja-
nusz	Orlikowski,	prof.	Zenon	Jasiński,	Piotr	
Lempa,	Paweł	Mrozek	i Oleg	Pyrog.	Autorem	
statuetki	jest	natomiast	Stanisław	Pokorski.

O	tegoroczną	nagrodę	wnioskowała	Bur-
mistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik	i w dniu	
uroczystości	złożyła	gratulacje	w imieniu	
mieszkańców	Gminy	Dobrodzień.

Gratulujemy	Panu	Krystianowi	jeszcze	
raz	i życzymy	dalszych	sukcesów	w mode-
larstwie.	 Agnieszka Hurnik

marzec – kwiecień 2018 • 7



Złote gody 2017
22 listopada 2017 r. parom małżeńskim obchodzącym 50-lecie 
pożycia małżeńskiego zostały wręczone Medale za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. W bieżącym roku Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej przyznał medale następującym parom naszej gminy:

i Romanowi	Krzyśko,	Rucie	i Pawłowi	Kubot,	Annie	i Ryszardowi	
Kuliberda,	Krystynie	i Alfredowi	Max,	Halinie	i Janowi	Płaszczyk,	
Monice	i Antoniemu	Prysok,	Marii	i Edmundowi	Stompierz,	Eleonorze	
i Gotfrydowi	Woźnik.

Aktu	dekoracji	dokonała	Burmistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik.	
Małżonkowie	otrzymali	również	okolicznościowe	dyplomy	oraz	kwiaty.

Gratulacje	oraz	serdeczne	życzenia	dostojnym	Jubilatom	złożyli:	
Burmistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik,	Przewodniczący	Rady	Miejskiej	
w Dobrodzieniu	Damian	Karpinski	oraz	Zastępca	Kierownika	USC	Ewa		
Kalisz.

Po	wzniesieniu	symbolicznego	toastu,	dostojni	Jubilaci	zostali	za-
proszeni	przez	Panią	Burmistrz	na	wspólny	poczęstunek.

Ewa Kalisz

WIEŚCI GMINNE

jUBILEUSZE

45 lat miNęło
17 lutego br. odbyła się uroczysta Gala Fundacji Piotra 
klera z okazji 45 lecia Firmy kler. Sala koncertowa 
Filharmonii Opolskiej po brzegi wypełniła się gośćmi.

Filharmonicy	Opolscy	pod	batutą	Przemysława	Neumanna	wyko-
nali	cztery	utwory	Piotra	Czajkowskiego	i Felixa	Mendelssohna.	

Soliści	Przemysław	Winnicki	i Filip	Pinczewski	grający	kolejno	na	
fortepianie,	to	stypendyści,	których	wspiera	Piotr	Kler.	Szef	dużej	
firmy	znanej	w Polsce	i za	granicą	daje	szanse	młodym.	Jego	często	
powtarzane	motto	daje	temu	wyraz.	Sam	kiedyś	skorzystał	z pomocy,	
zdobył	sukces	i teraz	postanowił	przekazywać	dobro	dalej.	Łączenie	
rzemiosła	ze	sztuką	tworzy	doskonały	team.	Ludzie,	którzy	na	co	
dzień	zajmują	się	produkcją,	mają	okazję	poznać	dzieła	ludzi	sztuki.	
Artyści	natomiast	mogą	usłyszeć	co	-nieco	o firmie	produkującej	
meble.	Wieczór	muzyczny	zorganizowany	przez	Firmę	Kler	został	
zakończony	bankietem	przy	akompaniamencie	doskonałego	trio	
jazzowego.	 Ewa Piasecka

Hildegardzie	i Wernerowi	Czapla,	Krystynie	i Bernardowi	Czupała,	
Marii	i Pawłowi	Dembeckim,	Gertrudzie	i Józefowi	Gajda,	Wero-

nice	i Stanisławowi	Górskim,	Cecylii	i Jerzemu	Grabinskim,	Krystynie	
i Alfredowi	Jainta,	Marcie	i Alfredowi	Jendruś,	Krystynie	i Hermanowi	
Kala,	Jadwidze	i Erykowi	Koprek,	Therese	i Erichowi	Kotzur,	Zofii	
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jUBILEUSZE

100 Numer „echa 
dobrodZieNia i okolic”
20 października 2017 roku odbyła się w sali lustrzanej domu kultury uroczystość 
związana z ukazaniem się 100 numeru czasopisma lokalnego Gminy dobrodzień 
„Echo dobrodzienia i Okolic”. Zaprosiliśmy tych, którzy kiedyś tworzyli pismo,  
tych którzy tworzą je nadal oraz wszystkich mieszkańców – naszych czytelników.

Podczas	spotkania	pierwszy	zabrał	głos	
Redaktor	Naczelny	Janusz	Orlikowski,	

który	przygotował	rys	historyczny	oraz	nieco	
statystyk	mówiących	o tym,	jak	zmieniało	
się	„Echo”	na	przestrzeni	lat.

Po	tej	redaktorskiej	wypowiedzi	zachęcali-
śmy	do	wspomnień.	Pani	Ewa	Piasecka	przy-
pomniała	swoją	serię	artykułów	o przyjacielu	
czworonożnym,	które	cieszyły	się	wielką	
popularnością.	Pani	Krystyna	Kazimierowicz	
opowiedziała	swoją	przygodę	dziennikarską	
z „Echem”,	która	zakończyła	się	zaskakująco	
i anegdotycznie.	Wieloletni	dyrektor	DO-
KiS	Stanisław	Górski	wspominał	początki	
–	rozmowy	o tym,	że	takie	pismo	powinno	
powstać,	a toczyły	się	one	w towarzystwie	
właśnie	Janusza	Orlikowskiego	i Stanisława	
Kowalczyka.	Paweł	Mrozek	przytaczał	wspo-
mnienia	ze	swoich	początków	i wspominał	
o dwóch	wydaniach	czasopisma	 jeszcze	
przed	1993	rokiem,	od	którego	pismo	uka-
zuje	się	już	regularnie.	Pani	Burmistrz	Lidia	
Kontny	wspominała	odpowiedzi	na	listy	do	
redakcji	w sprawach	społecznych,	podobnie	
jak	obecna	Pani	Burmistrz	Róża	Koźlik.	Obie	
panie	podkreślały	wagę	posiadania	takiego	
pisma	samorządowego.

Wspomnienia	snute	przy	kawie	zapro-

wadziły	nas	do	anegdot	o pomyłkach	i po-
prawach	po	nocach,	dwuznacznych	rysun-
kach,	rodzących	się	plotkach	wynikających	
z nieporozumień	a będących	czarem	małych	
miejscowości…	Takie	wspomnienia	snuje	się	
najlepiej	przy	torcie	okolicznościowym…	Bo	
tort	musiał	być	koniecznie!

Z	okazji	tego	spotkania	Dom	Kultury	
przygotował	wystawę	składającą	się	z okła-
dek	naszego	czasopisma,	która	pokazywała	
jak	pismo	się	zmieniało,	ale	i jakie	ważne	
wydarzenia	działy	się	w mieście	lub	czyim	
były	udziałem,	które	zasługiwały	na	to	by	
znaleźć	się	na	okładce.	Dodatkowo	Dom	
Kultury	na	potrzeby	Muzeum	Regionalne-
go	oprawił	wszystkie	wydania	czasopisma	
lokalnego	w trzech	opasłych	tomach.	Tym	
sposobem	zyskaliśmy	niemal	podręcznik	do	
historii	Dobrodzienia	od	1993	roku,	a nawet	
wcześniej	bo	już	1984	roku	Dobrodzieńskie	
Towarzystwo	Regionalne	wydało	pierwsze	
pismo	pod	tytułem	„Echo	Dobrodzienia”.	Do	
zespołu	redakcyjnego	wtedy	należeli:	Augu-
styn	Franczok,	Stanisław	Górski,	Marek	Ko-
lasa,	Paweł	Mrozek	oraz	Stanisław	Kowalczyk	
–	przewodniczący	zespołu	redakcyjnego.	
Kolejne	takie	pismo	ukazało	się	w 1987	roku	
w tym	samym	składzie	redakcyjnym.

dopiero po upływie kilku lat, od 
1993 roku „Echo dobrodzienia” 
z dopiskiem „i Okolic” zaczęło 
ukazywać się regularnie.

Powstało	w tej	formie	dzięki	ówczesnemu	
burmistrzowi	Zygfrydowi	Segetowi,	który	
zaproponował	Januszowi	Orlikowskiemu	
jego	utworzenie	i dobranie	nowego	składu	
redakcyjnego.

Pierwszy	skład	wyglądał	następująco:	Ber-
nard	Gaida,	Lidia	Kontny,	Krystyna	Kuszelew-
ska,	Paweł	Mrozek,	Barbara	Orlikowska	(se-
kretarz	redakcji),	Janusz	Orlikowski	(redaktor	
naczelny),	Ewa	Piasecka	(od	1994	roku).

Dziękujemy	bardzo	wszystkim	obecnym.	
Ilość	przybyłych	gości	dowodzi	jak	ważne	jest	
to	pismo	dla	naszych	mieszkańców.	Okazało	
się	również,	że	nie	tylko	my	jako	instytucja	
oprawiamy	„Echo”	ale	również	robią	to	pry-
watne	osoby,	co	oznacza,	że	mamy	prawdzi-
wych	kolekcjonerów,	którzy	mają	również	
wszystkie	numery.	Dowiedzieliśmy	się	także,	
że	jest	bardzo	dużo	naszych	krewnych	miesz-
kających	za	granicą,	którzy	proszą	o przysłanie	
każdego	kolejnego	numeru!

Jeśli	o mnie	chodzi	to	mojemu	pisaniu	
przyświeca	myśl,	że	wbrew	nowoczesności	
gazeta	jest	wieczna	–	jeśli	nie	w formie	pa-
pierowej	to	w formie	elektronicznej	w Inter-
necie.	Zatem	jeśli	dane	zdarzenie	w naszym	
mieście	nie	zostanie	opisane	to	tak	jakby	go	
nie	było.	Po	drugie	zawsze	widzę	rodziców,	
którzy	szukają	nazwisk	swoich	dzieci	biorą-
cych	udział	w konkursach	oraz	ich	zdjęć.	Na	
tym	przecież	polega	lokalność	naszego	cza-
sopisma,	że	piszemy	o nas	właśnie!	Oprawio-
ne	numery	„Echa”,	przeglądane	jak	książka,	
upewniły	mnie	jeszcze	w tym	przekonaniu.	
Tego Dobrodzienia który jest na kartach 
pierwszych numerów już nie ma, a tam jest, 
został zatrzymany! Wielu ludzi już nie ma 
wśród nas, a tam są!

Myślę	zatem,	że	tak	władzom	samorządo-
wym	za	to	że	widzą	sens	i potrzebę	takiego	
pisma	i chcą	je	finansować,	jak	i wszystkim,	
którzy	chcą	pracować	współtworząc	go,	należą	
się	ogromne	podziękowania!	Podkreślić	też	
należy,	że	praca	ta	jest	całkowicie	bezpłat-
na	i wykonywana	z pasji	i przekonania	o jej	
ważności	i wartości	dla	wielu	mieszkańców.

Zawartość	numeru	101	i każdego	następ-
nego	zależy	wyłącznie	od	mieszkańców,	bo	
przecież	„Echo”	nie	ma	swoich	dziennikarzy	
wysyłanych	na	„zrobienie	materiału”.	Jeśli	
chcesz	by	o Tobie	lub	o twoich	bliskich,	współ-
pracownikach,	napisano	zrób	to	sam!

Jeszcze	 raz	 gratulujemy	 Redaktorowi	
Naczelnemu	Januszowi	Orlikowskiemu	wy-
trwałości	oraz	Pani	Barbarze	Orlikowskiej	
cierpliwości	do	zbierania	od	nas	artykułów.	
Mamy	nadzieję	na	kolejne	100	numerów	przy-
najmniej!	 Agnieszka Hurnik
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taNecZNym 
krokiem 
„Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować 
braku próby” – to słowa M.j., które kreują Twój pomysł 
na życie. Tak sądzę, ponieważ umieściłeś ten cytat na 
profilu społecznościowym. Czy tak właśnie myślisz?

Dokładnie,	jest	to	moja	myśl	przewodnia,	którą	kieruję	się	w życiu.	
Wiele	osób	boi	się	porażki,	że	coś	się	nie	uda,	że	zmarnują	swój	czas	

który	mogli	by	poświęcić	na	coś	innego,	że	inni	zaczną	ich	wyśmiewać,	
tylko	dlatego	że	coś	im	się	nie	udało.	Wynika	z tego,	że	nie	powinniśmy	
w życiu	nic	robić,	albo	robić	to	tak,	żeby	nikt	nie	zauważył.	Sam	kiedyś	
miałem	problem	ze	spróbowaniem	nowych	rzeczy,	natomiast	prawie	14	
lat	tańca,	zmieniło	moje	podejście	do	życia.	Z	pewnością	przyczynił	się	
do	tego	mój	pierwszy	trener	świętej	pamięci	Adam Marek	z Olesna.	To	
on	mówił	„Marcin	spróbuj..”,	miałem	może	8	lat.	Dzięki	temu,	dzisiaj	
jako	osoba	mająca	21	lat,	dalej	tańczę	i rozwijam	się	w tym	kierunku,	
studiuję,	prowadzę	własną	działalność	gospodarczą	i jestem	zadowolony	
z tych	decyzji,	że	spróbowałem	i się	udało.

W naszym środowisku jesteś znany. Tu się urodziłeś, chodziłeś do 
szkół, mieszkasz i robisz karierę taneczną w świecie, którą obserwu‑
jemy. Wiesz, że masz tu sporo swoich fanów. Jak się z tym czujesz?

Mimo	że	mieszkam	w Bzinicy,	to	mogę	śmiało	powiedzieć,	że	Do-
brodzień	jest	moim	drugim	domem.	Szkołę	podstawową	skończyłem	
w mojej	miejscowości,	natomiast	gimnazjum	i szkołę	ponadgimnazjalną	
już	w Dobrodzieniu,	dlatego	spędzałem	tam	większość	swojego	dnia.	
Przychodząc	po	weekendzie	do	szkoły,	moi	znajomi	prawie	zawsze	
pytali,	jak	turnieje,	jak	poszło,	ale	również	słyszałem	takie	pytania	z ust	
nauczycieli	i było	to	dla	mnie	bardzo	miłe,	że	ktoś	interesuje	się	moją	
pasją	i tym	co	robię	na	co	dzień.	Mimo,	że	dzisiaj	studiuję	w innym	
mieście,	to	znajomi	często	dowiadują	się	o sukcesach	(jeżeli	takie	są)	
najczęściej	z portali	społecznościowych	i gratulują	mi	przy	najbliższej	
okazji.	Chciałem	wszystkim	za	to	serdecznie	podziękować!

Gdy byłeś jeszcze uczniem technikum rozmawialiśmy na temat 
Twoich „dorosłych” planów zawodowych. Bo, przypomnijmy, że 
wówczas wiązałeś je z handlem. Gdy nie tańczysz na scenach lub 
nie ćwiczysz. to…

Tak,	plan	co	będę	robił	w przyszłości	miałem	już	właściwie	od	
gimnazjum.	Oczywiście,	był	on	bardzo	ogólny,	ale	wiedziałem,	że	chcę	
skończyć	technikum	w którym	nauczę	się	prowadzić	firmę,	poznam	
techniki	sprzedaży,	następnie	rozpocznę	własną	działalność	i będę	
studiował	kierunek,	który	pozwoli	mi	rozwijać	moje	plany.

Plan który założyłem w wieku około 14 lat, udało się w stu pro‑
centach wdrożyć w życie, dlatego że spróbowałem i nie myślałem 
o porażce.

Dzisiaj	gdy	nie	jestem	na	treningu,	tak	jak	wcześniej	wspomniałem,	
prowadzę	własną	działalność	i to	pochłania	bardzo	dużo	mojego	czasu,	
którego	poprzez	tańce	i tak	nie	mam	za	wiele.	Przez	lata	treningów	
nauczyłem	się	systematyczności	i organizacji,	co	z pewnością	przydaje	
się	we	własnym	biznesie.

Nie tak dawno Ty i Twoja partnerka taneczna zostaliście wicemi‑
strzami Otwartych Mistrzostw Ziemi Śląskiej III Oleskiego Festiwalu 
Tańca, a tydzień później zdobyliście najwyższą klasę taneczną – S 
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Ma‑
riana Wieczystego. Wśród 31 par uplasowaliście się na zaszczytnym 
2 miejscu. Czy to była dla Was niespodzianka? A może spodziewa‑
liście się takiego wejścia na szczyt?

To	jest	dosyć	trudne	pytanie,	jeżeli	chodzi	o odpowiedź	czy	była	to	
niespodzianka.	Przed	turniejem	wiedzieliśmy	jakie	pary	przyjadą	z całej	

Polski,	ponieważ	znamy	się	w środowisku	tanecznym.	Koncentrowa-
liśmy	się	na	dobrym	tańcu,	i żeby	zrealizować	plan	który	był	ustalony	
przed	turniejem.	Staraliśmy	się	skupić	na	sobie,	i nie	myśleć	co	dzieje	
się	wokół	nas.	Prawdę	mówiąc	braliśmy	pod	uwagę,	że	możemy	znaleźć	
się	w okolicach	4	lub	5	miejsca,	natomiast	nie	przypuszczaliśmy	że	uda	
nam	się	stanąć	na	drugim	stopniu	podium.	Było	to	dla	nas	pozytywne	
zaskoczenie,	zwłaszcza	że	moja	obecna	partnerka	po	raz	pierwszy	zdo-
była	najwyższą	klasę	„S”,	a ja	miałem	okazję	zdobyć	ją	już	po	raz	drugi,	
ponieważ	z poprzednią	partnerką	też	posiadałem	klasę	„S”.	

Tak sobie pomyślałam, że świetnie byłoby Cię zobaczyć w „Tańcu 
z Gwiazdami”. Uważasz, że to możliwe i czy chciałbyś wziąć udział 
w tego typu imprezie?

Uważam,	że	wszystko	jest	możliwe,	tylko	trzeba	naprawdę	tego	
chcieć.	Jeżeli	chodzi	o sam	program	„Tańca	z Gwiazdami”,	to	kiedyś	
przeszło	mi	przez	myśl	jak	by	to	było	gdybym	tam	się	znalazł.	Moi	
znajomi	tancerze,	próbowali	się	tam	dostać,	bądź	też	się	dostali,	nato-
miast,	w tym	momencie	mocno	ucierpi	turniejowa	kariera	taneczna.	
Trzeba	odpuścić	trochę	swoich	własnych	treningów,	aby	przygotować	
się	do	tańca	w programie.	Na	dzień	dzisiejszy,	chciałbym	skupić	się	
mimo	wszystko	na	karierze	turniejowej	i osiągać	jak	najlepsze	wyniki	
w kraju	i za	granicą.	

Co przed Tobą?
Turniej	Mariana	Wieczystego	w Krakowie	był	ostatnim	turniejem	

w tym	roku.	Biorąc	pod	uwagę	fakt	że	posiadamy	klasę	„S”,	przygoto-
wujemy	się	do	turniejów	z cyklu	„Grand	Prix	Polski”,	Mistrzostw	Polski,	
Polish	Open	Championshipsn	i turniejów	zagranicznych.	

Czego życzyć Wam obojgu – jako parze tanecznej?
Myślę,	że	parze	tanecznej	można	życzyć	połamania	obcasów.	Każdy	

sportowiec,	nie	tylko	tancerz,	chciałby	odnosić	sukcesy	oraz	żeby	ciężka	
praca	na	treningach	przełożyła	się	na	efekty	w danej	dyscyplinie.	Moim	
zdaniem,	mi	osobiście	i mojej	partnerce	Oli	można	życzyć	przyjaznej	
publiczności,	do	której	zawsze	możemy	się	uśmiechnąć	czy	„puścić	
oczko”	podczas	tańca.

Tego Wam właśnie serdecznie życzymy. Bardzo dziękuję za roz‑
mowę.	 Z Marcinem Karpinskim rozmawiała Ewa Piasecka

WYWIAd

WIEŚCI GMINNE

dostojNi jubilaci
W grudniu ubiegłego roku Pani Łucja Zajdel z Bzinicy Starej 
świętowała 90-te urodziny. W lutym bieżącego roku Pan Michał 
Białowąs mieszkający w dobrodzieniu ukończył 90 lat.

Szanownym	Jubilatom	jeszcze	raz	życzymy	dalszych	długich	lat	
w zdrowiu,	szczęściu	i radości.	 Ewa Kalisz

Pani Łucja ZajdelPan Michał Białowąs
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NieodpłatNa pomoc prawNa
Od stycznia 2016r. mieszkańcy gminy dobrodzień mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

WIEŚCI GMINNE

Na ten	rok,	w dniu	17	listopada	2017r.	zostało	podpisane	kolej-
ne	porozumienie	z powiatem	oleskim	w sprawie	ustalenia	

punktu	nieodpłatnej	pomocy	prawnej.	Podpisane	porozumienie	
będzie	obowiązywać	w okresie	od	dnia	1	stycznia	2018r.	do	dnia	
31	grudnia	2018r.

Na	terenie	powiatu	oleskiego	zostały	wyznaczone	trzy	takie	
punkty	w Rudnikach,	Gorzowie	Śląskim	i Dobrodzieniu.	W	na-
szym	mieście	punkt	usytuowany	jest	w lokalu	znajdującym	się	
w budynku	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	Kultury	i Sportu	przy	Pl.	
Wolności	24,	w którym	nieodpłatna	pomoc	prawna	udzielana	jest	
przez	adwokatów	osobom	uprawnionym,	według	harmonogramu	
tj.	w poniedziałki,	czwartki	i piątki	–	w godz.	od	8.00	do	12.00;	we	
wtorki	i środy	–	w godz.	od	14.00	do	18.00.	

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną 
(na etapie przedsądowym) otrzymają:

•	 młodzież	do	26	roku	życia,
•	 osoby	fizyczne,	którym	w okresie	roku	poprzedzającego	zwrócenie	

się	o udzielenie	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	zostało	przyznane	
świadczenie	z pomocy	społecznej	na	podstawie	ustawy	o pomocy	
społecznej	i wobec	których,	w tym	okresie,	nie	wydano	decyzji	
o zwrocie	nienależnie	pobranego	świadczenia,

•	 osoby,	które	ukończyły	65	lat,
•	 osoby	posiadające	ważną	Kartę	Dużej	Rodziny,

•	 kombatanci,	osoby	będące	ofiarami	represji	wojennych	i okresu	
powojennego,

•	 weterani,
•	 zagrożeni	lub	poszkodowani	katastrofą	naturalną,	klęską	żywio-

łową	lub	awarią	techniczną,
•	 kobiety	w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

•	 poinformowaniu	osoby	uprawnionej	o obowiązującym	stanie	
prawnym,	przysługujących	jej	uprawnieniach	lub	spoczywających	
na	niej	obowiązkach,

•	 wskazaniu	osobie	uprawnionej	sposobu	rozwiązania	dotyczącego	
jej	problemu	prawnego,

•	 pomocy	w sporządzeniu	wymagającego	wiedzy	prawniczej	pro-
jektu	pisma	w zakresie	niezbędnym	do	udzielenia	pomocy,	z wyłą-
czeniem	pism	procesowych	w postępowaniach	przygotowawczym	
lub	sądowym	i pism	w postępowaniu	sądowo	-administracyjnym,

•	 sporządzeniu	projektu	pisma	o zwolnienie	od	kosztów	sądowych	
lub	o ustanowienie	pełnomocnika	z urzędu.
Więcej	informacji	można	znaleźć	pod	linkiem	bip.dobrodzien.pl	

/nieodpłatna	-pomoc	-prawna,	oraz	w zakładce	poświęconej	nieod-
płatnej	pomocy	prawnej	na	stronie	Ministerstwa	Sprawiedliwości:	
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Waldemar Krafczyk

EkoWalentynki 2018

Podczas	corocznej	akcji	EkoWalentynki	dzieci	szkolne,	spo-
łeczność	lokalna	okolicznych	wiosek	zebrała	zużyte	bateryjki	

i małe	elektrośmieci	za	co	w podzięce	otrzymali	słodkie	upominki.	
Pomysłodawcą	akcji	jest	Ekolog	Dominik	Dobrowolski.

Jolanta Kopyto

EkOLOGIA

akcje ekologicZNe
Szkole pomagamy 
i świat oczyszczamy 

Pod	tym	hasłem	w Niepublicznej	Szkole	Podstawowej	w Bzinicy	
Starej	w dniach	29.01.-	09.02.2018	r.	odbyła	się	zbiórka	zuży-

tego	sprzętu	elektrycznego	i elektronicznego	prowadzona	przez	
Green	Office	Ecologic	Sp.	z o.o..	Akcja	miała	na	celu	podniesienie	
świadomości	ekologicznej	wśród	dzieci	i młodzieży	oraz	prawi-
dłowego	gospodarowania	odpadami	co	w dzisiejszych	czasach	jest	
niezmiernie	ważne.

W	zamian	za	zużyty	sprzęt	szkoła	otrzymała	bony	wymienne	na	
nagrody	rzeczowe	w postaci	sprzętu	sportowego.	Dzięki	zaangażowa-
niu	uczniów	oraz	mieszkańców	Bzinicy	i okolicznych	wiosek	udało	
się	zebrać	865	kg	zużytego	sprzętu	elektrycznego	i elektronicznego.	
Dziękujemy	wszystkim	osobom	zaangażowanych	w zbiórkę	i przy-
niesiony	zużyty	sprzęt.

Jolanta Kopyto
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STRAż POżARNA

ZebraNia 
sprawoZdawcZe 
w osp 2018 r.
już 2 lata trwa pięcioletnia kadencja władz w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych i tradycyjnie w styczniu 
i lutym 2018 roku odbywały się zebrania sprawozdawcze. 

Rozpoczęła	je	tym	razem	OSP	Kocury	–	Malichów	już	w piątek	12	
stycznia	2018	r.,	a zakończono	zebraniem	w OSP	Pludry	w dniu	

24	lutego	2018	r.	Na	zebraniach	udzielano	absolutorium	dla	zarzą-
dów	OSP,	poruszano	wiele	tematów	związanych	z finansowaniem	
straży	przez	gminę,	planowanych	zakupów	i doposażenia	jednostek,	
szkoleniami,	organizacją	imprez	strażackich	łącznie	z zawodami	
sportowo	–	pożarniczymi,	itp.

W	zebraniach	uczestniczyli	Burmistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik	
–	jednocześnie	V–ce	prezes	Zarządu	Oddziału	MG	Związku	OSP	
RP,	prezes	Zarządu	dh	Erwin	Dziuba,	który	pełni	także	funkcję	
komendanta	gminnego	ds.	ochrony	p/pożarowej,	Piotr	Więdłocha	
–	pracownik	Urzędu	Miejskiego	odpowiedzialny	m.	in.	za	ochronę	
p/pożarową	oraz	moja	skromna	osoba.	W	zebraniach	uczestniczyli	
także	p/o dowódca	Jednostki	Ratowniczo	–	Gaśniczej	Komendy	
Powiatowej	PSP	Olesno	st.	kpt.	Andrzej	Wróbel,	w Główczycach	
w zebraniu	uczestniczył	nowo	powołany	Naczelnik	Wydz.	Operacyj-
nego	KP	PSP	W	Oleśnie	kpt.	Damian	Szczęsny,	ponadto	w zebraniu	
w OSP	Dobrodzień	uczestniczyli	członek	honorowy	Zarządu	Od-
działu	Woj.	ZOSP	RP	w Opolu	st.	bryg.	w stanie	spoczynku	Zygmunt	
Zalewski,	st.	kpt	Łukasz	Olejnik	członek	Zarządu	Oddziału	Woj.	
ZOSP	RP	w Opolu,	przewodniczący	Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	
Damian	Karpinski,	radni	Rady	Miejskiej:	E.	Korzyniewski,	P.	Zug,	

M.	Kuboth,	T.	Miazga,	dyrektor	BS	Leśnica	O/Dobrodzień	Marianna	
Skorupa,	dyrektor	DOKiS	Agnieszka	Hurnik	oraz	dyrektor	ZGKiM	
Dariusz	Dykta.

Chciałbym	także	w tym	miejscu	podziękować	wszystkim	druhom	
za	przygotowanie	zebrań	sprawozdawczych	wraz	z prezentacjami	
multimedialnymi,	które	przebiegały	w miłej	i serdecznej	atmosferze,	
za	dotychczasową	solidną	pracę	społeczną	i skuteczność	działań	na	
rzecz	lokalnych	społeczności,	a także	wypada	życzyć	dużo	wytrwa-
łości	i nowych	sukcesów	w tej	trudnej	pracy,	szczególnie	nowym	
druhom,	którzy	wstąpili	w szeregi	strażackiej	braci.

Ubiegły, 2017 rok w naszych jednostkach OSP 
można by powiedzieć był bardzo dobry

•	 zakupiono	1	nowy	samochód	bojowy	i pozyskano	trzy	używane	
dla	naszych	jednostek:

•	 średni	samochód	bojowy	marki	Renault	Master	dla	OSP	Do-
brodzień	z dotacji	Urzędu	Miejskiego	w Dobrodzieniu	za	łączną	
kwotą	251	tys	zł	z pełnym	wyposażeniem	ratowniczo	–	technicz-
nym,	a dodatkowym	wyposażeniem	jest	zestaw	ratownictwa	
technicznego	Holmatro	za	kwotę	ok	91	tys.	zł	z dofinansowaniem	
z ZOSP	RP	w Opolu	32	tys.	zł;

•	 2	samochody	bojowe	marki	Mercedes	dla	OSP	Główczyce	(1	ze	
Szwajcarii	za	symbolicznego	1	franka	–	koszty	przygotowania	
i rejestracji	wynosiły	ok.	19	tys.	zł	oraz	zakupiony	z Niemiec	za	
127	tys.	zł,	a ich	starego	Mercedesa	w angielskiej	wersji	przekazano	
do	OSP	Bzinica	Stara;

•	 OSP	Rzędowice	zakupiono	średni	samochód	pożarniczy	Steyer	za	
50	tys.	zł,	a ich	Mercedes	pojechał	do	OSP	Klekotna,	gdzie	zastąpi	
wysłużonego	Żuka	przekazanego	jako	zabytek	do	Dobrodzienia.
Systemy	selektywnego	alarmowania	mamy	w 7	jednostkach	OSP,	

pozwalający	na	alarmowanie	ze	stanowiska	kierowania	Komendy	
Powiatowej	PSP	w Oleśnie.	Mimo	dużych	oszczędności	w budżecie	
gminy	należy	się	cieszyć,	że	kolejna	nowa	remiza	została	oddana	do	
użytku	w naszej	gminie	dla	jednostki	OSP	Bzinica	Stara	o wartości	

20 lat programu 
odNowy wsi
W gronie lokalnych liderów, samorządowców 
i przedstawicieli świata nauki świętowano w Filharmonii 
Opolskiej jubileusz 20-lecia Programu Odnowy Wsi.

Opolski	program	„Odnowy	wsi”	był	pierwszym	w kraju	przed-
sięwzięciem,	w którym	mieszkańcy	terenów	wiejskich	sami	

wyznaczali	cele	i określali	kierunki	rozwoju	swoich	miejscowości.	
Te	efekty	widać	na	każdym	kroku –	opolskie	wsie	wyróżniają	
się	ładem	przestrzennym,	estetyką,	dbałością	o dziedzictwo	
przyrodnicze	i kulturowe.

Ale	ich	najistotniejszym	wyróżnikiem	jest	to,	iż	mieszkańcy	
uwierzyli,	że	warto	wziąć	sprawy	w swoje	ręce	i zmieniać	swoje	
otoczenie.	Uroczystość	była	okazją	do	uhonorowania	najaktyw-
niejszych	liderów	i działaczy	Odnowy.	Odznakę	honorową	„Za	
Zasługi	dla	Województwa	Opolskiego”	otrzymała	prof.	dr	hab.	
Irena	Niedźwiecka	-Filipiak	z Uniwersytetu	Przyrodniczego	we	

Wrocławiu,	której	zaangażowanie	w proces	odnowy	wsi	zakty-
wizowało	mieszkańców	do	budowania	oferty	i marki	opolskich	
miejscowości.	Drugą	osobą	uhonorowaną	odznaką	została	Gra-
żyna	Kuźnik,	koordynator	odnowy	wsi	w gminie	Popielów,	której	
postawa	i zaangażowanie	przyczyniały	się	do	promocji	działań	
na	obszarach	wiejskich	naszego	województwa.	

Trzydziestu	sześciu	najaktywniejszych	uczestników	programu	
Odnowy	uhonorowanych	zostało	medalami	okolicznościowymi	
z okazji	jubileuszu.	Wśród	osób	nagrodzonych	znalazła	się	miesz-
kanka	gminy	Dobrodzień	Pani	Dorota	Maleska-	Przedstawiciel	
sołectwa	Kocury.

Oprócz	nich	medale	otrzymało	pięć	osób,	które	w szczególny	
sposób	przyczyniły	się	do	rozwoju	opolskiego	programu	i jego	
promocji	w kraju.

Byli	to:	Ryszard	Wilczyński –	poseł	na	Sejm	RP,	twórca	pro-
gramu,	Mariola	Szachowicz –	zastępca	dyrektora	Departamentu	
Rolnictwa	i Rozwoju	Wsi	UMWO,	dr	Zbigniew	Kuriata	z Insty-
tutu	Architektury	Krajobrazu	UP	we	Wrocławiu,	dr	Krzysztof	
Badora	z Katedry	Ochrony	Powierzchni	Ziemi	UO	oraz	Lesław	
Czernik –	moderator	Odnowy	Wsi.	

Źródło: www.odnowawsi.eu
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ok.	640	tys.	zł	–	w tej	chwili	tylko	OSP	Pludry	ma	własną	tymczasową	
siedzibę	ale	bez	remizy	–	w 2018	r.	wykonywana	jest	dokumentacja	
i projekt	za	26	tys.	zł,	a realizacja	w latach	2019	–	2020	r.

Stałe	koszty	(wynagrodzenia	konserwatorów,	usługi	remontowe,	
przeglądy	sprzętu	i samochodów,	usługi	i ekwiwalent	za	udział	
w akcjach)	wynoszą	ok.	130–140	tys.	zł,	więc	na	zakupy	sprzętu	
pozostaje	niewiele,	przy	budżecie	gminy	na	ochronę	p/pożarową	
rzędu	ok.	200	tys.	zł.	Wydatki	na	straże	w 2018	r.	wyniosły	łącznie	
ok.	762	tys.	zł–w tym	środki	z funduszów	sołeckich	Szemrowic,	
Pluder,	Bzinicy	Starej,	Główczyc	i Kocur–Malichowa	ok.	33,5	tys.	zł.

Cieszyć należy się także z faktu,

że	z bardzo	dużym	zrozumieniem	podchodzą	ds.	ochrony		
p/pożarowej	rady	sołeckie,	które	ze	swoich	funduszy	wspomagają	
naszych	strażaków,	zgodnie	z uchwalonymi	i w zgodzie	z prawem	
preliminarzami	swoich	wydatków	–	bardzo	w tym	miejscu	w imieniu	
druhów	dziękuję.

Jednostki	OSP	Szemrowice,	OSP	Dobrodzień	i OSP	Główczyce	
–	będące	w Krajowym	Systemie	Ratowniczo	–	Gaśniczym	posiadają	
kategoryzację	ze	specjalizacją,	co	znaczy,	że	w zależności	od	rodzaju	
zdarzenia	jedna	z nich	będzie	interweniowała,	ponadto	mogą	być	
alarmowane	do	działań	poza	powiat	oleski	na	teren	województwa	
w razie	powodzi,	klęsk	żywiołowych,	itp.	Wymienione	trzy	jednostki	
muszą	mieć	wyszkolonych	pod	każdym	względem	strażaków,	pełne	
wyposażenie	wraz	z urządzeniami	do	ratownictwa	technicznego	
i być	zawsze	w pełnej	gotowości	bojowej.	Te	OSP	otrzymują	także	
dofinansowanie	z KSRG	na	wyposażenie	i utrzymanie	są	to	kwoty	
rzędu	tylko	ok.	4	tys.	zł,	co	trochę	odciąża	budżet	naszej	gminy,	
a w związku	ze	specjalizacją	jest	konieczność	zakupu	niezbędnego	
dodatkowego	wyposażenia,	na	co	niestety	zamiast	zwiększenia	
dotacji	z KSRG	została	prawie	3-krotnie	zmniejszona.

Niestety	coraz	częściej	na	samorządy	nakłada	się	nowe	zadania	
i próbuje	się	przerzucać	koszty	i finansowanie	co	jest	zadaniem	
państwa,	a nie	zadaniem	własnym	gmin	–	to	jednostki	OSP	są	

wielkim	pomocnikiem	państwowej	straży	i bez	ich	pomocy	nie	
byliby	w stanie	podołać	ogromnym	zadaniom	w ratowaniu	życia	
ludzkiego	i ich	dobytku.	Podsumowując	ubiegającą	kadencję	należy	
się	cieszyć,	gdyż	był	to	kolejny	w miarę	spokojny	i korzystny	okres	
dla	naszych	straży,	co	podkreślali	na	zebraniach	strażacy,	jak	i zapro-
szeni	goście,	którzy	dziękowali	władzom	gminy	i Radzie	Miejskiej	
w	Dobrodzieniu	za	przychylność	i gospodarskie	spoglądanie	na	
sprawy	naszych	straży,	które	co	roku	w budżecie	zapewniają	środki	
finansowe	na	działalność	jednostek	OSP,	remonty	i budowę	nowych	
strażnic,	zakupy	niezbędnego	wyposażenia	i sprzętu.

W tym roku uroczyste gminne obchody patrona strażaków 
św. Floriana odbędą się w dobrodzieniu 4 maja,

tradycyjnie	w II	niedzielę	maja	diecezjalna	pielgrzymka	straża-
ków	na	Górę	św.	Anny,	w dniach	2–3	czerwca	tradycyjne	zawody	
zabytkowych	sikawek	w Szemrowicach,	X	zlot	pojazdów	strażackich	
w Główczycach	29	czerwca–01	lipca,	a gminne	zawody	sportowo	–	
pożarnicze	10	czerwca	w Główczycach.

Na	zakończenie	trochę	statystyki	(dostępne	także	na	stronie	KP	
PSP	Olesno):
•	 w 2017	r.	odnotowano	na	terenie	powiatu	oleskiego	930	zdarzeń	

(w tym	na	terenie	naszej	gminy	166),	na	co	składały	się:
•	 138	pożary	(nasza	gmina	31);
•	 784	miejscowe	zagrożenia	(u nas	134);
•	 8	alarmów	fałszywych	(gm.	Dobrodzień	1);
•	 wzrasta	natomiast	ilość	miejscowych	zagrożeń,	jak	i też	na-

gminne	wypalanie	traw	i nieużytków.	Jest	sporo	do	zrobienia	
w świadomości	ludzkiej,	dużo	tu	daje	profilaktyka	i zwiększona	
ostrożność	kierowców	i właścicieli	obiektów	–	oby	nasze	OSP	jak	
najmniej	wyjeżdżały	do	takich	akcji	i zawsze	szczęśliwie	wracały	
do	swoich	remiz.

Ze strażackim pozdrowieniem – „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc

WIEŚCI GMINNE

ii kadeNcja 
młodZieżowej 
rady miejskiej 
W naszym mieście na koleje dwa lata została 
wybrana nowa Młodzieżowa Rada Miejska. 

Liczy	ona	13	członków,	w tym	trzech	przedstawicieli	z Publicznej	
Szkoły	Podstawowej	w Dobrodzieniu,	dwóch	z Zespołu	Szkolno-

-Przedszkolnego	w Pludrach,	dwóch	przedstawicieli	ze	Szkoły	
Podstawowej	w Turzy,	dwóch	z Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w Szemrowicach,	trzech	z Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w Dobrodzieniu	i jednego	z Niepublicznej	Szkoły	Podstawowej	
w Bzinicy.	W	skład	II	kadencji	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej	w Do-
brodzieniu	(2017–2019)	wchodzą	radni:	Dominika Hońca, Nina 
Wierzbicka, Adam Mazur, Kamila Grzesiak, Dominika Kurda, 
Julia Lukasek, Mateusz Stochniał, Damian Morcinek, Paweł 
Mrugała, Kamila Ginter, Natalia Ochmann, Kamila Sikora, Rafał 

Sowa.	Funkcję	Przewodniczącej	pełni	radna	
Kamila	Ginter,	Wiceprzewodniczącej	radna	
Natalia	Ochmann,	a stanowisko	Sekretarza	
radna	Nina	Wierzbicka.	Celem	działania	
młodych	radnych	będzie	między	innymi	
działanie	na	rzecz	integracji	i współpracy	
środowisk	młodzieżowych,	zwiększenie	ak-
tywności	młodych	ludzi	na	terenie	naszej	
gminy,	a także	współpraca	z Burmistrzem	
i Radą	Miejską	w Dobrodzieniu	poprzez	
dostarczanie	informacji	na	temat	potrzeb	
młodzieży	w naszym	środowisku.	

Waldemar Krafczyk
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barbórkowa 
iNtegracja 
w moNachium
Na zaproszenie niemieckich organizatorów święta 
„Barbara feier” w Monachium, grupa przedstawicieli 
naszej gminnej społeczności gościła w tym 
mieście w dniach 1–3 grudnia 2017 roku.

Ślązacy	w Niemczech	hucznie	obchodzą	w tych	dniach	„Bar-
bórkę”	i chętnie	zapraszają	do	wspólnego	świętowania	przy-

jaciół	z Polski.	Przedstawicielki	naszego	dobrodzieńskiego	chóru	
„Cantata”	i zespołu	pieści	regionalnej	wystąpiły	ze	znanym	nam	
repertuarem.	Mieszkańcy	Monachium	mieli	okazję	skosztować	
naszego	śląskiego	kołacza	przywiezionego	z Polski.	Otrzymali	

kurs kom-
puterowy
W dniach	16 –	29	stycznia	2018	r.	w Nie-

publicznej	Szkole	Podstawowej	w Bzi-
nicy	Starej	odbył	się	kurs	komputerowy	
„Komputerowe	vademecum	dla	każdego”,	
który	został	zrealizowany	w ramach	Re-
gionalnego	Programu	Operacyjnego	Wo-
jewództwa	Opolskiego	2014–2020	przez	
firmę	BSMART	Sp.	z o.o.	w ramach	osi	
priorytetowej	IX	Wysoka	jakość	edukacji,	
Działania	9.3	Wsparcie	kształcenia	usta-
wicznego	we	współpracy	ze	Stowarzysze-
niem	Rozwoju	Wsi	Bzinica	Stara,	Bzinica	
Nowa,	Bąki,	Kolejka.	W	ciągu	dwóch	ty-
godni	szkolenia	zakończonego	egzaminem	
każdy	z uczestników	po	zdaniu	egzaminu	
z wynikiem	pozytywnym	zdobył	Europejski	
Certyfikat	Umiejętności	Komputerowych	
IC3.

Uczestnikom	gratulujemy	i życzymy	suk-
cesów	w życiu	zawodowym	i prywatnym.

Jolanta Kopyto

kULTURA

kULTURA

Ferie Z domem kultury
jak co roku podczas ferii zimowych odbywały się w domu kultury zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Obfitowały w tym roku w wyjazdy ponieważ podczas przeprowadzonej 
w zeszłym roku diagnozy, w ramach programu dom kultury +, nasi mali mieszkańcy 
odpowiadając na pytania za co lubią dom kultury wskazywali właśnie wyjazdy.

Zatem	mogli	w  tym	roku	pojechać	do	
Kluczborka	do	kina	„Bajka”	na	dwa	filmy,	

do	Krasiejowa	by	przeżyć	podróż	w czasie	
i poznać	świadectwa	ewolucji	w nowej	części	
parku	dinozaurów;	do	Opola	na	Rolkowisko	
oraz	na	lodowisko	i do	Muzeum	Polskiej	
Piosenki	oraz	do	Tarnowskich	Gór	do	parku	
wodnego.

Ponadto	cały	tydzień	odbywały	się	warsz-
taty	 robotyki	 lego	 oraz	 programowania	
z minstormem,	codziennie	dzieci	mogły	

wchodzić	na	basen	za	1	zł,	a dodatkowo	były	
zajęcia	z gotowania	w Dobrotece	w apar-
tamencie	przyszłości	i zajęcia	w Muzeum	
Regionalnym.	Dodatkowo	młodzież	Botafe	
z własnej	inicjatywy	zaprosiła	chętnych	na	
warsztaty	salsy	i tańca	towarzyskiego	oraz	
zajęcia	sztuki	cyrkowej.	

Zapraszamy	za	rok	oraz	podczas	wakacji	
i prosimy	o informację	czy	taka	forma	zajęć	
jest	odpowiednia,	czy	coś	trzeba	zmienić.

Agnieszka Hurnik

także	w prezencie	m.in.	„koszyk	oleski”	wypełniony	naszymi	
produktami	spożywczymi	i smakołykami.

Wizyta	 przebiegła	 w  luźnej	 i  przyjaznej	 atmosfe-
rze	 przy	 zapewnieniu	 obu	 stron,	 że	 odwiedziny	 będą		
kontynuowane.

Maria Hońca
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26 FiNał woŚp
14 stycznia 2018 roku odbył się 26 już finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dobrodzieniu Orkiestra 
również grała! Po raz drugi już musiała gościć w hali 
gimnastycznej PSP w dobrodzieniu dzięki uprzejmości 
dyrektor Bożeny Gaś. Sztab mieścił się tradycyjnie 
w domu kultury, a koncerty odbywały się w szkole.

Członkami	sztabu	w tym	roku	były:	Elżbieta	Sarnik,	Justyna	Bujak,	
Dorota	Puchrowicz	oraz	Sandra	Kotysz	z szefową	Moniką	Kabat.

Wolontariusze	w liczbie	40	mogli	w każdej	chwili	wejść	
do	Domu	Kultury	i poczęstować	się	ciastem	oraz	napić	
ciepłej	herbaty,	a do	20.00	przynosić	puszki,	by	
członkinie	sztabu	mogły	przyjąć	pieniądze.	Każdą	
puszkę	liczy	się	przy	wolontariuszu	i wypisuje	
mu	się	certyfikat	z uzbieraną	kwotą.

Wolontariusze	pracowali	od	rana,	a kon-
certy	w szkole	zaczęły	się	o godz	15.00.	Roz-
poczynamy	zwykle	tradycyjnie	od	występu	
mażoretek,	które	potem	spieszą	do	Ciasnej	na	
kolejny	występ.	Następnie	wystąpiły	„Dokisia-
ki”,	dzieci	i młodzież	uczęszczające	do	ogniska	
muzycznego	„Go	Art”	w Kluczborka	z Domu	Kul-
tury	w Dobrodzieniu,	Paweł	Kaczmarczyk	na	ksylofonie	
z akompaniamentem	Renaty	Sornek,	tancerze	z zespołu	„3	Move-
ment	Break	Dance”	Łukasza	Rejdaka.	Następni	publiczność	mogła	
zobaczyć	pokaz	członków	grupy	KARATE	NIDAN,	zespół	„Dobre	
Nutki”,	występ	zespołu	tanecznego	Kaszmir	i Zafira	Orient”,	a na	
zakończenie	występ	wokalny	zespołu	„SunRise”.

Całość koncertu oraz licytacje prowadził, 
jak zawsze, Adam Hapoń.

Do	licytacji	przeznaczono	18	przedmiotów	np.	książkę	i kalen-

ORkIESTRA ŚWIąTECZNEj POMOCY

darz	z autografem	Jakuba	Błaszczykowskiego,	torty	
z logo	WOŚP	firmy	Bebel	oraz	Agnieszki	Czerniak,	
kalendarz	i kubek	NIDAN,	koszulki	i kubek	mażore-

tek,	a także	lalkę	w stroju	mażoretkowym	wykonanym	
przez	Sekcję	Rękodzieła	w DOKiS	oraz	gadżety	z Fundacji	

WOŚP.	Łączna	kwota	z licytacji	to	16	934,47	zł.
Imprezą	towarzyszącą	był	bieg	na	stadionie	„Policz	się	z cu-

krzycą”,	który	w Dobrodzieniu	jest	częścią	tzw,	„mataronu	na	raty”	
oraz	I	Przegląd	Jasełek,	który	odbył	się	przed	południem	w sali	
gimnastycznej.	Wolontariusze	pracowali	cały	dzień,	czyli	również	
podczas	imprez	towarzyszących.	W	efekcie	Dobrodzień	uzbierał	
18.344,47;	4,79	euro;	0,50	koron	duńskich;	10	kopiejek	ukraińskich;	
2	franki	i 25	centów	amerykańskich.

Dziękujemy	bardzo	serdecznie	wszystkim	zaangażowanym	
w organizację	WOŚP,	wszystkim	wolontariuszom,	nauczycielom	
opiekunom	i zapraszamy	do	współpracy	za	rok!

Monika Kabat

kULTURA

i gmiNNy 
prZegląd 
jasełek
W pierwszym gminnym przeglądzie jasełkowym 14 stycznia 
2018 r., w przedpołudnie WOŚP, wzięły udział trzy zespoły 
dziecięce. Przedstawienia, które zobaczyliśmy to prawdziwe 
arcydzieła teatralne, a przygotowane przez przedszkolaki!

Starsi	koledzy	mieliby	od	kogo	się	uczyć	gdyby	zobaczyli	tak	
wspaniałych	aktorów	i tak	niezwykłe	dekoracje!	Mamy	nadzieję,	

że	konkurs	zakorzeni	się	w naszym	mieście	i na	nowej	scenie	do-
mu	kultury	każdego	roku	będziemy	mogli	podziwiać	takie	piękne	
i wzruszające	spektakle	dopracowane	w każdym	calu.

Jury	w składzie:	Nina	Cikała,	Joanna	Eichhorn	i Agnieszka	Hurnik	
nagrodziło	zespoły	następująco:	I	miejsce	Przedszkole	z Szemrowic	
za	spektakl	„Anielskie	opowiadanie	świąteczne”	przygotowane	przez	
Katarzynę	Jagiełę.	II	miejsce	Przedszkole	z Oddziałami	Integracyj-
nymi	za	tradycyjne	jasełka	z kolędnikami	i gwiazdą	przygotowane	

przez	Barbarę	Zygiel.	III	miejsce	Przedszkole	Niepubliczne	Integra-
cyjne	„Promyk”	z Błachowa	za	spektakl	jasełkowy	przygotowany	
przez	Agatę	Blachecką,	Monikę	Kraskę,	Sabinę	Ochman	i Martynę	
Wojtarską.

Dzieci	miały	piękne	kostiumy,	dekoracje,	śpiewały	samodzielnie	
kolędy,	a nawet	miały	układy	choreograficzne	w pierwszym	spektaklu,	
które	miało	charakter	najbardziej	metaforyczny.

Należy	pogratulować	wszystkim	dzieciom	i nauczycielkom!!!
Agnieszka Hurnik 
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orsZak  
trZech króli
już po raz czwarty ulicami dobrodzienia przeszedł 
Orszak Trzech króli organizowany przez dobrodzieński 
Ośrodek kultury i Sportu we współpracy z Parafią 
pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny. 

Po raz	pierwszy	jednak	Dom	Kultury	podpisał	umowę	z Funda-
cją	Orszak	Trzech	Króli	organizującą	orszaki	w Całej	Polsce.	

We	wszystkich	miejscowościach	Orszak	jest	organizowany	lokalnie.	
Fundacja	stara	się	natomiast,	w jak	największym	stopniu,	wspierać	
organizatorów,	dostarczać	im	niezbędnej	wiedzy	oraz	pomocy.	Wyty-
cza	również	główne	kierunki,	dba	o przestrzeganie	chrześcijańskiego	

charakteru	wydarzenia	oraz	ma	baczenie,	aby	inicjatywa	nie	była	
wykorzystywana	w innych	celach,	w szczególności	politycznych.

Co	do	zasady,	patronat	nad	Orszakiem	Trzech	Króli	obejmują	
miejscowi	przedstawiciele	władz	samorządowych	oraz	hierarcha	
kościelny.	I	tak,	Dobrodzieński	Orszak	odbywał	się	pod	patronatem	
Biskupa	Opolskiego	Andrzeja	Czai	oraz	Burmistrza	Dobrodzienia	
Róży	Koźlik.

Po	podpisaniu	umowy	otrzymuje	się	sztandary,	korony,	naklejki	
i śpiewniki,	a dokupić	można	baloniki	i chorągiewki.	Natomiast	
samodzielnie	należy	wykonać	gwiazdę.	Naszą	wykonali	pracownicy	
Domu	Kultury.	Umowa	pozwala	również	na	branie	udziału	w głoso-
waniu	na	obecność	w swoim	mieście	wielbłąda.	Zachęcamy	naszych	
mieszkańców	do	głosowania	za	rok!

Orszak	Trzech	Króli,	to	wielkie	uliczne	jasełka	wystawiane	w prze-
strzeni	publicznej	miast,	wsi	i miasteczek	w Polsce	oraz	za	grani-
cą.	Mimo,	że	scenariusz	imprezy	jest	wszędzie	bardzo	zbliżony,	to	
w poszczególnych	miejscach	nie	brakuje	lokalnego	kolorytu,	udo-

wadniającego	jakie	bogactwo	zwyczajów	tkwi	
w polskiej	tradycji	bożonarodzeniowej.	Każda	
z miejscowości	dodaje	swój	koloryt	i tworzy	
własną	historię.	Przywracana	jest	tradycja	
wypiekania	„szczodraków”	–	pieczywa	ob-
rzędowego	przygotowywanego	specjalnie	dla	
kolędników	np.	w Kłodzku,	w Chochołowie	
zaproszeni	sąsiedzi	z Suchej	Hory	zaśpiewali	
słowackie	kolędy,	w Świdnicy	wspólnie	kolę-
dowali	katolicy	i protestanci,	Zgorzelec	i Go-
erlitz	to	jeden	Orszak	w dwóch	diecezjach	
i państwach…

Przekaz	i forma	Orszaku	Trzech	Króli	stały	
się	na	niezwykle	atrakcyjne	nie	tylko	w Polsce	
(każdego	roku	na	orszakowej	mapie	przybywa	
co	najmniej	100	nowych	miejscowości),	ale	
również	na	świecie.	Orszak	odbył	się	na	trzech	
kontynentach.	Poza	Europą	(Wielka	Brytania,	

kULTURA

jarmark bożoNarodZeNiowy
jarmark bożonarodzeniowy ma w dobrodzieniu już swoją historię krótką, ale wytrwałą. Przez lata 
szukaliśmy formuły na niego i wygląda na to, że w końcu znaleźliśmy – plac plebanijny! 

Do tej	pory	większość	instytucji	robiła	swoje	jarmarki	i brako-
wało	jednego	wielkiego	jarmarku	jakiego	pewnie	zazdro-

ścimy	innym	miastom.	Pomysł,	który	kiełkował	już	wcześniej,	
powstał	na	zebraniu	Stowarzyszenia	Dobrodzień	Potrzebującym	
–	robimy	razem	i część	dochodu	przeznaczamy	na	potrzeby	
Stowarzyszenia	wynikające	z jego	działalności.

Najbardziej	we	współpracę	zaangażowała	się	Szkoła	Podsta-
wowa	z Dobrodzienia	i Dom	Kultury,	ale	również	Zespół	Szkół	
Ponadgimnazjalnych,	Zespół	Placówek	Edukacyjnych	oraz	Nie-
publiczna	Szkoła	Podstawowa	w Bzinicy	Starej.

Dzięki	szkołom	mieliśmy	ozdoby	świąteczne	i smakołyki,	
dzięki	rodzicom	i pracownikom	Firmy	Kler	i Domu	Kultury	
postawiliśmy	dwa	namioty	wypożyczone	od	Sołectwa	Bzinica.	
Dzięki	strażakom	OSP	Dobrodzień	mieliśmy	wspaniałe	ognisko.	
Dzięki	Andrzejowi	Popendzie	piękne	oświetlenie	świąteczne.	
Dzięki	Firmie	Kler	choinki,	a dzięki	Dionizemu	Brylce	wspa-
niałe	nagłośnienie.	Dzięki	Arnoldowi	Ziai	pomoc	we	wszystkich	
kwestiach	gospodarczych.

Natomiast	dzięki	wielkim	sercom	utalentowanych	mieszkańców	
mogliśmy	zostać	wprowadzeni	w atmosferę	świąt	poprzez	występy:	
zespołu	wokalnego	PSP	Dobrodzień	„Dobre	Nutki”,	„Dokisiaków”	
z Domu	Kultury,	grupie	wokalnej	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjal-
nych,	grupie	bębniarzy	Zespołu	Placówek	Edukacyjnych,	a na	finał	
wieczoru	zaśpiewały	gwiazdy	Daria	i Fabian	Kowolik	oraz	ich	przy-
jaciele:	Damian	Struna	Surow,	Ola	Kuśmider	oraz	Kacper	Gołda.

To wszystko w pierwszym dniu, a w drugim

nauczyciele	z uczniami	prezentowali	ozdoby,	a my	mogliśmy	
wysłuchać	występów	najpierw	mażoretek	„Fantzja”,	a następnie	ze-
społów,	które	wzięły	udział	i zgłosiły	się	do	przesłuchań	regionalnych	
do	Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.	
Dom	Kultury	organizuje	takie	przesłuchania	od	2013	roku	pod	nazwą	
„Dobre	kolędowanie”.	Zgłosiło	się	14	podmiotów	wykonawczych	
–	zespołów	i solistów	z Ozimka,	Ciasnej,	Sierakowa,	Dobrodzienia	
i Praszki.	Pierwszą	nagrodę	i nominację	do	występu	w Będzinie	
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Włochy,	Niemcy,	Ukraina),	również	w Ameryce	Północnej	(Chicago)	
i Afryce	(Rwanda	i Kongo).

A	wszystko	zaczęło	się	od	małego,	szkolnego	przedstawienia	w szkole	
„Żagle”	prowadzonej	przez	Stowarzyszenie	„Sternik”.	Dyrektor	zarzą-
dził	udział	w jasełkach	wszystkich	uczniów.	Młodzież	nigdzie	się	nie	
mieściła	więc	wyszła	na	ulicę…

Orszak Trzech króli 2018 to dziesiąte, jubileuszowe 
największe uliczne jasełka na świecie, które odbyły 
się pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” pokazując 
różnorodność wśród ludzi wędrujących do Boga.

Był	jedną	z największych	imprez	w roku	świętowania	100-lecia	
odzyskania	przez	Polskę	niepodległości,	dlatego	orszakowy	śpiewnik	
zawierał	14	polskich	kolęd	wraz	z ich	rysem	historycznym	autorstwa	
p.	Jacka	Kowalskiego,	wykładowcy	historii	sztuki	na	Uniwersytecie	
im.	Adama	Mickiewicza	w Poznaniu,	lidera	zespołu	Monogramista	
JK,	a także	autora	wielu	książek	i publikacji.	Było	to	zaproszenie	do	
wędrówki	przez	dzieje	Polski.	W	śpiewniku	nie	zabrakło,	jak	co	roku.	
listu	Pana	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Andrzeja	Dudy.	Pan	
Prezydent	przekazuje	w nim	wyrazy	uznania	i sympatii	oraz	życzenia	
dla	uczestników	Orszaku.

Hasło	„Bóg	jest	dla	wszystkich”	nawiązuje	do	jubileuszu	Orszaku	–	już	
po	raz	dziesiąty	przejdzie	ulicami	polskich	miejscowości.	Fundacja	chce	
przypomnieć,	że	Bóg	przyszedł	na	świat,	aby	odkupić	każdego	człowie-
ka,	niezależnie	od	koloru	skóry,	wieku,	poglądów	czy	światopoglądu.

W	haśle	zawiera	się	również	dewiza	Orszaku,	który	jest	przykładem	
zgodnego	współdziałania	ludzi	różnych	poglądów	i wyznań.	To	oddol-
na	inicjatywa,	która	łączy	i spaja	lokalne	społeczności.	Orszak	tworzą	
rodziny,	szkoły,	nauczyciele,	sąsiedzi,	lokalne	władze,	osoby	duchowne	
i ludzie	dobrej	woli,	którzy	poświęcają	swoje	zdolności,	umiejętności,	
czas	i środki.

Orszak	Trzech	Króli	2018	przeszedł	w 644	miejscowościach	w Pol-
sce	i w kilkunastu	za	granicą.	To	wielki	sukces.	Uczestniczyło	w nim	
1	200	000	osób	oraz	1	200	000	osób	oglądało	go	w TV.	

Od	stuleci	Święto	Trzech	Króli	nieodmiennie	wiąże	się	z tradycją	
wystawiania	jasełek	oraz	tzw.	widowisk	herodowych.	Początkowo	były	
one	znane	we	Włoszech,	później	we	Francji.	W	średniowieczu	rozpo-
wszechnili	je	franciszkanie.	Legenda	głosi	nawet,	że	tradycję	wystawiania	
jasełek	(tak	jak	i budowę	szopek	bożonarodzeniowych)	zapoczątkował	
sam	św.	Franciszek	z Asyżu.	W	Polsce	jasełka	wystawia	się	od	kilkuset	
lat.	Jasełka	to	inaczej	„przedstawienia	o Bożym	Narodzeniu”	–	ich	na-
zwa	wywodzi	się	od	staropolskiego	słowa	„jasło”	oznaczającego	żłób.	
Barbara	Ogrodowska	w „Polskich	obrzędach	i zwyczajach	dorocznych”	
zaznacza,	że	w jasełkach	występowały	zarówno	postacie	znane	z Biblii	
–	Święta	Rodzina,	Trzej	Królowie,	Herod,	jak	i swojscy	pastuszkowie	
noszący	polskie	imiona	–	Kuba,	Bartosz,	Wojciech,	Maciek.

W dobrodzieniu jasełka mogliśmy zobaczyć

po	dotarciu	na	plac	plebanijny	w wykonaniu	uczniów	klas	gim-
nazjalnych	Szkoły	Podstawowej	z Dobrodzienia	pod	kierunkiem	
Sabiny	Kowalskiej	i Wioletty	Mazurek.	Po	zakończeniu	spektaklu	
wysłuchaliśmy	koncertu	kolędowego	zespołu	„Dionizos	and	Sisters”,	
a wszystko	przy	kawie	i ciastku	serwowanym	przez	rodziców	uczniów	
szkoły	podstawowej	oraz	przy	ognisku	zabezpieczonym	przez	OSP	
Dobrodzień.	Drewno	co	roku	zapewnia	nam	Pan	Piotr	Kapela.

Cały	Orszak	tradycyjnie	prowadziła	Orkiestra	Szemrowice	pod	
kierunkiem	Alfonsa	Witka,	a ponieważ	pogoda	sprzyjała	wszyscy	
mogli	śpiewać	używając	śpiewników,	które	czekały	na	uczestników	
w kościele.	Swoich	parafian	prowadzili	również	księża	–	ks.	proboszcz	
Mariusz	Kleman	oraz	ks.	wikary	Kamil	Bonikowski,	do	których	
dołączył	również	ksiądz	senior	Alfred	Waindok.

W	rolę	królów	wcielili	się,	podobnie	jak	w ubiegłym	roku,	Lukas	
Czellnik,	Matheus	Czellnik	oraz	Piotr	Nowak,	którzy	przywędrowali	
do	stajenki	niosąc	dary.	W	rolę	świętej	rodziny	oczekującej	w stajence	
wcielili	się	uczniowie	gimnazjalni	Szkoły	Podstawowej.

Zapraszamy	mieszkańców	do	Orszaku	za	rok!
Agnieszka Hurnik

otrzymali	Mateusz	Gądek	z Praszki	oraz	
Wiktoria	Lechowicz	z Żędkowic.

Jurorami	w konkursie	były:	Dominika	
Sowa,	Iwona	Dymek	–	Kubiciel	oraz	Liubor	
Nazarova	z Koszęcina.	

Festiwal	będziński	istnieje	od	1994	roku	
i prowadzi	przesłuchania	w 37	ośrodkach	
eliminacyjnych.	Jednym	z nich	jest	Dobro-
dzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu.	Co	roku	
zgłasza	się	do	przesłuchań	około	2	tysiące	
podmiotów	wykonawczych.	Najlepsze	ze-
społy	wyłonione	w lokalnych	eliminacjach	
przybywają	co	roku	do	Będzina	(woj.	śląskie,	
diecezja	sosnowiecka),	i tutaj,	podczas	trzy-
dniowych	przesłuchań	finałowych,	walczą	
o zaszczytne	tytuły	i atrakcyjne	nagrody.	
Najciekawsze	aranżacje	możemy	podziwiać	
podczas	wieńczącego	każdą	edycję	Koncer-
tu	Galowego.	W	tym	roku	koncert	zbiegł	
się	z WOŚP	dlatego	nie	mogliśmy	w nim	
uczestniczyć.

Zapraszamy	za	rok	na	jarmark	oraz	na	
przesłuchania	kolędowe.

Agnieszka Hurnik
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STYCZEŃ

2.01	 Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	–	wykład	(cyklicznie,	
w każdy	pierwszy	i ostatni	wtorek	m	-ca),	DOKiS

6.01	 Korowód	Trzech	Króli	Ulicami	Miasta
6.01	 Koncert	kolęd	i pastorałek,	Pludry	
7.01	 Zimowy	maraton	na	raty	(1),	Stadion	Miejski	w Do-

brodzieniu
14.01	 Koncert	z okazji	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Po-

mocy,	DOKiS
15–28.01	 Zajęcia	dla	dzieci	i młodzieży	podczas	ferii	zimowych,	

DOKiS
20.01	 Podsumowanie	„Roku	Augustina	Weltzla	na	Górnym	

Śląsku”	i prezentacja	drugiego	wydania	epokowego	
dzieła	A.	Weltzla	–	kroniki	Dobrodzienia	do	roku	
1882,	DOKiS

14.01	 Zimowy	maraton	na	raty	(2),	Stadion	Miejski	w Do-
brodzieniu

27.01	 Babski	Comber,	DOKiS
28.01	 Wieczór	kolędowy,	Kocury
29.01	 Otwarte	spotkanie	tematyczne,	Muzeum	Regionalne	

w Dobrodzieniu	(rozpoczęcie	cyklu	spotkań	odby-
wających	się	w każdy	ostatni	poniedziałek	miesiąca	
w ramach	spotkań	MTRDZ)

30.01	 Zimowy	maraton	na	raty	(3),	Stadion	Miejski	w Do-
brodzieniu

*	 Marsz	 po	 zdrowie,	 Pludry	 (od	 19.11.2017	 do	
25.03.2018)

*	 Kolędowanie	uczniów	Ogniska	GoArt,	DOKiS
*	 III	liga	koszykówki	seniorów	(październik	2017-ma-

rzec	2018),	hala	PSP	Dobrodzień

LUTY

3.02	 Akcja	„Uszyj	jasia”,	DOKiS
3.02	 Babski	Comber,	Pludry
4.02	 Zimowy	maraton	na	raty	(4),	Stadion	Miejski	w Do-

brodzieniu
10.02	 Randka	w Starym	Kinie,	DOKiS	
11.02	 Zimowy	maraton	na	raty	(5),	Stadion	Miejski	w Do-

brodzieniu
18.02	 47	Ogólnopolski	Turniej	Brydżowy	o Puchar	„Śnież-

nego	Płatka”	

MARZEC

1.03		 Kampania	Dobroczynna	Kilometry	Dobra	(do	10	
czerwca),	Bzinica	Stara	

10.03	 Dzień	Kobiet	„Kolory	kobiecości”,	DOKiS	
10.03		 Dzień	kobiet,	Kocury
11.03		 Dzień	Sołtysa,	DOKiS
16.03 	 Święto	Stolarza	w Dobrodzieniu,	DOKiS
18.03 	 Święto	Wielkanocnej	Kroszonki	–	jarmark,	DOKiS
23.03	 IV	Dobrodzieńskie	Konfrontacje	Teatralne,	DOKiS

kWIECIEŃ

6.04 	 Konkurs	Recytatorski	dla	Dzieci	i Młodzieży	Szkół	
Podstawowych,	Gimnazjum	i Szkół	Średnich	

19.04		 Żonkile	(DOKiS)
21.04 	 Dobrodzieńskie	Święto	Poezji	oraz	„Uwolnij	Książkę”,	

DOKiS
25.04 	 Konkurs	wiedzy	o Ziemi	Dobrodzieńskiej	–	„Dobro-

dzienianin,	to	ja” –	etap	szkolny	
*	 Dobrodzieńska	 Liga	 Koszykówki  –	 XII	 edycja	

(kwiecień	-maj),	hala	PSP	Dobrodzień	
*	 V	edycja	Turnieju	Trójek	Koszykarskich,	hala	PSP	

Dobrodzień-	kwiecień –	czerwiec

MAj

1–6.05 	 Dobrodzieńska	Majówka,	DOKiS
1.05		 XX	Majowy	Turniej	Siatkówki,	hala	PSP	Dobrodzień	
3.05		 Marsz	Nordic	Walking	w rocznicę	Konstytucji	3-go	

maja,	DOKiS
3.05		 Majówka	w Kocurach
5.05 	 Muzeum	Regionalne	w Dobrodzieniu	–	gra	terenowa	
4.05		 Dzień	Strażaka,	Dobrodzień	
11.05 	 Minifestiwal	Piosenki	Przedszkolnej	„Wesoła	Nutka”	
18.05	 	Noc	w Domu	Kultury	
20–21.05 	 Majówka	z modelami	pływającymi,	DOKiS
20.05 	 Bieg	„Szlakiem	Pluderskich	Stawów”
24.05	 XXVI	Bieg	Majowy	–	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjal-

nych
26.05		 Dzień	Sąsiada,	DOKiS	
29.05		 Dzień	Działacza	Kultury	„Dobrodziej	Kultury”,	DOKiS
31.05 	 Mecz	towarzyski	piłki	siatkowej	Myślina	–	Turza,	

Myślina
*	 „Rowerem	po	ziemi	dobrodzieńskiej”	–	rozpoczęcie	

cyklu	wycieczek	rowerowych,	MTRDZ	we	współpracy	
z organizacjami	gminnymi	

Kalendarz imprez 2018’ 
w Gminie dobrodzień
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CZERWIEC

2.06		 Dzień	Dziecka	–	piknik	i bajka	dla	dzieci,	DOKiS,	
Towarzystwo	Przyjaciół	Dzieci	Dobrodzień

2.06	 Rajd	rowerowy	dla	dzieci	z okazji	Dnia	Dziecka,	KTR	
„Jednoślad”

3.06	 Zawody	wędkarskie	z okazji	Dnia	Dziecka,	Dobrodzień
2–3.06	 XV	Zawody	Sikawek	Konnych	na	Górnym	Śląsku	–	

Dni	Szemrowic	2018	
7.06 	 Konkurs	wiedzy	o Ziemi	Dobrodzieńskiej	–	„Dobro-

dzienianin,	to	ja”	–	finał	
9–10.06	 Dzień	wioski	oraz	Finał	Kampanii	Kilometry	Dobra,	

Bzinica	Stara	
10.06		 Miejsko	-Gminne	Zawody	Sportowo	-Pożarnicze	o Pu-

char	Burmistrza	Dobrodzienia,	Główczyce	
17.06		 Światowy	Dzień	Dziergania,	DOKiS
21.06		 Turniej	piłki	nożnej	szkół	podstawowych,	Pludry
24.06		 Uwolnij	Książkę	na	Wakacje,	DOKiS
24.06	 Turniej	siatkówki	plażowej,	Pludry
29.06–01.07	Zlot	Pojazdów	Pożarniczych,	Główczyce	
*	 XXVII	Mecz	 Towarzyski	 koszykówki	 „Północ-

-Południe”	Dobrodzienia,	hala	PSP	Dobrodzień	

LIPIEC

8.07		 Autosacrum,	Szemrowice
20–22.07 	 Dni	Dobrodzienia,	Źródło	
21.07 	 Dobrodzieńska	Dycha
*	 Zawody	wędkarskie	o Puchar	Burmistrza	Dobrodzie-

nia
*	 Zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	i młodzieży
*	 Wakacyjna	Liga	Piłkarskich	6-tek	
*	 Kino	pod	gwiazdami –	Park	Miejski	

SIERPIEŃ

26.08	 Festyn	„Wszystko	Swojskie”,	Rzędowice	
31.08–01.09	Mistrzostwa	Polski	w Sportowych	Rajdach	Konnych,	

Dolina	Gawora,	Malichów
*	 Zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	i młodzieży
*	 Kino	pod	Gwiazdami	–	Park	Miejski
*	 Happy	Bus	–	Bzinica	Stara

Kalendarz imprez 2018’ 
w Gminie dobrodzień

WRZESIEŃ

1.09 	 VI	Narodowe	Czytanie	oraz	Uwolnij	Książkę	
09.09		 Dożynki	Gminne,	Bzinica	Stara,	Bzinica	Nowa,	Ko-

lejka,	DOKiS
16.09 	 Maraton	kolarski	„Dobrodzieńska	Seta”	

PAŹdZIERNIk

2.10 	 Inauguracja	III	Roku	Akademickiego	UTW,	DOKiS
14.10 	 Urodziny	„Frycka”	–	koncert	fortepianowy	
18.10 	 Dzień	Seniora	–	PZERiI	Dobrodzień	
*	 XII	Puchar	Burmistrza	Dobrodzienia	w Pływaniu

LISTOPAd

8.11		 Dzień	św.	Marcina,	Pludry	
11.11 	 Święto	Odzyskania	Niepodległości	
11.11	 Bieg	i Marsz	o Srebrny	Pierścień	z Orłem	w Koronie
11.11 	 Święto	Świętego	Marcina,	DOKiS
24–25.11 	 V	Wielkie	Święto	Pluszowego	Misia,	DOKiS
*		 VII	Dobrodzień	Classic	Festival	

GRUdZIEŃ

1.12 	 Zabawa	Andrzejkowa	dla	dzieci,	DOKiS
1–2.12 	 Jarmark	Bożonarodzeniowy,	DOKiS
6.12		 Wieczór	z Mikołajem,	DOKiS,	Towarzystwo	Przyjaciół	

Dzieci	Dobrodzień
7.12	 Adwentowe	śpiewanie	kolęd	niemieckich	w gminie	

Dobrodzień,	TSKN	Dobrodzień
9.12 	 Dobre	kolędowanie	w Dobrodzieniu	–	Regionalne	

Przesłuchania	do	Międzynarodowego	Festiwalu	Kolęd	
i Pastorałek	w Będzinie,	DOKiS

26.12 	 Koncert	Kolęd	Piotra	Lempy	w Kościele	Św.	Marii	
Magdaleny	w Dobrodzieniu

*	 Termin	zostanie	podany	w późniejszym	czasie	
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Z dZiałalNoŚci krus
Zima to czas, kiedy rolnik może odpocząć. Nic bardziej mylnego. Takie zdanie 
wypowiadają osoby nie znające specyfiki pracy w rolnictwie. Zima to czas, kiedy rolnik 
bardzo intensywnie pracuje, przygotowując sprzęt, organizując pracę na cały rok.

Pani Wicewojewoda Violetta Porowska   
wręcza pamiątkowy dyplom

kRUS

Prace	wykonywane	są	w skrajnych	warun-
kach,	często	pod	gołym	niebem,	w ujem-

nych	temperaturach.	Nie	można	o niczym	
zapomnieć,	bo	to	ma	wymierne	(czytaj	fi-
nansowe)	konsekwencje	w postaci	opóźnień	
w pracach	agrotechnicznych.	Pory	roku	bie-
gną	nieubłaganie.

Prace	w rolnictwie	należą	do	jednych	z naj-
niebezpieczniejszych,	zajmują	piąte	miejsce	
pod	względem	ilości	wypadków.	Najwięcej	
wypadków,	bo	aż	ponad	50%	to	upadki.	Dla-
tego	zaleca	się	zwrócić	szczególną	uwagę	na	
zabezpieczenie	wszelkich	ścieżek	technolo-
gicznych.	Nie	należy	zastawiać	przejść	nie-
potrzebnymi	przedmiotami	utrudniającymi	
swobodne	poruszanie	się.	Schody	oraz	włazy	
wyposażać	w odpowiednie	poręcze	i barierki.	
Nawierzchnię	chodników	należy	wykonać	
z materiałów	uniemożliwiających	poślizgnię-
cie.	Drabiny	powinny	być	atestowane.	Obuwie	
dostosowane	do	wykonywanej	pracy,	ubranie	
robocze	wygodne	nieutrudniające	ruchów	
podczas	pracy.	

Jeśli	wydarzy	 się	wypadek	przy	pracy	
rolniczej	to	należy	zgłosić	to	niezwłocznie,	
ponieważ,	zbędna	zwłoka	może	mieć	wpływ	
na	odmowę	przyznania	jednorazowego	od-
szkodowania.	

KRUS	bardzo	dużą	wagę	przywiązuje	do	
działań	prewencyjnych.	

W	tym	roku	już	po	raz	szesnasty	jest	or-
ganizowany	konkurs	pod	nazwą	„Bezpiecz-
ne	Gospodarstwo	Rolne”.	Osobiście	bardzo	
mi	zależy,	aby	w tym	roku	zaprezentowały	
się	gospodarstwa	z naszej	Gminy.	Konkurs	
jest	trzystopniowy,	powiatowy,	wojewódzki	
oraz	centralny.	Zwycięzca	z naszego	powiatu	
weźmie	udział	w etapie	wojewódzkim,	być	
może	centralnym.	Widzę	tutaj	dwa	aspekty	
sprawy.	Po	pierwsze	prestiż	dla	osób,	które	
biorą	udział	w konkursie.	Po	drugie	jest	to	
prestiż	dla	gminy	oraz	powiatu,	ponieważ	

mamy	czym	się	pochwalić.	Wszyscy,	którzy	
przyjeżdżają	na	Śląsk	Opolski	zwracają	uwa-
gę	na	czystość,	porządek,	jedyny	problem	
to	taki,	że	nie	potrafimy	tego	pokazać.	Stąd	
moja	zachęta.

Drugim	konkursem	jest	konkurs	plastycz-
ny	dla	dzieci	szkół	podstawowych	w dwóch	
kategoriach,	dzieci	młodszych	klas	I	-III	oraz	
starszych,	klasy	IV	-VII.	W	tym	roku	zaty-
tułowany	jest:	„Bezpiecznie	na	wsi	mamy	
–	upadkom	zapobiegamy”.	Jest	to	już	ósma	
edycja	tegoż	konkursu.	Nie	ma	lepszej	formy	
kształtowania	dobrych	nawyków,	niż	nauka	
młodego	pokolenia.	

Aktualności kRUS:

1.	 W	tym	roku	podobnie	jak	poprzedniego	
wszystkie	dzieci	rolników	do	16.	roku	życia	
zostały	objęte	dodatkowym	ubezpiecze-
niem	od	następstw	nieszczęśliwych	wypad-
ków.	Każdy	pobyt	w szpitalu,	co	najmniej	
7	dni,	każdy	wypadek	na	terenie	kraju	i za	
granicą,	operacje,	porażenie,	zatrucie,	po-
gryzienie,	koszty	leczenia,	koszty	rehabi-
litacji,	sepsa,	wady	wrodzone	podlegają	
ubezpieczeniu	w Pocztowym	Towarzystwie	
Ubezpieczeń	Wzajemnych.	Szczegółowe	
warunki	ubezpieczenia	znajdują	się	na	
stronie	KRUS.

2.	 Przypominamy,	ze	ubezpieczeniu	społecz-
nym	można	podlegać	tylko	w jednym	kra-
ju	członkowskim	UE.	Jakie	to	ma	konse-
kwencje?	Każdy	rolnik,	w czasie,	kiedy	jest	
zatrudniony	za	granicą,	a nie	zgłosi	tego	
faktu	w KRUS	i skorzysta	ze	świadczenia,	
będzie	musiał	je	zwrócić,	jako	nienależnie	
pobrane	a składki	przedawniają	się	po	pię-
ciu	latach	i nie	podlegają	zwrotowi.

3.	 Wszelkie	zmiany	dotyczące	zatrudnienia,	
zmiany	areału	gospodarstwa	w wyniku	
kupna,	sprzedaży,	użytkowania	czy	dzier-

żawy	powinny	być	zgłaszane	w terminie	
do	14	dni.	

4.	 Od	1	stycznia	weszły	w życie	nowe	regula-
cje	prawne,	w myśl,	których	nieterminowe	
złożenie	oświadczenia	o rodzaju	prowa-
dzonej	działalności	w zakresie	działów	
specjalnych	oraz	 informacji	mających	
wpływ	na	wymiar	składki	na	ubezpieczenie	
zdrowotne,	przewidują	obowiązek	opła-
cenia	składki	wraz	z odsetkami.	Złożenie	
oświadczenia	w terminie	do	31.03.2018	r.	
umożliwi	uniknięcia	powyższych	konse-
kwencji.	Umowy	dzierżawy	winny	być	
zarejestrowane	niezwłocznie	w Operacie	
Ewidencji	Gruntów	i Budynków	Starostwa	
Powiatowego.	

5.	 Do	31	maja	są	przyjmowane	zaświadcze-
nia	Naczelnika	US	o wysokości	podatku	
należnego	za	rok	poprzedni	–	informacja	
ważna	dla	rolników	prowadzących	dzia-
łalność	gospodarczą.
Serdecznie	dziękuję	Pani	Burmistrz	za	

obecność	na	25-leciu	Placówki	Terenowej,	
KRUS	w Oleśnie,	wszystkim	osobom,	któ-
re	w jakikolwiek	sposób	przyczyniły	się	do	
uświetnienia	tej	uroczystości,	a w szczególno-
ści	Pani	Mariannie	Skorupa	oraz	zarządowi	BS	
Leśnica	w osobie	Prezesa	Pana	Józefa	Garba-
cza.	Dziękuję	Panu	Janowi	Rataj	Dyrektorowi	
BS	Zawadzkie	O/Olesno.	Redakcji	dziękuję	
za	życzliwość.	Czytelnikom	życzę	wszelkiej	
pomyślności	w roku	2018.	

Arkadiusz Grzebiński

warsZtaty tworZeNia 
koroN dożyNkowych
W dniu 11 i 19 stycznia w domu kultury odbyła się druga 
edycja warsztatów z tworzenia koron dożynkowych.

kULTURA

Pani	Gabriella	Sappa,	która	poprowadziła	
warsztaty,	tym	razem	pokazała	i uczyła	

dekorowania	koron	dożynkowych	rożnymi	
metodami	z ziaren	zbóż	i innych	nasion	do-
stępnych	i sianych	na	naszych	polach.

Cieszy	nas	ogromnie,	że	warsztaty	te	cie-
szą	się	dużym	zainteresowaniem	i przyciągają	
mieszkańców	całej	gminy.	Właściwie	z każ-
dej	wsi	uczestniczyło	kilka	osób.	Daje	nam	
to	nadzieję,	że	zwyczaj	nie	zaginie,	a koron	

cd. na str. 21
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samodzielnie	wykonanych	na	dożynkach	bę-
dzie	coraz	więcej.	Specjalne	podziękowanie	
składamy	dla	sołtysów,	którzy	powiadomili	
swoich	mieszkańców,	a także	sami	uczest-
niczyli	w warsztatach!

Następne	spotkania	warsztatowe	zaplano-
wane	są	tym	razem	po	żniwach	tego	roku.	
Chętnych	zapraszamy	i proponujemy	śledzić	
informacje	na	naszej	stronie	DOKiS	oraz		
na	FB.	 Beata Kupiec

FeNomeN
7 października 2017r. w dobrodzieńskim Ośrodku kultury i Sportu odbył 
się po raz pierwszy dobrodzieński Event kapel, Solistów i Zespołów 
Garażowych „Fenomen”. Artyści prezentujący się w przeglądzie na 
co dzień ćwiczą w garażach, piwnicach, pokojach, a dzięki eventowi 
mogli stanąć na scenie i poczuć się jak profesjonalni muzycy.

MUZYkA

Zarówno	młodzi	jak	i dojrzali	artyści	mieli	
okazję	zagrać	przed	szeroką	publiczno-

ścią	i usłyszeć	kilka	rad	od	zawodowych	
muzyków	m.in.	pana	Zygmunta	Tofilskiego	
–	instruktora	muzycznego	w kochanowickim	
Domu	Kultury.

W	imprezie	mogły	wziąć	udział	amator-
skie	zespoły	działające	samodzielnie,	jak	
również	soliści	wraz	z własnym	akompa-
niamentem	(gitarą,	keyboardem	itp.)	lub	
osobą	akompaniującą.	Regulamin	nie	na-
rzucał	konkretnego	rodzaju	muzyki,	którą	
mieliby	prezentować	artyści,	jednak	już	po	
paru	wykonaniach	okazało	się,	że	ostatecznie	
event	przyjął	klimat	rockowy.

trZecie urodZiNy „Frycka”
15 października 2017 roku odbył się koncert fortepianowy z okazji 
trzecich urodzin fortepianu „Frycka”. Przypominamy, że takie imię nosi 
fortepian zakupiony do domu kultury ze środków UE, które dzieci wybrały 
mu w drodze konkursu, a „ojcem chrzestnym” jest Piotr Lempa.

Istotą	przeglądu	był	fakt,	że	nie	miał	on	
charakteru	 konkursowego,	 jednak	miał	
dawać	szansę	młodym	artystom	na	zapre-
zentowanie	swojej	twórczości	innym	oraz	
pozwolić	na	wymianę	doświadczenia	mu-
zycznego	wśród	uczestników.

Podczas	I	Dobrodzieńsiego	Eventu	Kapel,	
Solistów	i Zespołów	Garażowych	publicz-
ność	miała	okazję	zobaczyć	 i wysłuchać	
trzech	zespołów:	„SZOT”	z Lublińca,	„Przy-
wracamy	Naturalny	Skład	Łez”	z Panoszowa	
oraz	Zespołu	„Bluźnierca”	z Opola.	Prze-
gląd	uświetniły	również	dwie	wokalistki:	
Karina	Krzywon	i Aurelia	Biber.	Większość	
wykonawców	przedstawiła	swój	autorski	

repertuar,	jednak	by	nie	dostosowywać	się	
do	podziałów	muzycznych,	znaleźli	się	i tacy	
artyści,	którzy	zaprezentowali	utwory	we	
własnych	gatunkach	muzycznych.

Do	późnych	godzin	wieczornych	event	
rozświetlała	gwiazda	przeglądu:	zespół	MUS	
z Zamościa	znany	przede	wszystkim	z hitu	
„Jak	mam	iść	(tyle	znaczysz”).

Liczymy,	że	II	Dobrodzieński	Event	Ka-
pel,	Solistów	i Zespołów	Garażowych,	który	
odbędzie	się	już	w czerwcu	zgromadzi	jesz-
cze	większą	liczbę	artystów	chcących	wyjść	
„z garażu”	na	wielką	scenę,	by	pokazać	swoją	
oryginalną	twórczość.

Sandra Kotysz

MUZYkA

Każdego	roku	odbywa	się	koncert	muzycz-
ny,	dla	którego	pretekstem	są	urodziny	

fortepianu.	Mogą	wtedy	wystąpić	wszystkie	
dzieci	z Gminy	Dobrodzień,	które	grają	na	
fortepianie	lub	każdym	innym	instrumencie.

W	tym	roku	wystąpili	dla	nas	młodzi	
artyści:	Borkowska	Alicja –	na	fortepianie,	
Natalia	Pisula	–	na	gitarze,	Denis	Kubiciel	
–	na	klarnecie,	Marta	Malińska	–	na	sak-
sofonie,	Alicja	Głogowska	–	na	fortepianie	
oraz	Oliwia	Macha	–	również	na	fortepianie.	
Zespołowo	wystąpili	uczniowie	Zespołu	Pla-
cówek	Edukacyjnych	na	bębnach,	których	
opiekunem	jest	Bogdan	Hyra.

Zapraszamy	wszystkie	dzieci,	które	uczą	
się	grać	na	instrumentach	czy	to	w szkołach	
muzycznych,	czy	to	na	lekcjach	indywidu-
alnych,	czy	uczęszczają	na	zajęcia	ogniska	
muzycznego	„Go	Art”	przy	naszym	Domu	
Kultury	do	występu	na	czwartych	urodzi-
nach	Frycka.

Na	zakończenie	występów	dziecięcych	
wystąpił	Dionizy	Brylka	z współpracującymi	
z nim	„Sistersami”	(Sandra	i Laura	Czichon).

Każdego	roku	oczywiście	jest	tort	urodzi-
nowy.	Tym	razem	smaczne	dzieło	w kształ-
cie	fortepianu	wykonała	piekarnia	Urbanek	
z Pluder.	 Agnieszka Hurnik
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kULINARIA

warsZtaty 
kuliNarNe
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, 
Bzinica Nowa, Bąki, kolejka realizuje Podprogram 
2017 Pomocy żywnościowej 2014–2020.

Dzięki	współpracy	Stowarzyszenia	Rozwoju	Wsi	Bzinica	Stara,	
Bzinica	Nowa,	Bąki,	Kolejka	z Bankiem	Żywności	w Opolu	

i MGOPS	w Dobrodzieniu	trwa	podprogram	2017	w ramach	którego	
osoby	najbardziej	potrzebujące	z terenu	Gminy	Dobrodzień	mogą	
skorzystać	ze	wsparcia	w postaci	żywności	oraz	owoców,	a także	
mają	możliwość	uczestniczenia	w różnych	warsztatach	kulinarnych,	
ekonomicznych	czy	dietetycznych.

W	dniu	25.01.2018	roku	w budynku	Niepublicznej	Szkoły	Podsta-
wowej	w Bzinicy	Starej	odbyły	się	warsztaty	kulinarne	pod	tytułem	
„Kulinarnie	mocni.	Nie	marnuj	jedzenia	ani	wartości”.	Warszta-
ty	były	kierowane	do	dzieci	i rodziców	korzystających	z pomocy	
żywnościowej	w ramach	podprogramu	2017.	Na	zajęciach	dzieci	
dowiedziały	się	jak	dobrze	się	odżywiać,	miały	także	możliwość	
przygotowywania	i spróbowania	zdrowych	posiłków.	Dziękujemy	
wszystkim	uczestnikom	za	obecność	oraz	aktywność	na	warsztatach.

Przekazuję	serdeczne	podziękowania	członkiniom	i członkom	
stowarzyszenia	oraz	chętnym	osobom	za	bezinteresowne	wsparcie	
i poświęcony	czas	podczas	rozładunku	oraz	wydawania	żywności	
podopiecznym	MGOPS	w Dobrodzieniu.

Informacje o Programie i działaniach towarzyszących: 
•	 Miejsko ‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

Plac wolności 1, – centrala: 34 351 62 60, kom. 723 744 873 
•	 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, 

Bąki, Kolejka – kom. 600 289 698 	 Jolanta Kopyto

kilometry dobra poNowNie w bZiNicy
już 1 marca 2018 r. ruszyła kolejna edycja kampanii dobroczynnej kilometry dobra, w której każda organizacja biorąca 
udział realizuje swój cel statutowy zbierając pieniądze, by zrealizować marzenia i potrzeby dzieci oraz dorosłych.

dOBROCZYNNOŚć

W tym	roku	w kampanii	bierze	udział	już	37	organizacji	z Polski	
i zagranicy.	Wśród	nich	jest	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	

Bzinica	Stara,	Bzinica	Nowa,	Bąki,	Kolejka.	
Podczas	Kampanii	2017	zebraliśmy	6804	zł,	to	prawie	160	metrów	

dobra.	Bardzo	dziękujemy	Kochanym	Darczyńcom,	jednak	to	„kro-
pla	w morzu”	potrzeb,	dlatego	kontynuujemy	zbiórkę	w 2018	roku.	
Ułożymy	szereg	z monet	jednozłotowych	i zmierzymy –	44	złotówki	
dają	1	metr	dobra.

Nasz	cel	to:	„Remont	kuchni	szkolnej”	by	dzieciom	zapewnić	
ciepły	posiłek	w szkole.	Naszą	działalność	i rezultaty	można	śledzić	
na	stronie	Kilometrów	Dobra	http://kilometrydobra.pl/	oraz	na	
naszej	stronie	na	Facebook	https://www.facebook.com/srw.bbk/	
Telefon	kontaktowy:	600	289	698

W	ramach	akcji	odbędzie	się	szereg	inicjatyw	skierowanych	do	
szkół,	instytucji	i społeczności	lokalnych	gminy	i województwa.	
Zapraszamy	wolontariuszy	do	współpracy.

Zostań	Darczyńcą	i Ty.	Dobro	powraca.
Zapraszamy	już	dziś	na	podsumowanie	Kampanii	oraz	Dzień	

wioski	do	Bzinicy	Starej	9–10	czerwca	2018	roku	by	wspólnie	bawić	
się	i świętować.	 Jolanta Kopyto, Mariola Krupa
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MUZYkA

MUZYkA

podróże 
muZycZNe 
piotra lempy
Piotr Lempa, którym możemy się chwalić, bo „nasz ci 
On” przemierzył już tysiące kilometrów biorąc udział 
w koncertach w różnych rejonach Europy i świata.

Sceny	teatrów	muzycznych	i oper	to	jego	miejsce	pracy.	Jednak	
widownie	domów	kultury	w mniejszych	miejscowościach	

artysta	traktuje	z równym	szacunkiem.	Piotr	Lempa	bowiem,	nie	
zapomina	o swoich	korzeniach	i często	koncertuje	w Dobrodzieniu	
i okolicach.	Corocznie	prócz	koncertów	charytatywnych,	mamy	
okazję	słuchać	kolęd	w wykonaniu	Piotra	w naszym	kościele	
parafialnym.	4	kwietnia	znów	jest	okazja	posłuchać	i zobaczyć	
naszego	śpiewaka	na	koncercie	w MDK	w Lublińcu.	Usłyszymy	
tam	utwory	z najnowszej	płyty	Piotra.	Koncert	zatytułowany	
„Najpiękniejsze	musicale”	poprowadzi	oczywiście	znany	nam	
konferansjer,	reżyser	i aktor	/	w jednym/	Tomasz	Podsiadły.	
Oprócz	tych	panów	zobaczymy	i usłyszymy	na	scenie:	Darka	
Hermana	–	przy	fortepianie,	Daniela	Pomorskiego	–	gitara,	trąbka	
i akordeon,	Sławomira	Żydka	–	gitara	basowa,	a przy	perkusji	
zasiądzie	Mariusz	Migas.	Czekamy	więc	na	tę	ucztę	duchową.

Ewa Piasecka

co słychać u piotra lempy
Mieszkańcy dobrodzienia przyzwyczaili się już do koncertów Piotra raz w roku, natomiast z pewnością są ciekawi 
co słychać u śpiewaka robiącego światową karierę. Zadaliśmy takie pytanie Piotrowi i tak jak się spodziewaliśmy 
usłyszeliśmy sporo o podróżach. Właśnie skończył spektakl „Cyrulik Sewilskii” G. Rossiniego we Francji, ale pod koniec 
marca wraca do Paryża oraz Opery w Clermont – Ferrand po to, by śpiewać w operze „Zaczarowany flet” A. Mozarta.

Natomiast	w lutym	odbył	się	koncert	rozpoczynający	okres	wiel-
kiego	postu	„Stabat	Mater”	A.	Dvoraka	oraz	nowa	premiera –	

„Poławiacze	pereł”	G.	Bizeta	w Operze	Bałtyckiej	w Gdańsku.
Zaraz	potem	nasz	„chłopak	z Dobrodzienia”	ruszy	w świat	–	

wyjeżdża	do	Hong	Kongu	śpiewać	rolę	Króla	Arkela	w „Peleasie	
i Melizandzie”	C.	Debussiego.

W	maju	zaś	został	zaproszony,	jako	jeden	z najlepszych	absol-
wentów,	przez	Akademię	Muzyczną	im	Stanisława	Moniuszki	do	
udziału	w nagraniu	naszej	opery	narodowej	„Straszny	Dwór”.	W	
ten	sposób	zostanie	uczczone	70-lecie	Akademii.

Do	końca	sezonu	będzie	się	jeszcze	pojawiał	w operach	Polski,	
Francji,	Wielkiej	Brytanii.	Na	koniec	zaśpiewa	podczas	legendarnego	
festiwalu	w Salzburgu.

Przypominamy	też,	że	Piotr	wydał	swoją	czwartą	solową	płytę.	
Album	zatytułowany	jest	„Upiór	z opery”.	Piotr	Lempa	śpiewa	na	
nim	swoim	słynnym	basem	19	piosenek,	głównie	przebojów	z mu-
sicali,	choć	jest	także	piosenka	z „Króla	Lwa”!	Musical	obok	opery	
od	zawsze	interesował	Piotra	Lempę,	a nawet	sprowadził	na	niego	
kłopoty.	Kiedy	dyrektor	opery	dowiedział	się,	że	jego	etatowy	bas	
wystąpi	w musicalu,	wściekł	się. –	Krzyczał:	„Idź,	zedrzyj	sobie	ten	
głos	w musicalu,	potem	będziesz	żałować!”.	Do	dzisiaj	mam	świa-
dectwo	pracy	z naganą	wpisaną	do	akt.	Oprawię	to	kiedyś	w ramkę	
i powieszę	na	ścianie! –	śmieje	się	Piotr	Lempa.

Na	koniec	miło	nam	Państwa	poinformować,	że	w 2017	roku	Piotr	
Lempa	otrzymał	Wyróżnienie	w dorocznych	nagrodach	animato-
rów	i twórców	kultury	Opolszczyzny	wręczanych	przez	Marszałka	
Województwa	Andrzeja	Bułę.	Podczas	uroczystej	gali	3	grudnia	
2017	r.	w Teatrze	im.	Jana	Kochanowskiego	w Opolu	w imieniu	
artysty	nagrodę	odebrała	Burmistrz	Dobrodzienia	Róża	Koźlik,	która	
nominowała	Piotra	Lempę	do	tej	nagrody.	Do	nagród	zgłoszono	
czterdzieści	osób	–	byli	wśród	nich	animatorzy,	twórcy	ludowi,	
plastycy,	muzycy,	ludzie	sceny.	Marszałek	przyznał	10	nagród	re-
gulaminowych	i jedną	nagrodę	specjalną	za	całokształt	twórczości.

Gratulujemy	serdeczni	Piotrowi	sukcesów	i kolejnych	premier!
Agnieszka Hurnik
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Vii dobrodZień classic FestiVal
jak co roku, od 7 lat dzięki Piotrowi Lempie, mieliśmy 24 września 2017 r. w dobrodzieniu okazję do spotkania 
z muzyką klasyczną. Idea festiwalu głosi, że prezentowana muzyka jest owszem klasyczna, ale podana w sposób 
przystępny i ciekawy. Organizatorzy festiwalu zapewniając wysoki poziom wykonawczy dbają o każdego widza, 
nawet tego, który po raz pierwszy postanowił zaryzykować i wybrać się na koncert muzyki klasycznej.

MUZYkA

Tegoroczny	festiwal	odbył	się	w czterech	miastach	naszego	re-
gionu	–	Opole,	Olesno,	Ozimek	no	i oczywiście	Dobrodzień.	

Ponadto	po	raz	pierwszy	podzielony	został	na	dwa	terminy:	23	
-24.09	i 29–30.09.	W	pierwszym	terminie	artyści	wystąpili	w piątek	
w Domu	Kultury	w Oleśnie	z koncertem	„Najpiękniejsze	melodie	
świata”.	Publiczność	mogła	wysłuchać	tam	najpiękniejszej	muzyki	
z szerokiego	repertuaru	operowego,	operetkowego	oraz	musicalowe-
go.	Wykonawcy	natomiast	to	uznani	artyści	na	co	dzień	występujący	
na	najważniejszych	scenach	muzycznych	Polski	oraz	Europy	–	Man-
nheim,	Franfurt,	Monachium,	Warszawa,	Wrocław,	Kraków	czy	
Gdańsk,	a także	śpiewacy,	którzy	dopiero	zaczynają	swoje	artystyczne	
poczynania,	ale	już	mają	na	koncie	wielkie	osiągnięcia.	Wystąpili:	
Anna	Noworzyn	–	sopran,	Wiktoria	Wizner	–	mezzosopran,	Jakub	
Oczkowski	–	tenor,	Hongyu	Chen	–	baryton	oraz	oczywiście	Piotr	
Lempa	–	bas.	Tradycją	koncertów	oleskich	jest	również	występ	
miejscowego	chóru	„OlenSis”	pod	dyrekcją	Kariny	Duch.

W	sobotę	24.09	w Dobrodzieniu	odbyła	się	Wielka	Gala	Ope-
rowo	–	Operetkowa	z cyklu	„Piotr	Lempa	i Przyjaciele”.	Tym	ra-
zem	wierna	Piotrowi	publiczność	spędziła	wieczór	przy	wtórze	
najpiękniejszych	i najbardziej	znanych	arii	z oper	W.	A.	Mozarta,	
G.	Verdiego,	G.	Donizettiego,	G.	Pucciniego	i innych,	a także	arii	
operetkowych	z utworów	muzycznych	takich	jak:	„Wesoła	Wdówka”,	
„Wiedeńska	Krew”,	„Zemsta	Nietoperza”,	„Księżniczka	Czardasza”.	
Prócz	arii	operowych	i operetkowych	wysłuchaliśmy	również	utwo-
rów	z musicali	„My	Fair	Lady”,	„Les	Miserbles”	czy	„Skrzypek	na	
dachu”.	Artyści	wystąpili	w tym	samym	składzie	co	w Oleśnie,	ale	
towarzyszyło	im	„Trio	Appassionata” –	Klaudia	Krause,	Mirosław	
Krause	oraz	Łukasz	Grabinski.

Podczas	obu	koncertów	publiczność	prowadził	przez	tajniki	
muzyki	Tomasz	Podsiadły,	a akompaniowała	Katarzyna	Rzeszutek.

Tegoroczny	dobrodzieński	koncert	odbył	się,	już	po	raz	drugi,	

w kościele	pod	wezwaniem	św.	Marii	Magdaleny	dzięki	gościnności	
księdza	proboszcza	Mariusza	Klemana.	Koncert	współfinansowany	
ze	środków	Urzędu	Miejskiego,	a jego	współorganizatorem,	wraz	
z dyrektorem	artystycznym	Piotrem	Lempą,	jest	Dobrodzieński	
Ośrodek	Kultury	i Sportu.

druga część festiwalu odbyła się 29 i 30 września.

W	Opolu	Piotr	Lempa	zaprosił	artystów	w gościnne	progi	Mu-
zeum	Diecezjalnego	kierowanego	przez	Ks.	prof.	Piotra	Maniurkę.	
Już	po	raz	trzeci	Dobrodzień	Classic	Festival	współpracuje	z orga-
nizatorami	Dni	Kultury	Niemieckiej	na	Śląsku	Opolskim,	dlatego	
podczas	koncertu	opolskiego	prezentowany	jest	głównie	dorobek	
niemieckich	kompozytorów	–	wachlarz	najpiękniejszych	pieśni	
takich	kompozytorów	jak:	Schubert,	Schuman,	Strauss	czy	Wolf.	
Koncert	stanowił	imprezę	towarzyszącą	14	Dni	Kultury	Niemieckiej	
na	Śląsku	Opolskim.	A	wystąpili	Oskar	Koziołek	–	Goetz	–	bas	oraz	
Piotr	Lempa	przy	akompaniamencie	Katarzyny	Rzeszutek.

Ostatni	koncert	festiwalowy	zatytułowany	„Muzyczna	podróż	
dookoła	świata”	odbył	się	po	raz	pierwszy	w Ozimku.	Na	deskach	
scenicznych	Domu	Kultury	zabrzmiała	muzyka	wokalna	i instrumen-
talna	z różnych	zakątków	świata	w wykonaniu	Karoliny	Wieczorek	
–	sopran,	Andrzeja	Witlewskiego	baryton,	Piotra	Lempy	–	bas	oraz	
TODO	ART	TRIO.	Śpiewakom	tradycyjnie	akompaniowała	Katarzy-
na	Rzeszutek,	natomiast	koncert	prowadziła	Regina	Gowarzewska.

Dobrodzień	Classic	Festival	odbywa	się	każdego	roku	pod	hono-
rowym	patronatem	Marszałka	Województwa	Opolskiego	Andrzeja	
Buły	oraz	Burmistrza	Dobrodzienia	Róży	Koźlik.

Wszystkich	miłośników	muzyki	operowej,	operetkowej	i musi-
calowej	zapraszamy	za	rok	na	kolejną	edycję	festiwalu.

Agnieszka Hurnik
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MUZYkA

ii warsZtaty muZycZNo – liturgicZNe
W dniach 25–26 listopada 2017 r. w parafii Św. Marii Magdaleny w dobrodzieniu odbyły się II Warsztaty 
Muzyczno – Liturgiczne, które poprowadzili znani i cenieni krakowscy muzycy, kompozytorzy i dyrygenci 
pieśni liturgicznych oraz dużych form wokalno – instrumentalnych Paweł Bębenek i Piotr Pałka. 

Ich	pieśni	były	wykonywane	m.in.	podczas	pielgrzymki	papieża	do	
Polski,	a ostatnio	mogliśmy	też	wysłuchać	ich	podczas	Światowych	

Dni	Młodzieży	w Krakowie.
Tym	razem	zorganizowaliśmy	również	warsztaty	dla	instrumen-

talistów	i tę	naszą	orkiestrę	poprowadziła Marta Fiust	–	wiolon-
czelistka	z zespołu	pana	Piotra	Pałki.	Opieką	duszpasterską	objął	
warsztaty	ks. Marcin Cytrycki –	duszpasterz	akademicki	z Opola.	
Wzięło	w nich	udział	niemalże	70	osób	w sekcji	wokalnej	i w sek-
cji	instrumentalnej	z różnych	stron	diecezji	opolskiej	i gliwickiej.	
Uczestnikami	byli	zarówno	członkowie	chórów	i zespołów,	jak	
i osoby	indywidualne.	Warsztaty	rozpoczęły	się	w sobotę	rano	
wspólną	modlitwą	i błogosławieństwem	ks.	proboszcza	Mariusza	
Klemana	i całą	sobotę	spędziliśmy	na	ciężkiej	pracy	dyrygentów	z tak	
liczebnym	chórem	w czterogłosie,	a także	z sekcją	instrumentalną.	
Odbyło	się	to	jednak	w bardzo	serdecznej	i ciepłej	atmosferze	oraz	
pięknej	aurze	rekolekcyjnej,	co	podkreślali	uczestnicy.	Po	całym	dniu	
spędzonym	na	uczeniu	się	utworów	zespół	zaśpiewał	je	w niedzielę	
na	Mszy	św.,	a po	niej	dał	jeszcze	krótki	koncert	finałowy	–	koncert	
Uwielbienia	wykonując	cztery	utwory.

Cieszymy się bardzo, że pan Piotr i pan Paweł 
przyjechali do naszego dobrodzienia, żeby pokazać 
nam, jak można pięknie się modlić śpiewając.

W	tak	krótkim	czasie	pracowali	z nami	ćwicząc	emisję	głosu,	
dykcję	i interpretację	swoich	pięknych	utworów.	Te	wszystkie	
cenne	uwagi,	które	otrzymaliśmy,	niewątpliwie	wiele	nas	nauczy-
ły.	Myślę,	że	każdy	z nas	wyszedł	z warsztatów	bogatszy	o wiele	
cennych	wskazówek	pana	Piotra	i pana	Pawła.	Po	warsztatach	
wróciliśmy	do	swoich	miejscowości,	gdzie	dalej	możemy	dzielić	
się	tym	wspaniałym	doświadczeniem,	chociażby	poprzez	śpiew	
w naszych	parafiach.	Naszym	cudownym	prowadzącym	dzięku-

jemy	za	to	wszystko,	a także	za	to,	że	mogliśmy	choć	przez	chwilę	
stać	się	dużym	chórem,	wykonującym	piękne	utwory.	Dziękujemy	
też	wszystkim,	którzy	na	nie	przybyli.	Nie	spodziewaliśmy	się,	
że	podobnie,	jak	w zeszłym	roku,	aż	tyle	osób	odpowie	na	nasze	
zaproszenie,	a zainteresowanie	było	ogromne,	było	to	dla	nas	
bardzo	miłe	zaskoczenie.	Cieszymy	się	niezmiernie,	że	i nasza	
publiczność	nie	zawiodła	i licznie	zgromadziła	się	na	mszy	i po	
mszy	–	na	koncercie	finałowym.

Warsztaty	tego	typu	zostały	zorganizowane	w naszej	parafii	już	
po	raz	drugi,	czy	wpiszą	się	na	stałe	do	kalendarza	imprez?	To	
się	okaże,	wszyscy	uczestnicy	pożegnali	się	jednak	słowami	„do	
zobaczenia	za	rok”.

To	cieszy,	bardzo	cieszy,	że	w dobie	skomputeryzowanego	życia,	
chciało	się	ludziom	wyjść	z domu,	przyjechać	do	Dobrodzienia	
i tak	po	prostu	spędzić	czas	na	śpiewaniu.

Serdecznie dziękujemy

księdzu	proboszczowi	Mariuszowi	Klemanowi	–	gospodarzowi	
Warsztatów,	nasze	podziękowania	kierujemy	również	do	Pani	Bur-
mistrz	Róży	Koźlik	i Pani	Dyrektor	DOKiS	Agnieszki	Hurnik	za	
objęcie	Warsztatów	patronatem	honorowym,	za	wsparcie,	za	to,	że	
zawsze	są	otwarte	na	wszelkie	pomysły	i działania	artystyczne	oraz	
za	wsparcie	finansowe.

Dziękujemy	również	naszym	sponsorom:	DOKiS,	Państwu	Ga-
brieli	i Andrzejowi	Konik,	Państwu	Nikoli	i Maciejowi	Olearczuk	
„Park	Hotel”,	Panu	Marianowi	Rust,	Kwiaciarni	„Sylwia”,	dobrodzień-
skim	piekarniom	„Gorgosz”,	„Jutrzenka”	i „Kampa”	oraz	Tomkowi	
Urbankowi	z Pluder,	Wolontariuszom	z Zespołu	Szkół	Ponad-
gimnazjalnych	i Szkoły	Podstawowej	w Dobrodzieniu	i jednemu	
ofiarodawcy,	który	chciał	pozostać	anonimowy.

Beata Sikora
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ZdROWIE

dobrodZieNiaNki  
mówią rakowi stop
1 października 2017 r. mieliśmy w dobrodzieniu okazję przekonać się po raz 
drugi o niezwykłości naszej społeczności. Tego właśnie dnia odbyła się im-
preza pod nazwą „dobrodzienianki mówią rakowi STOP. Impreza dla Ani” 

Bodaj	trzy	lata	temu	wspieraliśmy	małą	
Zuzię	i udało	nam	się	to	stuprocento-

wo!	Dlaczego	nie	miałoby	udać	się	i tym	
razem?	Zwłaszcza,	że	coraz	częściej	otrzy-
mujemy	informacje	o tym,	że	ktoś	z na-
szych	dalszych	czy	bliższych	znajomych	
zostaje	dotknięty	tą	podstępną	chorobą.

Kiedy	kilka	przyjaciółek	usłyszało	o lo-
sie	jednej	z nich	–	matki	małych	dzieci,	
postanowiły	działać!	Pieniądze	na	opera-
cję	muszą	się	znaleźć!	A	dodatkowo	inne	
młode	mamy	i dziewczyny	–	kobiety	muszą	
usłyszeć,	że	mają	się	badać,	muszą	usłyszeć	
jakie	to	ważne	żeby	diagnoza	była	posta-
wiona	na	czas!

Koncert	który	miał	miejsce	na	placu	
plebanijnym	dowiódł,	że	kobiety	w Do-
brodzieniu	 mają	 moc!	 Rozpoczął	 się	
o godz.	15.00	występem	mażoretek	„Fan-
tazja”	oraz	zespołu	wokalnego	„Dokisiaki”	
działających	przy	DOKiS,	następnie	wystą-
piły	dzieci	z dobrodzieńskiego	przedszkola.

Wtedy,	łapiąc	jesienne	słońce,	wykona-
liśmy	wielką	fotografię	mieszkańców	Do-
brodzienia	w kształcie	różowej	wstążeczki	
–	symbol	walki	z rakiem,	jego	profilaktyki.	
Wszyscy	uczestnicy	dostali	różowe	kartki	
do	podniesienia,	a fotograf	na	ogromnym	

wysięgniku	robił	zdjęcie.	Mamy	już	takie	
drugie	na	swoim	koncie	bo	dla	Zuzi	foto-
grafowaliśmy	się	w kształcie	serca	w rynku	
miasta.

Następnie	odbył	się	koncert	zespołu	
dziecięco	–	młodzieżowego	„Żędowianie”	
z Żędowic,	Orkiestry	Dętej	z Szemrowic,	
oraz	występ	tańca	towarzyskiego	Marcina	
Karpinskiego	i Oli	Czerner,	a także	tance-
rzy	Szkoły	Tańca	Focus.	Kolejno	wystąpił	
jeszcze	zespół	SunRise,	grupa	3Movement	
oraz	Justyna	Grzesik	i Adam	Szymanski.

Dodatkowe	atrakcje	na	palcu	pleba-
nijnym	to	animacje	dla	dzieci,	przygo-
towane	 i prowadzone	przez	„Fundację	
Dr	Clown”	z Opola,	pokaz	 i ćwiczenia	
pierwszej	pomocy,	prezentowane	przez	
młodzież	LO	o profilu	mundurowym	
z Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w Dobrodzieniu,	 loteria	 fantowa,	ka-
wa,	ciasto,	popcorn	i kiełbaska	z grilla.	
Można	było	również	oddać	krew,	zmie-
rzyć	ciśnienie	i poziom	cukru,	a przede	
wszystkim	 odbył	 się	 pokaz	 badania	
piersi,	przedstawiony	przez	panią	Beatę	
Kaczmarzyk.	Każda	z pań	mogła	dotknąć	
fantoma	piersi	ze	zmianami	rakowymi	
i nauczyć	się	je	wyczuwać.

Jako	impreza	towarzysząca	odbył	się	
charytatywny	turniej	piłki	nożnej	zakła-
dów	pracy	o puchar	Stowarzyszenia	Do-
brodzień	Potrzebującym,	który	wygrał	
Zespół	Placówek	Edukacyjnych	w Do-
brodzieniu.

Przy wejściu na plac każdy 
uczestnik imprezy otrzymywał 
różową wstążeczkę.

Przy	rozdawaniu	i przy	pomocy	w orga-
nizacji	pomagali	wolontariusze	z Zespołu	
Szkół	Ponadgimnazjalnych.	Imprezę	uroz-
maiciła	również	obecność	Myszki	Miki	
i puchatego	Lwa.	Każde	dziecko	mogło	
zrobić	sobie	zdjęcie	w wymarzonym	stroju,	
a było	w czym	wybierać.	Licytacje	pomógł	
poprowadzić	Adrian	Kaczmarczyk.

W	naszej	Gminie	jest	4300	kobiet,	a kil-
ka	niezwykłych	wzięło	sprawy	w swoje	ręce	
i zadziałało	namawiając	Stowarzyszenie	
Dobrodzień	Potrzebującym	i Dom	Kul-
tury	do	współpracy.	Są	to:	Beata	Sikora,	
Kinga	Kalus,	Beata	Jasińska,	Anna	Głąb	
i Lidia	Wloczyk.	Same	jednak	niewiele	
mogłyby	zrobić.	Pomogła	właściwie	cała	
Gmina	–	wyliczenie	sponsorów	i ofiaro-
dawców	zajęłoby	całą	stronę.	Staraliśmy	
się	to	robić	podczas	trwania	imprezy	i na	
portalu	społecznościowym	FB.	Podobnie	
informowaliśmy	o zebranych	sumach,	któ-
re	przeliczone	następnego	dnia	zostały	
wpłacone	na	konto	Stowarzyszenia	z prze-
znaczeniem	dla	Ani.

Cel	został	osiągnięty	i operacja	wykona-
na!	Pozostaje	nam	mieć	nadzieję,	że	teraz	
będzie	już	tylko	coraz	lepiej!

Agnieszka Hurnik

26 • marzec – kwiecień 2018



ZdROWIE

projekt w trosce 
o matkę i dZiecko.
ROdZIMY w OPOLSkIM jest to program z myślą o kobietach w ciąży od pierwszych 
tygodni jeśli jest potwierdzona do 6 miesiąca po porodzie oraz dzieci, które 
nie skończyły 2 roku życia zamieszkujących w województwie opolskim.

W ramach	projektu	wykonywane	są	ba-
dania	prenatalne,	dotyczy	kobiet,	które	

w ramach	NFZ	nie	kwalifikują	się.	Wykony-
wane	jest	USG	prenatalne	i badania	bioche-
miczne	z krwi	między	11	a 13	tygodniem	cią-
ży	i połówkowe	między	21	a 26	tygodniem.

Utworzona	jest	mobilna	opieka	przed-

porodowa,	można	skorzystać	z KTG.	KTG	
można	wykonać	w domu	ciężarnej	po	umó-
wieniu.

W	trudnych	sytuacjach	można	skorzystać	
ze	wsparcia	psychologiczno	duchowego.

Po	urodzeniu	dziecka	działa	poradnictwo	
laktacyjne	można	wypożyczyć	SNS,	muszle	

laktacyjne,	laktator	oraz	wykonać	poziom	
bilirubiny	u noworodka	bezinwazyjnie	bi-
lirubinometrem.

Pod	okiem	fizjoterapeutów	można	skorzy-
stać	z rehabilitacji	po	porodzie.	Spotkania	są	
organizowane	w Kluczborku.

Dla	dzieci	do	2	roku	życia	stworzona	jest	
poszerzona	diagnostyka	dziecka,	konsultacje	
specjalistów	dotyczące	rozpoznania	niepra-
widłowości	lub	istnienia	nieprawidłowości	
w rozwoju	psychoruchowym	w ramach	po-
głębionej	diagnostyki	i wczesnej	interwencji	
terapeutycznej.

Poradnictwo	specjalistyczne	obejmuje	też	
zagadnienia	związane	z zaburzeniami	pro-
cesu	karmienia	i mowy,	problemy	z karmie-
niem,	ulewania,	kolki,	dławienie	się,	zapar-
cia,biegunki,	nieprawidłowy	przyrost	masy	
ciała,	poszerzenie	diety,	problemy	z mową,	
płaczliwość	i wiele	innych.

Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	
pod	numerem	tel.	577	999	037	i na	stronie	
www.rodzimywopolskim.pl

Barbara Brylka

w groNie NajlepsZych 
germaNistów opolsZcZyZNy
O osiągnięciach naszych wspaniałych uczniów w Wojewódzkim konkursie języka Niemieckiego 
pisałam już parę lat temu do kulis Powiatu, teraz przyszedł czas na Echo dobrodzienia.

Z dZIAŁALNOŚCI SZkóŁ

Sukcesy,	 które	 wówczas	 odnieśli	 nasi	
uczniowie	nie	były	jednorazowe.	Przez	

kolejne	lata	sięgali	po	tytuł	finalistów	kon-
kursu,	jednakże	w ostatnim	czasie	zdobywali	
najwyższe	laury-	tytuł	laureatów	konkur-
su.	Finalista-	laureat?	Kto	jest	kim?	Może	
wyjaśnię	te	podstawowe	pojęcia	związane	
z konkursami	przedmiotowymi.

Finalista	to	uczeń,	który	w etapie	woje-
wódzkim	udzielił	nie	mniej	niż	50%	popraw-
nych	odpowiedzi	w kategoriach:	słuchanie,	
rozmowa	ustna,	test	wiedzy	gramatyczno-	
leksykalnej	oraz	znajomość	krajoznawstwa	
Niemiec	 i Opolszczyzny.	Laureatem	jest	
uczeń,	który	udzielił,	aż	85%	poprawnych	
odpowiedzi	w wyżej	wymienionych	kate-
goriach.	Poprzeczka	jest	wysoko,	ale	nasi	
uczniowie	dają	radę.

W	roku	szkolnym	2015/2016	mieliśmy,	aż	
3	laureatów	tego	konkursu,	byli	to:	Jonasz	Ba-
dura,	Małgorzata	Kurc	oraz	Alicja	Jonczyk.	
W	roku	szkolnym	2016/	2017	po	najwyższy	
tytuł	sięgnęły	2	dzielne	dziewczyny:	Zuzanna	
Jonczyk	oraz	Karolina	Kaczmarczyk.

Wówczas

w Wojewódzkim	Konkursie	Języka	Nie-
mieckiego	udział	wzięło	łącznie	417	uczniów	
z całej	Opolszczyzny.	Nasze	dziewczyny	
zajęły	bardzo	wysokie	miejsca:	Zuzanna	6	
i wygrała	udział	w wycieczce	do	Wiednia,	
a Karolina	24.	W	tym	roku	również	troje	na-
szych	uczniów	zakwalifikowała	się	do	etapu	
wojewódzkiego	tego	konkursu.	16.02.	2018r.	
walczyliśmy	o najwyższy	tytuł	laureata	Wo-
jewódzkiego	Konkursu	Języka	Niemieckiego,	
czy	się	uda?	Zobaczymy…	Zapraszam	na	
internetową	stronę	szkoły,	tam	na	pewno	
znajdziecie	Państwo	informacje	o naszych	
wspaniałych	i zdolnych	uczniach,	nie	tylko	
reprezentujących	nas	w tegorocznym	Woje-
wódzkim	Konkursie	Języka	Niemieckiego,	
ale	również	w innych	konkursach	związa-
nych	z językiem	niemieckim.

Patrycja Kocorek
nauczycielka j. niemieckiego PSP Dobrodzień

Na zdjęciu przewodniczący Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim pan 
Rafał Bartek, Patrycja Kocorek- nauczycielka j. niemieckiego w PSP w Dobrodzieniu, Zuzanna Jonczyk 

oraz Karolina Kaczmarczyk uczennice PSP w Dobrodzieniu i zdobywczynie tytułu laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemieckiego. W Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego wręczenie nagród laureatom XXIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
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raNdka w starym kiNie
10 lutego 2018 roku odbyła się w domu kultury,  
już po raz 5, impreza z cyklu „Randka w Starym kinie”. 

kINO

Ta inicjatywa	 zrodziła	 się	 jako	 nasza	
propozycja	dla	tych,	którzy	chcieliby	

gdzieś	zaprosić	bliską	osobę	z okazji	tzw.	wa-
lentynek.	Bliską	osobę	tzn.	nie	tylko	ukocha-
nego,	ale	również	przyjaciela,	przyjaciółkę,	
koleżankę,	mamę…	Żeby	po	prostu	razem	
inaczej	spędzić	czas.

Zaczęliśmy	od	filmu	„Zapomniana	melo-
dia”	obejrzanego	w atmosferze	przedwojen-
nej	kawiarni	czy	też	starego	kina	z pianinem	
grającym	muzykę	na	żywo.	Po	obejrzeniu	fil-
mu	przy	kawie	i ciastku	jeszcze	goście	mogli	
długo	ze	sobą	rozmawiać,	jak	to	w kawiarni,	
a skończyło	się	na	wspólnym	śpiewaniu!

Za	rok	zaprosiliśmy	Państwa	do	tańca	
słysząc	głosy,	że	pokolenie	30+	nie	ma	gdzie	
potańczyć.	Oczywiście	najpierw	był	film‘Lo-
ve	Story”.	Impreza	udała	się	świetnie	wraz	

z konkursem	na	przebranie	z epoki,	ale	się	
nie	przyjęła	w tej	formie.	W	kolejnym	roku	
bowiem	nie	znaleźliśmy	chętnych,	którzy	
chcieliby	tańczyć	w kameralnym	gronie,	
mimo	iż	to	przecież	co	roku	czas	karnawału.

Postanowiliśmy	zatem	skupić	się	na	sta-
rym	polskim	kinie	i zaprosiliśmy	w 2016	ro-
ku	do	nas	wspaniałego	znawcę	tego	tematu	
znanego	wszystkim	z ekranu	TV	Stanisława	
Janickiego.	Spotkanie	było	zupełnie	niezwy-
kłe,	choć	wydawać	by	się	mogło,	że	znana	
osoba	przyciągnie	większą	publiczność.

W	zeszłym	roku	oglądaliśmy	świetną	
przedwojenną	komedię	„Manewry	miłosne”	
bawiąc	się	wspaniale,	a w tym	zaprosiliśmy	
Państwa	na	film	francuski	„Do	utraty	tchu”	
z Jeanem	Paulem	Belmondo.	Przed	seansem	
słowo	wstępne	wygłosił	Marian	Florek	aktor	

i dyrektor	studia	radiowego	i telewizyjnego	
tygodnika	„Niedziela”.	Oczywiście	wszystko	
tradycyjnie	odbyło	się	w atmosferze	kawiarni	
i w strojach	z epoki	tym	bardziej,	że	atrakcją	
wieczoru	był	koncert	zespołu	MOKATO”	pt.	
„Lata	20-te,	lata	30-te”.

Za	rok	wracamy	do	kina	polskiego.	Za-
praszamy	serdecznie.

Agnieszka Hurnik

kULTURA

rada 
kultury
31 stycznia odbyło się, pierwsze 
w 2018 roku, spotkanie Rady kultury 
powołanej przy domu kultury. 

W spotkaniu	wzięli	udział:	Alicja	Włodarz	
Kempa,	Krystyna	Lewandowska,	Bar-

bara	Kaczmarczyk,	Katarzyna	Max,	Joanna	
Kaczorowska,	Joanna	Lempa,	Dorota	Male-
ska,	Kornelia	Przybyła,	Ewa	Piasecka,	Irena	
Koźlik,	Paweł	Mrozek,	Stanisław	Górski,	
Rafał	Chwalczyk,	Janusz	Hurnik,	Bernard	
Jonczyk,	Rafał	Desczyk,	Marek	Witek	oraz	
Damian	Karpinski.

Na	początku	dyrektor	DOKiS	przedsta-
wiła	prezentację	działalności	Domu	Kultury	
w roku	2017	po	to,	by	stała	się	ona	przyczyn-
kiem	do	dyskusji	o jego	działalności	podob-
nie	jak	wyniki	diagnozy	przeprowadzonej	
w ubiegłym	roku	w ramach	Projektu	„Dom	
Kultury+	Inicjatywy	lokalne”.

W	trakcie	rozmów	zrodziło	się	sporo	
świetnych	pomysłów	dotyczących	zbierania	
wspomnień,	tzw.	historii	mówionej,	wyko-
nania	pamiątkowych	fotografii	dokumentu-
jących	rzeczywistość,	spotkań	na	wioskach	
i spacerów	trasami	opracowywanymi	jako	
trasy	turystyczne	oraz	oznaczenia	zabyt-

ków.	Okazuje	się,	że	mamy	wielki	piękny	
sentyment	do	naszej	ziemi	i jej	dziejów,	ale	
ciągle	za	mało	robimy	by	zainteresować	nim	
nasze	dzieci.	Skoro	zatem	powstało	Muzeum	
Regionalne	w strukturach	Domu	Kultury	to	
jest	to	dla	niego	wielkie	zadanie.

Padła	propozycja	by	Muzeum	nadawało	
nagrodę	za	ratowanie	dziedzictwa	historycz-
nego	regionu,	ale	spieraliśmy	się	o nazwę	
i materiał	wykonania.	Pozostawiliśmy	jeszcze	
temat	do	przemyśleń.

Wspominaliśmy	dawny	wygląd	miasta,	
jego	główne	punkty	te	istniejące	i te	już	za-
pomniane	jak	np.	pomnik	upamiętniający	
poległych	w I	wojnie	światowej,	który	stał	
kiedyś	w parku	miejskim.	Wspominaliśmy	

dawne	smaki,	sposoby	spędzania	czasu	i za-
stanawialiśmy	się	jak	połączyć	tamte	dawne	
dzieje	ze	współczesnością	i w jakim	kierunku	
kroczyć.

Z	takich	wspólnych	rozmów	zwykle	rodzą	
się	ciekawe	pomysły	i inicjatywy,	dlatego	
bardzo	serdecznie	dziękuję	Radzie	za	udział	
i twórczą	dyskusję.	Z	pewnością	kilka	z po-
mysłów	wprowadzimy	w życie.

Zaplanowaliśmy	już	kolejne	spotkania	
i to	poza	terenem	Domu	Kultury,	by	pozna-
wać	się	wzajemnie.	Zapraszamy	wszystkich	
tych,	którzy	nie	mogli	z nami	być	w styczniu.	
O terminie	spotkania	powiadomimy.	

Agnieszka Hurnik
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Światowy dZień 
plusZowego misia 
w domu kultury
Wszystko zaczęło się jeszcze w czasie pracy w szkole 
w 2012 roku od wielkiego szycia misiów. 

W 2013	już	w Domu	Kultury	był	konkurs	plastyczny	na	namalo-
wanie	swojego	pluszowego	przyjaciela,	spektakl	Teatru	„Mi-

mowolnego”,	również	wielkie	szycie	misiów	i czytanie	dzieciom	
przez	dorosłych.	W	kolejnym	roku	były	warsztaty	tworzenia	misiów	
różnymi	technikami,	konkurs	plastyczny	„Moja	przygoda	z misiem”	
oraz	wystawa	fotograficzna	„Moje	zdjęcie	z dzieciństwa	z misiem”.

W	2015	roku	świętowaliśmy	wielkie	urodziny	–	40	lat	Misia	Uszat-
ka.	I	tak	się	zaczęły	imprezy	poświęcone	konkretnemu	bohaterowi	
dziecięcego	świata	trosk	i radości.	Uszatek	miał	oczywiście	tort,	była	
bajka	Teatru	Kultureska	„Fabryka	zabawek”,	występowały	„Dokisiaki”	
i był	bal	urodzinowy.	Bohaterem	roku	2016	był	miś	Colargol,	który	
miał	również	dorosłych	zabrać	w krainę	wspomnień,	ponieważ	do	
wykonania	prac	konkursowych	dotyczących	misia	Colargola	dzieci	
były	zaproszone	wraz	z rodzicami.

W	minionym	roku	tematem	głównym	był	Miś	Puchatek.	Konkurs	
plastyczny	polegał	na	wybraniu	cytatu	z książki	o Kubusiu	i naryso-
wanie	ilustracji	do	tej	myśli	„misia	o małym	rozumku”.	Z	wszystkich	
prac,	które	spłynęły	na	konkurs	powstała	„książka” –	prace	zostały	
oprawione.	Podczas	imprezy	dzieci	otrzymały	nagrody,	bawiły	się	
z dwoma	misiami,	robiły	grę	memory	w kształcie	misiów	i mogły	się	
sfotografować	w drewnianym	misiu.	Gościem	wieczoru	był	artysta	
z Opola	Michał	Krawiec,	który	szyje	misie	autorskie	–	tematyczne.	
Dzieci	mogły	podziwiać	jego	prace	na	wystawie.	W	drugiej	części	
sali	natomiast	miała	miejsce	wystawa	starych	zabawek.

W konkursie wzięło udział 105 dzieci z całej gminy,

które	zostały	podzielone	na	poszczególne	grupy	wiekowe:	ka-
tegoria	I –	miejsce	1	Martyna	Wierzbicka,	miejsce	2:	Fabian	Spiel	
i Zuzanna	Urbanek,	miejsce	3:	Oliwia	Mika.	Przyznano	również	
wyróżnienia:	Nikola	Kempa	i	Daniel	Płąka.	Kategoria	II –	miejsce	1:	
Marta	Blewąska,	miejsce	2:	Jakub	Cierpioł,	miejsce	3;	Łukasz	Mań-
czyk	i Zuzanna	Kubocka.	Ostatnia	kategoria	III	zawierała	jedynie	
wyróżnienia	ponieważ	prace	nie	były	do	końca	regulaminowe	–	nie	
zawierały	zilustrowanego	cytatu.	Wyróżniono:	Wiktorię	Ochman	
i Oliwię	Macha.	Nagrodami	były	bony	do	sklepów	z zabawkami.

Prace	oceniała	komisja	konkursowa	w składzie:	Janina	Cikała,	
Beata	Kupiec,	Agnieszka	Hurnik	oraz	Stanisław	Werner.

Dom	Kultury	składa	serdeczne	podziękowania	Pani	Dorocie	
Krawiec	za	wykonanie	drewnianego	misia	służącego	do	fotogra-
fowania	dzieci.	Jest	nam	niezmiernie	miło,	że	Państwo	Krawiec	
nie	odmawiają	nigdy	naszym	prośbom	stolarsko	-artystycznym	
o wykonanie	dekoracji.

Każdego	roku	imprezą	towarzyszącą	Święta	Misia	są	również	
zabawy	z misiem	na	basenie	pod	okiem	instruktorów	nauki	pływania.

Zapraszamy	już	wszystkie	dzieci	za	rok	zgodnie	z myślą	Haliny	
Bechlerowej	„Czy	to	jutro	czy	to	dziś,	wszystkim	jest	potrzebny	miś”.

Agnieszka Hurnik

wystawa 
Zabytkowych 
Zabawek
Podczas Święta Pluszowego Misia odbyła się w sali 
lustrzanej domu kultury wystawa zabytkowych zabawek 
zorganizowana przez Muzeum Regionalne w dobrodzieniu 
działające od 5 maja 2017 roku w strukturach dOkiS.

Zaprosiliśmy	do	współpracy	naszych	mieszkańców	i jak	zwykle	
nie	zawiedliśmy	się.	Eksponatów	wystawowych	napłynęło	spo-

ro.	Chcieliśmy	w ten	sposób	pokazać,	że	zabawka	to	też	eksponat	
muzealny	–	te	z PRL	-u oraz	oczywiście	sprzed	1945	roku.	Mieliśmy	
nadzieję,	że	spora	część	tych	eksponatów	zostanie	w naszym	muzeum	
ofiarowana	przez	właścicieli	lub	wypożyczona,	ale	okazuje	się,	że	
jesteśmy	jeszcze	mocno	sentymentalni	i większość	eksponatów	wró-
ciła	do	swoich	właścicieli.	Cieszymy	się	że	Państwo	przechowujecie	

kULTURA

takie	przedmioty	i apelujemy	–	jeśli	przyjdzie	moment	na	porządki	
pamiętajcie	Państwo	o Muzeum!

Wózek	pleciony	został	wypożyczony	z Izby	Regionalnej	z Zębo-
wic	za	co	składamy	serdeczne	podziękowania	Gospodarzom	Izby.	
Szukamy	takiego	do	naszego	Muzeum.

Agnieszka Hurnik
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promocja repriNtu kroNiki 
dobrodZieNia augustiNa weltZla
20 stycznia 2018 roku odbyło się, w ramach cyklu „Historia lokalna”, spotkanie podsumowujące rok 2017 jako Rok Augustina We-
ltzla. Głównym tematem wieczoru była promocja reprintu kroniki dobrodzienia „Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag”.

„Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II

Dzięki	staraniom	Międzygminnego	Towarzystwa	Regionalnego	
i ogromnej	pracy	Pawła	Mrozka,	a także	dzięki	wielkiej	daleko-

wzroczności	i dbałości	o dziedzictwo	historyczne	regionu	Burmistrz	
Róży	Koźlik	i Rady	Miejskiej	zostało	dokonane	dzieło	wiekopomne.

Wiosną	2017	roku	Prezes	MTRDZ	Paweł	Mrozek	zgłosił	się	do	
Burmistrza	z propozycją	uratowania	Kroniki	Dobrodzienia	poprzez	
wydanie	jej	reprintu	i pokazał	jeden	egzemplarz	samodzielnie	wy-
drukowany	oczyszczonego	przez	siebie	starodruku	z 1882	roku.	Prace	
nad	tekstem	–	czyszczenie	i uzupełnianie	liter	(zapis	jest	gotycki),	
usuwanie	zabrudzeń,	powiększanie	do	formatu	A4,	ponowny	skład,	
projekt	okładki,	opracowanie	aneksu	–	trwała	od	2015	roku.

W	czerwcu	projekt	został	przedstawiony	na	sesji	Rady	Miejskiej,	
a jesienią	już	Dom	Kultury,	któremu	polecono	zająć	się	drukiem,	
przystąpił	do	formalności.	Pan	Paweł	Mrozek	czuwał	nad	kolorem	
okładki,	rodzajem	papieru,	zaprojektował	wytłoczenie	dawnego	
herbu,	aż	na	koniec	roku	mogliśmy	odebrać	500	egzemplarzy	książki	
z wydawnictwa	Św.	Krzyża	w Opolu.

Książka	otrzymała	numer	ISBN,	co	spowodowało,	że	trafiła	jako	
egzemplarz	obowiązkowy	do	20	bibliotek	w kraju.	Główne	to	Biblio-
teka	Jagiellońska	i Biblioteka	Śląska.	Możemy	zatem	przypuszczać,	
że	nie	zginie	już	nigdy	mimo,	iż	na	terenie	Gminy	jest	tylko	jeden	
egzemplarz	z 1882	roku.

Podczas spotkania promocyjnego gościliśmy niezwykłych gości:

Bruno	Chrzibek,	Bernard	Gaida,	Rafał	Bartek,	Barbara	Kacz-
marczyk,	Burmistrz	Róża	Koźlik,	zastępca	Marek	Witek,	sekretarz	
Waldemar	Krafczyk,	Renata	Płaczek	Zielonka,	prof.	Sczygiol,	ks.	
prof.	Piotr	Maniurka,	ks.	Alfred	Waindok,	ks.	Joszko,	Lidia	Kontny,	
Stanisław	Górski,	Krystyna	Lewandowska	i bardzo	wielu	mieszkań-
ców	gminy.	Zainteresowanie	pozycją	przeszło	nasze	najśmielsze	
oczekiwania.

Rozpoczynając	spotkanie	głos	zabrała	Pani	Burmistrz,	a na-
stępnie	w imieniu	Starosty	Oleskiego	Barbara	Kaczmarczyk.	Oba	
wystąpienia	zawierały	wyrazy	podziękowania	i podziwu	dla	Pawła	
Mrozka	za	wytrwałość	i niezwykłość	dokonanego	dzieła.	Kolejno	
o głos	poprosił	gość	z Tworkowa	Bruno	Chrzibek,	który	zaszczycił	
nas	swoją	wizytą	z miejscowości,	w której	Ks.	Weltzel	pracował	40	
lat	na	parafii	i gdzie	jest	pochowany.	Otrzymaliśmy	od	tamtejszego	
TSKN	-u broszurę	wydaną	o autorze	kronik	dla	pięciu	miast.

Następnie	uczestnicy	mogli	wysłuchać	wykładu	Pawła	Mrozka	
dotyczącego	kroniki,	jej	zawartości,	jej	niezwykłości	i wartości	
jako	źródła	historycznego.	Mogliśmy	się	dowiedzieć	tego	na	co	
mocno	czekamy	czyli	zarysu	tłumaczenia	–	jakie	działy	zawiera	
i jakie	okresy	w naszej	historii	opisuje.	Na	pierwszych	stronach	
zawiera	listę	Radnych	Rady	Miasta,	którzy,	jak	podkreśla	Pan	Paweł,	
w tamtym	trudnym	okresie	dla	Dobrodzienia,	bo	tuż	po	pożarze	
miasta,	mieli	trudne	zadanie	podjęć	decyzję	o wydaniu	kroniki.	
Zrobili	to	w swej	mądrości	i dalekowzroczności,	mimo	iż	pieniądze	
z pewnością	bardziej	były	potrzebne	na	drogi	i odbudowę.	Miasto	
i tak	się	odbudowało,	a my	dziś	mamy	nieocenione	źródło	wiedzy	
o swych	dziejach.

Reprint jest w całości w języku niemieckim tak jak 
oryginał, ale zawiera aneks w języku polskim

–	są	w nim	zawarte	informacje	o burmistrzu	Majorke,	który	
kronikę	zamówił,	o burmistrzu	Hencińskim,	który	zdecydował	się	
ją	wydać	i o obecnej	Pani	Burmistrz	wraz	z listą	Radnych	Rady	Miej-
skiej,	którzy	mieli	odwagę	podobną	do	swoich	przodków	i podobną	
dalekowzroczność	oraz	przekonanie	zgodne	z myślą	Jana	Pawła	II	
zacytowaną	jako	motto	artykułu.

Po	wystąpieniu	Pawła	Mrozka,	Burmistrz	Róża	Koźlik	wręczy-
ła	mu	oficjalne	podziękowania	za	tak	wspaniałą	pracę	włożoną	
w ratowanie	dziedzictwa	historycznego	regionu.	Następnie	głos	
zabrał	Bernard	Gaida,	którego	wystąpienie	rozpoczęło	dyskusję.	
W	atmosferze	dyskursu	historycznego	uczestnicy	spotkania	mogli	
się	jeszcze	więcej	dowiadywać	o postaci	Księdza	Augustina	Weltzla.

W	trakcie	spotkania	można	było	ostatni	raz	podziwiać	oryginał	
kroniki,	która	po	jego	zakończeniu	wróciła	do	właścicieli,	którym	
serdecznie	dziękujemy	za	wypożyczenie.	Państwo	Ziaja	nie	mogli	
być	z nami	w czasie	spotkania	ze	względu	na	zobowiązania	rodzin-
ne.	Otrzymali	jednak	reprint	od	Burmistrz	Róży	Koźlik	w czasie	
osobnego	spotkania.

Opuszczając	salę	lustrzaną	Domu	Kultury	każdy	uczestnik	mógł	
wyjść	z kroniką,	broszurą	przywiezioną	z Tworkowa,	medalem	
pamiątkowym	wydanym	przez	Dom	Kultury	autorstwa	P.	Mrozka	
oraz	broszurą	przygotowaną	przez	nas	(P.	Mrozek,	A.	Hurnik)	żeby	
wiedza	o tym	wspaniałym	historyku	Górnego	Śląska	nazywanym	
Śląskim	Tacytem	oraz	o obchodach	Roku	Augustina	Weltzla	została	
wśród	mieszkańców	gminy,	a także	poza	jej	granicami.

Myślę,	że	jako	pokolenie	możemy	mieć	poczucie	dobrze	spełnio-
nego	obowiązku	wobec	naszych	przyszłych	pokoleń.

Kronika	jest	dostępna	w Domu	Kultury	w cenie	60	zł	i cieszy	
się	ogromnym	zainteresowaniem.	Reakcje	naszych	mieszkańców	
czasem	są	ogromnie	wzruszające,	a czasem	zaskakujące.

Zgodnie	z myślą	C.	K.	Norwida	„Kto	chce	mierzyć	drogą	przy-
szłą,	musi	wiedzieć	skąd	się	wyszło”	będziemy	starali	się	pozyskać	
tłumaczenie	kroniki	i dzięki	niemu	uczyć	się	swojej	historii.

Agnieszka Hurnik
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wiecZór 
Z mikołajem 2017
jak co roku 6 grudnia od 16 już lat dzieci z Gminy 
dobrodzień zapraszane są na Wieczór z Mikołajem. Zwykle 
jest to impreza odbywająca się w domu kultury, ale z racji 
remontu musieliśmy skorzystać z gościnnych progów 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej za co składamy 
serdeczne podziękowania Pani dyrektor Bożenie Gaś.

Organizatorami	imprezy	są	Rzecznicy	Świętego	Mikołaja,	czyli	
dyrektorki	miejscowych	placówek	edukacyjnych.	Pomysłodaw-

cą	co	roku	jest	dyrektorka	przedszkola	Ewa	Macha.	W	tym	roku	
przenieśliśmy	się	w te	części	świata,	gdzie	świeci	cieplutkie	słońce	
w porze	pracy	Św.	Mikołaja.

Występy	dla	dzieci	przygotowali	nauczyciele	Gminnego	Żłobka	
i Przedszkola	z Oddziałami	Integracyjnymi	w Dobrodzieniu	–	wystę-
py	dorosłych	dla	dzieci	to	główna	tradycja	tego	wieczoru.	Tegoroczne	
układy	choreograficzne	do	słonecznych	rytmów	były	absolutnie	
niesamowite.	Nauczycielki	dały	popis	prawdziwego	kunsztu	arty-
stycznego	i z pewnością	włożyły	mnóstwo	pracy	w wyćwiczenie	
układów	tak	by	nie	było	żadnej	pomyłki.

Kolejno	wystąpili:	Chór	„Kantata”,	Chór	„Alleluja”,	zespół	wokal-
no	–	instrumentalny	„Dobre	Nutki”,	„Dokisie”	i „Dokisiaki”	oraz	
Przedszkolaki	z Przedszkola	z Oddziałami	Integracyjnymi.

Mikołaj	w słonecznych	okularach,	„rodem	z Domu	Kultury”	
siedząc	na	tronie	wśród	palm	(autorstwa	Beaty	Kupiec)	i kaktusów,	

kULTURA

wysłuchał	i obejrzał	wszystkie	występy	(nawet	nieco	potańczył),	
a następnie	rozdał	dzieciom	słodycze	przygotowane	przez	Towa-
rzystwo	Przyjaciół	Dzieci	pod	kierunkiem	Joanny	Kaczorowskiej	
korzystając	z pomocy	wolontariuszy	pod	opieką	Doroty	Puchrowicz.

Mikołaj	dziękuje	wszystkim	Rzecznikom	oraz	pracownikom	
Domu	Kultury	za	przygotowanie	imprezy	i z dużą	przyjemnością	za-
powiada	swoją	wizytę	za	rok!	Dziękujemy	bardzo	serdecznie	naszym	
mieszkańcom	Łukaszowi	Rejdakowi	za	wypożyczenie	rekwizytów	
oraz	Michalinie	Gaweł	za	wykonanie	i ofiarowanie	nam	kaktusów.

Agnieszka Hurnik
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koroNa Z kolejki 
w Namysłowie
Nagrodzona w konkursie podczas Gminnych dożynek 
korona wykonana przez mieszkańców sołectwa kolejka 
wzięła udział w dożynkach Wojewódzkich w Namysłowie.

Delegacja	w składzie:	Grabińska	Patrycja,	Alicja	Gierach,	Bogdan	
Pruski,	Ewelina	Feliks,	Marek	Pruski,	Andrzej	Wodarczyk,	

Gizela	Strzelczyk,	Ivakh	Yuriy,	Rafał	Gierach	3	września	2017	r.	
wyjechała	wcześnie	rano	korzystając	z	transportu	zapewnionego	
przez	Urząd	Miejski.

Uroczystości	rozpoczęły	się	w niedzielę	o godz.	10:00	mszą	świętą	
dziękczynną	w Kościele	Parafialnym	pw.	św.	Franciszka	i św.	Piotra,	
której	przewodniczył	biskup	opolski	Andrzej	Czaja.

Po	zakończeniu	korowodu	dożynkowego	na	Błoniach	nad	Wi-
dawą	rozpoczęła	się	gala	i występy	artystyczne	oraz	rozstrzygnięcie	
konkursu	koron	i wieńców	dożynkowych.	Tytuł	najlepszej	korony	
żniwnej,	po	raz	drugi	z rzędu,	zdobyła	korona	wykonana	przez	
gospodynie	z Gogolina	-Karłubca.	Reprezentowała	ona	następnie	
województwo	opolskie	na	prezydenckich	dożynkach	w Spale	17	
września	2017r.

Tradycyjna,	coroczna	uroczystość	dożynek	prezydenckich	za-
początkowana	została	przez	prezydenta	Rzeczpospolitej	Polskiej	
Ignacego	Mościckiego	w 1927	roku	(w okresie	międzywojennym	
miejscowość	ta	była	letnią	siedzibą	prezydentów	RP).	Uroczystości	
miały	ogólnopaństwowy	charakter	aż	do	wybuchu	II	wojny	świa-

towej.	W	2000	roku	tradycję	dożynek	prezydenckich	reaktywował	
prezydent	Aleksander	Kwaśniewski.

W	czasie	tegorocznych	dożynek	konkurs	na	najładniejszy	wieniec	
=	koronę	wygrało	w tym	roku	województwo	lubuskie	i ten	wieniec	
trafił	do	pałacu	prezydenckiego.

Należy	mieć	nadzieję,	że	sołectwo	Kolejka	będzie	autorem	ko-
rony,	która	kiedyś	upiększy	dożynki	prezydenckie…	Z	pewnością	
natomiast	przyszłoroczna	korona	będzie	niezwykła	po	tym	co	panie	
zobaczyły	w Namysłowie!	 Agnieszka Hurnik
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MOdELARSTWO

50 lat modelarstwa w dobrodZieNiu
W 2017 roku minęło 50 lat zorganizowanej działalności modelarni w dobrodzieniu. 

Wcześniej	jednak,	już	w latach	40.,działali	pierwsi	modelarze.	Na-
tomiast	w latach	60.	rozpoczęli	działalność	bracia	Plotniokowie.	

Wtedy	modelarze	spotykali	się	w budynku	urzędu	gminy.	Przez	kolejne	
5	lat	swoją	siedzibę	mieli	przy	ul.	Lublinieckiej	10.	Zajęcia	prowadził	
Ewald	Plotniok,	a uczestnikami	byli	Gerard	Plotniok,	Rudolf	Szolc,	
Paweł	Szolc	i Zdzisław	Gajewski.	Dopiero	jednak	od	1967	roku	mo-
delarnia	przyjęła	formy	zorganizowane	pod	skrzydłami	LOK.

Siedzibę	znalazła	w szkole	podstawowej,	której	ówczesnym	dy-
rektorem	był	Jan	Ginda,	a potem	w świetlicy	miejskiej	przy	Rynku.	
W	tym	czasie	instruktorem	modelarni	został	Jan	Rzepczyk.	Ostatnią	
lokalizacją,	utrzymaną	do	dziś,	był	Dom	Kultury –	od	1972	roku.	Do	
modelarni	należą	wówczas	Jan	Rzepczyk,	Rudolf	Szolc,	Zygmunt	Kwo-
lek,	Henryk	Piasecki,	bracia	Pasieka,	Andrzej	Okaj,	Tomasz	Słomian,	
Edward,	Paweł	i Gerard	Szolc	oraz	Alfred	Bińkowski.

Na	początku	powstawały	na	zajęciach	modele	samochodów	i samo-
lotów,	a dopiero	potem	statków.	Z	zachowanych	dyplomów	w Domu	
Kultury	dowiadujemy	się,	że	w 1971	roku	Zygmunt	Kwolek	zajął	V	
miejsce	w Zawodach	Mikromodeli	Szybowców	w Dobrodzieniu,	
natomiast	cała	grupa	z modelarni	lotniczej	zajęła	II	miejsce	w zawo-
dach	modeli	latających	„O	Puchar	HUTNIKA”.	Kroniki	zaś	donoszą,	
że	jedne	z pierwszych	zawodów	zorganizowanych	w Dobrodzieniu	
to	Wojewódzkie	Zawody	Modeli	Latających	o Puchar	Spółdzielni	
„Jedność”.	Zwyciężyli	w nich	Rudolf	Szolc	i Henryk	Piasecki.

Pierwsze	zawody	modeli	pływających	to	Międzywojewódzkie	
Zawody	Modeli	Pływających	Radiosterowanych,	które	odbyły	się	
w 1973	r.	z okazji	XXX	-lecia	LWP	w Dobrodzieniu.	Miejscowa	mo-
delarnia	zdobyła	w nich	I	miejsce.	Lata	70.	to	czas	burzliwego	rozwoju	
modelarstwa	latającego	i pierwsze	duże	kroki	w kierunku	modeli	
pływających,	którego	burzliwy	okres	rozwoju	przypada	na	lata	80.	
Już	w 1983	roku	nasi	modelarze	wzięli	udział	w Mistrzostwach	Polski	

w Płońsku,	gdzie	Rudolf	Rzepczyk	wywalczył	I	miejsce.	Podobnie	
w 1984	na	Mistrzostwach	w Koszęcinie.	Wtedy	też	do	modelarni	
dołącza	Krystian	Brylka	i zaczyna	odnosić	pierwsze	sukcesy.	W	
1986	roku	wywalczył	mistrzostwo	Polski	w Zgierzu,	a w 1987	przy-
wiózł	z Rumunii	I	miejsce	w Międzynarodowych	Zawodach	Modeli	
Pływających	Państw	Socjalistycznych.	Kolejne	kata	80	i 90.	upływają	
w podobnym	duchu	zwycięstw	–	rocznie	modelarnia	brała	udział	
w 5–7	zawodów	i z każdych	wracała	z pucharami	otrzymanymi	
na	podium.	Mistrzostwa	Polski	i Świata	stają	się	zawodami	niemal	
obowiązkowymi,	z których	od	1995	roku	zawsze	przywożą	medale	
i puchary	–	Rudolf	Rzepczyk	(1995	i 1999).

Podobnie rzecz się ma w latach dwutysięcznych

–	w 2005	z Mistrzostw	Świata	w Czechach	brąz	przywiózł	Krystian	
Brylka,	w 2006	na	Mistrzostwach	Europy	I	miejsce,	w 2009	r.	na	
Mistrzostwach	Świata	w Niemczech,	w 2011	r.	tym	razem	Beniamin	
Brylka	zdobył	srebro	wśród	14	krajów	na	Węgrzech.	Za	ten	ostatni	
wynik	Beniamin	otrzymał	gratulacje	od	Ministra	Sportu	i Turystyki.	
Podobnie	w 2013r.	Beniamin	Brylka	był	II	na	Mistrzostwach	Świata	
w Kaliningradzie.	Pokoleniowe	zainteresowanie	modelarstwem	spo-
wodowało,	że	w 2017	roku	to	najmłodszy	Dominik	Brylka	wywalczył	
srebro	na	Mistrzostwach	Świata	w Ornecie.

W	przypadku	Mistrzostw	Polski	jest	podobnie.	W	tym	roku	odbyły	
się	już	64	takie	mistrzostwa,	a od	ich	30	edycji	nasi	modelarze	biorą	
w nich	udział	i każdego	roku	stali	na	podium.	Widać	tutaj	również	
przejście	pokoleniowe	ponieważ	na	początku	nagrody	zdobywają	
Rzepczykowie,	a następnie	Bryłkowie.	W	latach	dwutysięcznych	
mamy	kolejnych	zwycięzców:	Paweł	Pielok,	Robert	Koza,	Damian	
i Marcin	Ochman,	Wojciech	i Karol	Siejka.	Ci	ostatni	są	mieszkań-

iNauguracja roku 
akademickiego utw
3 października odbyła się inauguracja czwartego już roku 
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego 
przy dobrodzieńskim Ośrodku kultury i Sportu. 
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Podczas	uroczystości	chór	„Kantata”	od-
śpiewał	„Gauda	Amus”,	a następnie	dał	

krótki	koncert.	Natomiast	wykład	inaugura-
cyjny	wygłosiła	prof.	dr	hab.	Janina	Hajduk	
–	Nijakowska	zatytułowany	„Doświadczenie	
pamięci”.

Zapraszamy	wszystkich,	którzy	jeszcze	
nie	mają	pomysłu	na	spędzenie	wolnego	cza-
su.	Wykłady	w UTW	odbywają	się	w każdy	
pierwszy	wtorek	miesiąca,	natomiast	pozo-
stałe	zajęcia	zgodnie	z harmonogramem	np.	
j.	niemiecki,	j.	angielski	itp.	W	ostatni	wtorek	
miesiąca	mają	miejsce	spotkania	z ciekawymi	
ludźmi,	spektakle,	filmy	itp.

Agnieszka Hurnik

Imprezy kulturalno-
-Rozrywkowo-
-Turystyczne PZERiI 
koła dobrodzień 
na 2018 rok

•	 22.03.	–	Spotkanie	Wielkanocne
•	 17.04.	–	Wyjazd	do	Lichenia
•	 24.05.	–	Dzień	Matki
•	 29.05–12.06.	–	Wczasy –	Krynica	Morska
•	 05.07.	–	Zebranie	sprawozdawcze	za	I	

półrocze
•	 26.07.	–	Ognisko	–	grill
•	 22.08.		–	Wycieczka	–	Termy	Chochołów
•	 20.09.–27.09.	–	Wczasy	jesienne	–	Kry-

nica	Górska
•	 18.10.	–	Dzień	Seniora
•	 29.11.	–	Andrzejki
•	 13.12.		–	Spotkanie	Wigilijne
•	 31.12.		–	Bal	Sylwestrowy

cd. na str. 33
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica 
Nowa, Bąki, kolejka w styczniu 2017 roku napisało 
projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego.

cami	Gdańska,	a startowali	często	w ramach	
naszego	klubu	ponieważ	w ich	stronach	nie	
było	takiej	modelarni…	W	podobny	spo-
sób	związany	z naszą	modelarnią	był	Piotr	
Głębowski	z Poznania,	który	przez	wiele	lat	
startował	jako	DOKiS	Dobrodzień.	W	tym	
roku	nasz	klub	ufundował	puchar	przechodni	
jego	imienia.

Najbardziej	wyjątkowe	dla	Dobrodzienia	
były	56.	Mistrzostwa	Polski	w 2009	roku	po-
nieważ	zorganizowane	zostały	w naszym	mieście	i gospodarzami	byli	
modelarze	oraz	Dom	Kultury.	Wydarzenie	zostało	wyjątkowo	dobrze	
ocenione	przez	środowisko	modelarzy	jako	najlepiej	zorganizowane	
mistrzostwa,	a tym	samym	szczęśliwe	dla	gospodarzy	bo	wywalczy-
liśmy	I	miejsce	drużynowo!Gościliśmy	76	zawodników	z 16	klubów.

dobrodzieńska modelarnia jest również organizatorem 
dwóch dużych imprez modelarskich

–	od	2002	roku	„Pożegnania	Lata”	oraz	od	2011	„Majówki	z Ża-
glami”.	Obie	te	imprezy	cieszą	się	dużą	popularnością	i przyciągają	
wielu	zawodników.

Stałe	zawody,	w których	uczestniczą	wyjazdowo	to:	Międzyna-
rodowe	Mistrzostwa	Śląska	Modeli	Redukcyjnych	Pływających	NS	
w Rudzie	Śląskiej,	Warmińsko	–	Mazurskie	Mistrzostwa	Pływających	
Modeli	Redukcyjnych	w Ełku,	Okręgowe	Zawody	Modeli	Pływających	
w Opolu	czy	Ogólnopolskie	Zawody	Modeli	Pływających	Redukcyj-
nych	w Blachowni.

Jeśli	chodzi	o modele	wykonywane	w naszej	pracowni	to	zawsze	
są	to	wierne	kopie	prawdziwych	statków	np.	wojenne	czy	handlowe.	
Podczas	zawodów	podlega	ocenie	również	wykonanie	–	estetyka,	
precyzja,	malowanie	i działanie	mechanizmów	sterujących.	W	czasach	
PRL	-owskich	modelarze	mieli	1	zestaw	sterujący	na	kilka	modeli	
a dodatkowo	potrzebne	było	zezwolenie	na	posiadanie	i używanie	
amatorskiej	radiostacji	do	zdalnego	sterowania	z Państwowej	Inspekcji	
Radiowej.	Jeden	model	może	powstawać	od	roku	do	5	lat.	Z	pewnością	

zatem	modelarstwo	uczy	cierpliwości	i precy-
zji	wykonania.	Najbardziej	okazały	model	jaki	
powstał	w Dobrodzieniu	to	platforma	remon-
towa	o nazwie:	Okręt	DOKiS,	którym	zdobyto	
Mistrzostwo	Europy.	Ma	1,80/70	szerokości	
i 1,10	m	wysokości,	wykonuje	54	czynności	
włącznie	z gaszeniem	pożaru	na	platformie	
–	motorówka,	statek	strażacki	czy	helikopter.

Podczas	zawodów	każdy	statek	musi	prze-
płynąć	trasę	w kształcie	trójkąta	z 7	bramkami	

i zatrzymać	się	w doku,	a wszystko	w określonym	czasie	i w zgodzie	
z przedłożonym	opisem.

Z	pewnością	50	lat	to	bardzo	długi	czas,	a zatem	musi	być	mo-
delarstwo	sportem	pasjonującym	skoro	nasi	dawni	uczniowie	do	
dziś	na	emeryturze	jeszcze	tworzą	własne	modele.	Co	więcej	nasza	
historia	pokazuje	że	może	być	pasją	rodzinną	i wielopokoleniową.	
Mamy	nadzieję,	że	przetrwa	w Dobrodzieniu	kolejne	50	lat	i będzie	
się	równie	prężnie	rozwijało.

4 listopada 2017 roku zorganizowaliśmy jubileuszowe 
spotkanie wszystkich modelarzy, którzy kiedyś 
przychodzili do modelarni, albo nadal przychodzą.

Spotkanie	połączone	było	z wystawą	okrętów	i żaglówek	oraz	
dyplomów,	pucharów	i medali	gromadzonych	w ciągu	tych	lat	przez	
zawodników.

Gospodarzem	spotkania	był	Krystian	Brylka,	który	zaprosił	władze	
miasta,	radnych	sędziów	–	komandor	Barbarę	Pieczka,	odszukał	daw-
nych	modelarzy	i zachęcił	młodzież.	Barbara	Brylka	odczytała	krótką	
historię	modelarni,	a Burmistrz	Róża	Koźlik	wręczyła	list	gratulacyjny	
w kształcie	drewnianej	żaglówki.	Komandor	Barbara	Pieczka	wręczyła	
natomiast	powołania	do	kadry	narodowej	do	mistrzostw	Europy	dla	
Dominika	Brylki,	Marcina	Ochmana	i Wojciecha	Siejki.

Następnie	przy	jubileuszowej	lampce	szampana,	kawie	i torcie	
snuły	się	wspomnienia	i anegdoty.

Agnieszka Hurnik

boisko sportowe „diNuŚ” już otwarte
SPORT

Projekt	pn.	„Utworzenie	boiska	sportowego	wielofunkcyjnego”	zre-
alizowany	został	w ramach	poddziałania	„Wsparcie	na	wdrażanie	

operacji	w ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierowanego	przez	
społeczność”	w ramach	działania	„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	
w ramach	inicjatywy	LEADER”	objętego	PROW	na	lata	2014–2020.

18	października	2017	r	udało	się	w terminie	wykonać	budowę	
boiska	przy	Niepublicznej	Szkole	Podstawowej	w Bzinicy	Starej,	
a kilka	dni	później	25	października	boisko	zostało	oficjalnie	otwarte.

Firmie	PROVOL	Sp.	z o.o.	Sp.	k.	za	terminowe	wykonanie	prac,	
wszystkim	DARCZYŃCOM	którzy	wsparli	naszą	inicjatywę	oraz	
członkom	stowarzyszenia	za	bezinteresowną	pomoc	podczas	trwa-
nia	projektu	a także	gminie	Dobrodzień	za	wsparcie	pożyczkowe:	
DZIĘKUJEMY! 

Boisko	sportowe	wielofunkcyjne	jest	ogólnodostępne	w trzech	
dyscyplinach:	mini	piłka	nożna,	piłka	ręczna	i siatkówka.

Jolanta Kopyto, Mariola Krupa
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ZimNar
Pięć	zimowych	niedziel	czyli	pięć	biegów	i marszów…	to	kolejna,	X	już	edycja	Zimowego	

Maratonu	na	Raty	oraz	Półmaratonu	Nordic	Walking.	Ponad	80	osób	wzięło	udział	
w zimowym	bieganiu.	Od	7	stycznia	do	4	lutego	2017-	co	tydzień	biegacze	z całego	regio-
nu	spotykali	się	by	biegać.	Biegali	i maszerowali	wszyscy,	od	lat	6	do	77.	Super	atmosfera	
i profesjonalne	przygotowanie	dzięki	zaangażowaniu	Janusza	Szafarczyka	towarzyszyły	
każdemu	biegowi.	Zimowy	Maraton	Na	Raty	wygrał	Marcin	Wodarczyk	w kategorii	męż-
czyzn,	a w kategorii	kobiet	pierwsza	była	Sabina	Weinczyk.	Półmaraton	zwyciężyli	Zbigniew	
Kiwka	i Elżbieta	Kiwka.	W	kategorii	dziecięcej	wygrali	Marcel	Kansy	i Lena	Gumienny.

Gratulujemy	serdecznie	i dziękujemy	wszystkim,	którzy	wzięli	udział	w tegorocznych	
biegach	i marszu.	 Monika Kabat

Zawody pływackie Na słowacji
W dniach 28–29 listopada 2017 r. w miejscowości Humenne (Słowacja) odbyły się VII Międzynarodowe 
Zawody Pływackie o Puchar klubu Pk CHEMES Humenne dla dzieci i młodzieży w wieku 9–18 lat. 

W zawodach	brało	udział	267	zawodników	
z 24	klubów	sportowych	ze	Słowacji,	

Czech,	Białorusi,	Serbii,	Ukrainy	i Polski.	
W	zawodach	bardzo	udanie	wystartowali	
zawodnicy	Sekcji	Pływackiej	VEGA	Do-
brodzień,	 którzy	 indywidualnie	 zdobyli	
35	medali,	w tym	13	złotych,	12	srebrnych	
i 10	brązowych.

Zdobycze	medalowe	zawodników	Sekcji	
Pływackiej	VEGA	Dobrodzień	zostały	uzu-
pełnione	okolicznościowym	pucharem	dla	
Moniki Skorupy,	która	uzyskała	najbardziej	
wartościowy	rezultat	zawodów	wg	punktacji	
FINA	(Światowej	Organizacji	Pływackiej).	
Dodatkowo,	Monika	Skorupa	dwukrotnie	
ustanowiła	 rekord	zawodów	w kategorii	
OPEN	w konkurencji	200m	i 400m	stylem	
zmiennym.	Natomiast	wśród	 chłopców,	
Marcel Guzy	ustanowił	rekord	zawodów	
w kategorii	OPEN	w konkurencji	400m	stylem	zmiennym.	

W	kategorii	wiekowej	11–12	lat	bardzo	dobrze	zaprezentowały	
się	dziewczęta,	które	w swojej	kategorii	wiekowej	wygrały	medalową	
klasyfikację	klubową.	Marta Rakowska (lat 11) z Ozimka zdobyła 
6 medali,	w tym	cztery	złote:	na	dystansie	50m	i 100m	w konkuren-
cjach	grzbietowych	oraz	na	100m	i 200m	stylem	zmiennym,	jeden	
srebrny	w wyścigu	na	100m	stylem	dowolnym	i jeden	brązowy	na	
dystansie	50m	„delfinem”.	

Zuzanna Jonczyk (lat 12) z Dobrodzienia zdobyła 8 medali,	
w tym	trzy	złote:	na	dystansie	50m	i 100m	stylem	klasycznym	oraz	
na	400m	stylem	zmiennym,	trzy	srebrne:	na	dystansie	50m	i 100m	
„grzbietem”	oraz	na	200m	stylem	zmiennym,	dwa	brązowe:	na	
dystansie	50m	stylem	dowolnym	i na	100m	stylem	zmiennym.

Katarzyna Klama (lat 12) z Dobrodzienia	zdobyła	medal	brą-
zowy	na	dystansie	400m	stylem	zmiennym.

W kategorii wiekowej 13–14 lat 

Jonasz Badura (lat 14) z Dobrodzienia	wywalczył	pięć	medali,	
dwa	srebrne:	na	dystansie	100m	„delfinem”	i na	200m	zmiennym,	trzy	
brązowe:	na	dystansie	50m	i 100m	„grzbietem”	i na	50m	„delfinem”	
oraz	Oliwa Laura (lat 14) z Dobrodzienia	zdobyła	dwa	srebrne	
medale:	na	dystansie	200m	i 400m	stylem	zmiennym.

W	kategorii	wiekowej	15–17	lat,	Marcel Guzy (lat 16) z Pietra‑
szowa	zdobył	7	medali,	w tym	dwa	złote	na	dystansie	200m	i 400m	
stylem	zmienny,	dwa	srebrne	na	dystansie	100m	stylem	zmiennym	
i klasycznym,	trzy	brązowe	na	dystansie	50m	stylem	klasycznym	
oraz	na	100m	grzbietem	i „delfinem”.

W	kategorii	wiekowej	18	lat	i starsi,	Monika Skorupa (lat 18) 
z Błachowa	zdobyła	6	medali,	w tym	4	złote	na	dystansie	100m,	200m	
i 400m	stylem	zmiennym	oraz	na	100m	grzbietem,	dwa	srebrne	na	
dystansie	50m	stylem	grzbietowym	i „delfinem”.

W	ocenie	trenera	klubowego	Olega	Pyroga,	występy	zawodni-
ków	Sekcji	Pływackiej	VEGA	należy	ocenić	pozytywnie,	mając	na	
uwadze	obecny	etap	sezonu	zimowego	i trwające	przygotowania	
do	zbliżających	się	ogólnopolskich	sprawdzianów	wytrzymałości	
i wszechstronności	stylowej	oraz	Zimowych	Mistrzostw	Opol-
skiego	OZP.

Udział	ekipy	sportowej	Sekcji	Pływackiej	VEGA	Dobrodzień	
w międzynarodowych	zawodach	na	Słowacji	odbył	się	dzięki	wspar-
ciu	finansowemu	Rodziców	zawodników	i Stowarzyszenia	Promocji	
Pływania	VEGA	z Dobrodzienia	(KRS	0000157060)	oraz	firmie	
BRUKTERMM–Bis	Materiały	Budowlane	z Krasiejowa,	której	
szczególne	wyrazy	podziękowania	składa	Zarząd	Stowarzyszenia	
za	dodatkowe	wsparcie	materialne	wyjazdu	zagranicznego.

Piotr Rakowski – SPP VEGA.

SPORT
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Vega Z 34 medalami
W dniach 9–10 grudnia 2017 r. na terenie pływalni MOSiR 
w kędzierzynie -koźlu pod Honorowym Patronatem Pani Prezy-
dent Miasta kędzierzyn -koźle zostały przeprowadzone Zimowe 
Mistrzostwa Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego. 

W zawodach	okręgowych,	zwieńczających	na	Opolszczyźnie	
sezon	zimowy	2017,	startowała	15-osobowa	reprezentacja	

Sekcji	Pływackiej	VEGA	Dobrodzień,	którą	stanowili	wyłącznie	
zawodnicy	11-letni	i starsi.

W	zawodach	prowadzono	klasyfikację	medalową	jedynie	w ka-
tegorii	OPEN	obejmującą	starty	wszystkich	zawodników	w danej	
konkurencji	bez	podziału	na	wiek.

Wśród	dziewcząt	najlepiej	zaprezentowała	się	Monika Skorupa	
z Malichowa,	która	zdobyła	5	złotych	medali,	potwierdzając	swój	
prymat	na	Opolszczyźnie	w stylu	grzbietowym	oraz	zmiennym	
na	dystansach	100m	i 200m.	Swój	złoty	wynik	medalowy	powięk-
szyła	na	dystansie	sprinterskim	delfinem.	Na	dystansach	średnich	
i długich	dobrze	zaprezentowała	się	Laura Oliwa	z Bzinicy	Nowej,	
która	również	zdobyła	5	medali:	złoty	na	dystansie	400m	w stylu	
dowolnym,	srebrny	na	800m	stylem	dowolnym	oraz	trzy	srebrne:	
w stylu	zmiennym	na	dystansie	200m	i 400m	oraz	na	dystansie	
200m	stylem	dowolnym.	W	swoim	debiucie	na	mistrzostwach	
Opolskiego	OZP	dobrze	zaprezentowała	się	najmłodsza	z ekipy	Vegi	
Dobrodzień	Marta Rakowska	z Ozimka,	która	zdobyła	4	medale:	
3	srebrne	w stylu	dowolnym	na	dystansie	100m,	200m	i 400m	oraz	
brązowy	na	dystansie	100m	stylem	zmiennym.	Najbardziej	jednak	
wartościowy	wynik	sportowy	Marta	uzyskała	w konkurencji	400m	
stylem	dowolnym.	Wynikiem	4:43.74	s.	zawodniczka	ustanowiła	
nieoficjalny	rekord	Polski	wśród	dziewcząt	11-letnich.	To	najlepszy	
wynik	w historii	polskiego	pływania	wśród	jej	rówieśniczek,	który	
został	poprawiony	o blisko	3	sekundy	po	ponad	9	latach.	Wynik	
medalowy	dziewcząt	powiększyły	także	siostry	Alicja i Zuzanna 
Jonczyk	z Dobrodzienia,	które	w konkurencjach	sprinterskich	
zdobyły	po	jednym	medalu	brązowym –	Alicja	w stylu	dowolnym,	
a Zuzanna	w stylu	grzbietowym.	Również	medal	brązowy	zdobyła	
Katarzyna Klama	z Dobrodzienia	na	dystansie	100m	delfinem.	
Dobre	wyniki	indywidulane	dziewcząt	były	zapowiedzią	sportowych	
emocji	podczas	rywalizacji	sztafet.	Dziewczęta	w składzie:	Monika	
Skorupa,	Alicja	Jonczyk,	Zuzanna	Jonczyk	i Marta	Rakowska,	w kon-
kurencji	4x50m	stylem	dowolnym	po	zaciętej	walce	z ekipą	MMKS	
Kędzierzyna	-Koźla	zdobyły	złoty	medal.	Natomiast	w konkurencji	
4x50m	stylem	zmiennym	dziewczęta	w identycznym	składzie	zdobyły	
brązowy	medal	ustępując	wspomnianej	ekipie	z Kędzierzyna	-Koźla	
i Startu	Opole.

Wśród chłopców najlepiej startował Marcel Guzy z Pietraszowa,

który	wywalczył	5	medali,	w tym	4	złote:	w stylu	klasycznym	na	
dystansie	100m	i 200m	oraz	na	dystansie	200m	stylem	dowolnym	
i zmiennym.	Dorobek	medalowy	Marcel	powiększył	o srebrny	krążek	
w sprincie	„żabką”.	Jonasz Badura	z Dobrodzienia	zdobył	3	medale	
w każdym	kolorze	kruszcu:	złoty	na	100m	stylem	dowolnym,	srebrny	
w sprincie	grzbietu	i brązowy	na	dystansie	100m	stylem	motylko-
wym.	Dominik Kolecek	z Dobrodzienia	także	zdobył	3	medale:	
srebrny	na	dystansie	200m	stylem	zmiennym	oraz	dwa	brązowe	
w stylu	dowolnym	na	dystansie	50m	i 100m.	Po	jednym	medalu	
brązowym	zdobyli	jeszcze	Arkadiusz Borkowski z Dobrodzienia	
na	dystansie	200m	stylem	zmiennym	i Adrian Jainta	z Gosławic	
na	najdłuższym	dystansie	zawodów	1500m	kraulem.	W	rywalizacji	

drużynowej	sztafet	4x50m	stylem	dowolnym	chłopcy	w składzie:	
Dominik	Kolecek,	Jonasz	Badura,	Adrian	Jainta	i Marcel	Guzy	
wywalczyli	srebrny	medal.	Natomiast	w sztafecie	4x50m	stylem	
zmiennym,	sztafeta	chłopców	w składzie	Jonasz	Badura,	Dominik	
Kolecek,	Patryk	Krawiec	i Marcel	Guzy	wywalczyli	brązowy	medal.

jednak najwięcej emocji w rywalizacjach drużynowych 
wzbudził wyścig sztafet mieszanych 4x50m stylem dowolnym.

Nowa	konkurencja	w sporcie	pływackim	znalazła	się	również	
w programie	mistrzostw	Opolszczyzny,	w której	przewidziano	dla	
zwycięskiej	ekipy	dodatkową	nagrodę	w postaci	okazałego	tortu.	
Do	tego	wyścigu	trener	Oleg Pyrog	wyselekcjonował	dwa	zespoły.	
Vega1 w składzie:	Marta	Rakowska,	Monika	Skorupa,	Jonasz	Badu-
ra	i Marcel	Guzy	oraz	Vega 2	w składzie:	Zuzanna	Jonczyk,	Laura	
Oliwa,	Arkadiusz	Borkowski	i Adrian	Jainta.	Rywalizacja	sztafet	
mieszanych	wyzwoliła	u naszych	zawodników	dodatkową	dawkę	
mobilizacji	dzięki	wewnętrznej	klubowej	rywalizacji.	Ostatecznie	
Vega1	wywalczyła	złoty	medal	i ochoczo	pojawiła	się	na	dekoracji	
medalowej,	a przede	wszystkim	po	odbiór	okazałego	tortu	jako	
nagrody	specjalnej.	Osiągnięte	wyniki	sportowe	zawodników	po-
zwoliły	zdobyć	34	medale,	które	zapewniły	zwycięstwo	w klasyfikacji	
medalowej	zimowych	mistrzostw	Opolszczyzny	w roku	2017.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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dZiewięć medali dla Vegi 
W dniach 03–04.02.2018 r. w kielcach zostały zorganizowane Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta 
Miasta kielc. W zawodach mogli startować zawodnicy w wieku 10–18 lat. Organizatorem zawodów była Sekcja 
Pływacka SALOS Cortile kielce oraz Urząd Miasta kielce we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

SPORT

W zawodach	w Kielcach	udział	wzięli	zawodnicy	Sekcji Pływackiej 
VEGA Dobrodzień,	którzy	zanotowali	bardzo	udane	starty	

indywidualne	zdobywając	ostatecznie	9	medali,	w tym	6	złotych,	
1	srebrny	i 2	brązowe.	Zdobycze	medalowe	zawodników	Sekcji	
Pływackiej	VEGA	Dobrodzień	w konkurencjach	indywidualnych	
przyczyniły	się	do	umiarkowanej	radości	wśród	zawodników	oraz	
optymizmu	u trenera.	W	ostatecznej	klasyfikacji	medalowej	zawo-
dów	Sekcja	Pływacka	VEGA	Dobrodzień	zajęła	wysokie	7	miejsce	
wśród	15	sklasyfikowanych	ekip	sportowych.

Do	wyniku	medalowego	zdecydowanie	przyczyniły	się	dziewczęta,	
które	zdobyły	6	medali.	Z	bardzo	dobrej	strony	zaprezentowały	się	
Marta Rakowska	wśród	12-latek	i Alicja Jonczyk	wśród	15-latek.	
Marta	w swoich	sześciu	startach	indywidualnych,	zdobyła	5	złotych	
medali.	Dorobek	medalowy	dziewcząt	powiększyła	także	Alicja,	
która	zdobyła	medal	brązowy	w konkurencji	sprinterskiej	stylem	
klasycznym.	Na	wyróżnienie	zasługuje	także	Laura Oliwa,	która	
wraz	z Martą	udanie	startowały	w konkurencji	specjalnej	zawodów	
200m	stylem	zmiennym	OPEN.	Konkurencja	ta	jako	jedyna	prze-
prowadzona	była	systemem	eliminacji	i ścisłego	finału.	Pierwszego	
dnia	zawodów	obie	zawodniczki	zajęły	miejsca	5	i 6	w eliminacjach,	
dzięki	czemu	zapewniły	sobie	awans	do	startu	finałowego	podczas	
drugiego	dnia	zawodów.	W	rywalizacji	ze	starszymi	koleżankami	
w ścisłym	finale	nasze	młodsze	pływaczki	utrzymały	pozycje	z eli-
minacji.	Ponadto,	dzięki	osiągniętym	wynikom	indywidualnym	
Marta Rakowska	zdobyła	Puchar Prezydenta Miasta Kielc dla 
Najlepszej Zawodniczki Zawodów	w kategorii	wiekowej	dziewcząt	
12	lat	i młodsi.

dorobek medalowy VEGI dobrodzień powiększył Marcel Guzy, 

który	zdobył	3	medale	w każdym	kolorze	kruszcu.	Marcel	spe-
cjalista	stylu	klasycznego	zdecydowanie	wygrał	wyścig	na	dystansie	
100m	„żabką”	wśród	najstarszych	zawodników.	Na	podkreślenie	
zasługuje	także	udział	Marcela	w konkurencji	specjalnej	zawodów	
200m	stylem	zmiennym	OPEN.	W	eliminacjach	uzyskał	4	wynik,	
który	zapewnił	udział	w niedzielnym	finale.	Jednak	bieg	finałowy	
rządzi	się	swoimi	prawami	i Marcel	w ścisłym	finale,	po	zaciętej	
walce	ostatecznie	zajął	drugie	miejsce	zdecydowanie	pokonując	

rywali	na	odcinku	stylu	klasycznego,	którego	jest	specjalistą	znanym	
w środowisku	pływackim.	Natomiast	medal	brązowy	Marcel	zdobył	
na	dystansie	sprinterskim	w klasyku.

Zawodnicy	startowali	również	w rywalizacji	drużynowej	sztafet.	
W	konkurencji	sztafet	mieszanych	4x50m	stylem	zmiennym	OPEN	
sztafeta	w składzie	Jonasz Badura, Marcel Guzy, Marta Rakowska 
i Katarzyna Klama	zajęła	dobre	7	miejsce	w stawce	13	ekip	klubo-
wych.	A	w konkurencji	sztafet	mieszanych	4x50m	stylem	dowol-
nym	OPEN	sztafeta	w składzie	Alicja Jonczyk, Dominik Kolecek, 
Katarzyna Klama i Adrian Jainta	powtórzyła	wynik	zmiennistów	
w stawce	11	ekip	klubowych.	Rywalizacja	drużynowa	zmobilizowała	
naszych	zawodników	do	dodatkowego	wysiłku	i rywalizacji.	Uwadze	
trenera	nie	umknęły	dobre	międzyczasy	poszczególnych	zawodni-
ków,	czego	dał	wyraz	podczas	gratulacji	złożonych	zawodnikom	
i omówienia	obu	sztafetowych	wyścigów.

W	Ogólnopolskich	Zawodach	Pływackich	o Puchar	Prezydenta	
Miasta	Kielc	na	Pływalni	MOSiR	ORKA	w Kielcach	udział	wzięło	
239	zawodników	z 18	sekcji	i klubów	sportowych,	w tym	ekipa	
zagraniczna	z Ukrainy.	

Udział	pływaków	w zawodach	odbył	się	dzięki	wsparciu	finanso-
wemu	Stowarzyszenia Promocji Pływania VEGA z Dobrodzienia 
KRS 0000157060,	które	przy	tej	„medalowej	okazji”	zwraca	się	
z gorącą	prośbą	o przekazywanie	1%	swojego	podatku	na	dalsze	
wspieranie	i promowanie	pływania	wśród	dzieci	i młodzieży.	Prośbę	
o wsparcie	szczególnie	kierujemy	do	kibiców	i sympatyków	spor-
tu	pływackiego,	których	nie	brakuje	wśród	społeczności	Miasta	
i Gminy	Dobrodzień.
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