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Co nowego  
w Radzie Miejskiej?

W dniu	20	listopada	2018	roku	w sali	kon-
ferencyjnej	Urzędu	Miejskiego	w Do-

brodzieniu	odbyła	się	sesja	inauguracyjna	
ósmej	kadencji	Rady	Miejskiej	w Dobro-
dzieniu	na	której	Przewodnicząca	Miejskiej	
Komisji	Wyborczej	w Dobrodzieniu	Ber-
nadeta	Dudek	poinformowała,	że	wybory	
do	Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	zostały	
przeprowadzone	we	wszystkich	15	okręgach	
na	terenie	miasta	i gminy.	Na	radnych	zostało	
zgłoszonych	30	kandydatów	i spośród	nich	
zostało	wybranych	15	radnych	z następują-
cych	komitetów	wyborczych:
•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Nowy	Do-

brodzień,	uzyskał	w wyborach	13	man-
datów	do	RM,

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Joachima	
Wloczyk,	uzyskał	w wyborach	1	mandat	
do	RM,

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Mniej-
szość,	Niemiecka,	uzyskał	w wyborach	
1	mandat	do	RM,

•	 Komitet	Wyborczy	Wyborców	Komitet	
Obywatelski	Ślązaków,	nie	uzyskał	w wy-
borach	mandatu	do	RM.
Następnie	Przewodnicząca	Miejskiej	Ko-

misji	Wyborczej	w Dobrodzieniu	wręczyła	
radnym	zaświadczenia	o wyborze	na	radnego	
Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu.

Mieszkańcy	miasta	i gminy	Dobrodzień	
w dniu	21	października	2018	roku	dokonali	
także	wyboru	burmistrza	spośród	2	kandy-
datów	zgłoszonych	przez	Komitet	Wyborczy	
Wyborców	Nowy	Dobrodzień	i Komitet	Wy-
borczy	Wyborców	Mniejszość	Niemiecka.

Wymaganą liczbę głosów uzyskał pan 
andrzej jasiński zgłoszony przez komitet 
Wyborczy Wyborców Nowy dobrodzień.

Przewodnicząca	Miejskiej	Komisji	Wy-
borczej	w Dobrodzieniu	wręczyła	Panu An‑
drzejowi Jasińskiemu	zaświadczenie	stwier-
dzające,	że	w wyborach,	które	odbyły	się	
w dniu	21	października	2018	roku	wybrany	
został	Burmistrzem	Dobrodzienia.	Następ-
nie	radni	oraz	burmistrz	złożyli	ślubowanie.

Nowo	wybrana	Rada	Miejska	ze	swo-
jego	grona	wybrała	w głosowaniu	tajnym	
Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	w Do-
brodzieniu	Pana Piotra Kapelę	oraz	dwóch	
Wiceprzewodniczących	Rady	Miejskiej	Pana 
Tomasza Miazgę	i Pana Jacka Skibe.	W dniu	

21	listopada	2018	roku	Burmistrz	powołał	
na	stanowisko	Zastępcy	Burmistrza	Pana 
Michała Tula.

Na	Sesji	Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	
w dniu	29	listopada	powołane	zostały	Komi-
sje	Rady	Miejskiej	oraz	ich	składy	osobowe.

Komisje	w miesiącu	grudniu	2018	i stycz-
niu	2019	roku	odbyły	swoje	pierwsze	posie-
dzenia,	na	których	między	innymi	dokonano	
wyboru	przewodniczącego	i wiceprzewod-
niczącego	komisji	i tak:
•	 Komisja	Budżetu,	Rozwoju	Gospodarcze-

go,	Gospodarki	Komunalnej	i Bezpieczeń-
stwa –	Przewodniczący	Komisji	Robert	
Kobus,	Wiceprzewodniczący	Radosław	
Zając.

•	 Komisja	Oświaty,	Kultury,	Sportu,	Zdro-
wia	i Promocji	–	Przewodniczący	Komisji	
Gabriel	Kukowka,	Wiceprzewodnicząca	
Sara	Dyllong.

•	 Komisja	Skarg,	Wniosków	i Petycji	–	Prze-
wodniczący	Komisji	Krzysztof	Bula,	Wi-
ceprzewodniczący	Damian	Karpinski.

•	 Komisja	Rewizyjna	–	Przewodnicząca	
Komisji	Sara	Dyllong,	Wiceprzewodni-
cząca	Dorota	Wołowczyk.
Jednocześnie	informuję,	że	Przewodni-

czący	Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	Piotr	
Kapela	pełni	dyżur	w każdy	czwartek	w go-
dzinach	od	13.30	do	15.30	w sali	konferen-
cyjnej	Urzędu	Miejskiego	w Dobrodzieniu,	
Plac	Wolności	1	(sala	nr	109,	I piętro).

Obrady	Rady	Miejskiej	są	rejestrowane	
i transmitowane	za	pomocą	urządzeń	reje-
strujących	obraz	i dźwięk.	Nagrania	obrad	
są	udostępniane	w Biuletynie	Informacji	
Publicznej –	Organy	władzy	publicznej	–	
Rada	Miejska –	transmisje	obrad	RM	w Do-
brodzieniu.

Barbara Orlikowska

podziękowanie

Składam	 serdeczne	 podziękowanie	
wszystkim	wyborcom,	za	obdarzenie	

mnie	po	raz	kolejny	zaufaniem	przez	od-
danie	na	mnie	głosu	w wyborach	samorzą-
dowych	21	października	2018	roku.

Barbara Kaczmarczyk

Szanowni Mieszkańcy Miasta 
i Gminy dobrodzień

Dziękujemy	Wam	za	udział	w wyborach	
samorządowych,	które	odbyły	się	w dniu	

21	października	2018	roku;	za	Waszą	obec-
ność	i wsparcie.

Składamy	też	podziękowania	za	życzliwość	
i ogrom	zaufania	jakim	nas	obdarzyliście	
oddając	swój	głos	na	mnie	jak	również	na	rad-
nych	Rady	Miejskiej	z Komitetu	Wyborczego	
Wyborców	Nowy	Dobrodzień.	Z Waszą	po-
mocą	postaramy	się	wywiązać	ze	wszystkich	
zobowiązań,	godnie	reprezentować	interesy	
Gminy	Dobrodzień	i jej	mieszkańców	oraz	
służyć	całej	społeczności	lokalnej.

Andrzej Jasiński
Burmistrz Dobrodzienia

podziękowanie

Dziękuję	wyborcom,	którzy	oddali	głos	
na	moją	kandydaturę	w wyborach	do	

Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	w dniu	21	
października	2018	roku	i obdarzyli	mnie	
swoim	zaufaniem.

Damian Karpinski

Szanowni Mieszkańcy 
Szemrowic i Warłowa

Serdecznie	dziękuję	za	Państwa	poparcie	
w wyborach	do	Rady	Miejskiej	w Do-

brodzieniu.
Obiecuję	nie	zawieść	zaufania	jakim	

mnie	Państwo	obdarzyli.	Obowiązki	rad-
nego	będą	zawsze	starał	się	wykonywać	su-
miennie,	mając	na	uwadze	przede	wszyst-
kim	dobro	mieszkańców	naszych	wiosek,	
jak	i całej	Gminy	Dobrodzień.

Z poważaniem
Joachim Wloczyk

W przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku wyborach do Rady Miejskiej 
w dobrodzieniu na kolejny okres kadencji tj. na lata 2018 – 2023 zostali wybrani 
radni w poszczególnych okręgach, których sylwetki przedstawiamy na stronie 1.
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WyWIad

Panie Burmistrzu, niewiele czasu minęło od rozpoczęcia 
rządów „w ratuszu”. Pojawił się już jednak jakiś zarys nowych 
obowiązków. Czy tak właśnie wyobrażał Pan sobie objęcie tego 
najważniejszego w gminie stanowiska?

Mam	głowę	pełną	pomysłów,	ale	z realizacją	nie	jest	tak	łatwo.	
Przede	wszystkim	jest	dużo	„starych”	spraw,	które	trzeba	konty-
nuować	lub	zakończyć.	Nie	można	zajmować	się	jednocześnie	
wszystkim,	bo	efekty	są	wtedy	wątpliwe.	Ale	otaczam	się	kom-
petentnymi	i życzliwymi	ludźmi,	więc	wierzę,	że	razem	powoli	
będziemy	realizować	nasze	plany.

Co jest najbardziej potrzebnym, ale jednocześnie najtrud‑
niejszym zadaniem do wykonania w mieście, gminie?

Zdziwi	się	pani,	ale	to…komunikacja.	Ten	problem	jest	znany	
szczególnie	mieszkańcom	ościennych	wiosek.	Wizyta	u lekarza,	
załatwienie	spraw	urzędowych,	czy	drobne	zakupy	pochłaniają	
ludziom	ponad	pół	dnia,	bo…nie	ma	czym	wrócić	do	Pluder,	czy	
Myśliny.	Czy	to	najtrudniejsze	zadanie	do	rozwiązania?	Nie	wiem.	
Ale	bardzo	poważne.	No,	ale	jest	nadzieja –	jak	się	uda,	to	już	od	
marca	będzie	jeździł	busik	i przed	południem	będzie	możliwy	
powrót	z Dobrodzienia	do	sąsiadujących	miejscowości	i dojazd	
do	Dobrodzienia.

Jak to się stało, że znalazły się na ten cel środki?
Coś	za	coś	–	niestety.	Poświęciliśmy	naszą	dobrodzieńską	TV,	

która	pochłaniała	miesięcznie	akurat	tyle	pieniędzy,	że	starczy	to	
na	pokrycie	kosztów	realizacji	tej	naszej	„gminnej	komunikacji”.	
Przewoźnik	złożył	korzystną	ofertę,	więc	jesteśmy	dobrej	myśli.

To jest bardzo dobra wiadomość, bo dobrze wiem jakie kło‑
poty z komunikacją mieli do tej pory mieszkańcy wiosek. Bez tv 
mamy wiele możliwości by dowiedzieć się o bieżących sprawach 
miasta i gminy. Jakoś tę stratę przebolejemy. Przechodząc z kolei 
do problemów mieszkaniowych; wiele młodych ludzi ucieka 
w świat za pracą, za mieszkaniem. Dobrodzień jest niestety 
postrzegany jako miasteczko starzejące się, bez perspektyw 
dla młodych ludzi.

Tu	jest	rzeczywiście	duży	problem.	Żeby	otrzymać	mieszkanie	
komunalne,	trzeba	spełniać	określone	warunki.	Przede	wszyst-
kim	jest	limit	dochodów,	określony	metraż	na	członka	rodziny	
oraz	zamieszkanie	na	terenie	gminy	Dobrodzień.	Wszystkie	te	
warunki	muszą	być	spełnione	łącznie.	Zdarza	się,	że	są	zasoby	
mieszkaniowe,	ale	wnioskodawcy	nie	spełniają	warunków,	bo	np.	
mają	za	wysokie	zarobki	lub	zajmują	mieszkanie	o powierzchni	
przekraczającej	10	m2	na	osobę.	Fakt	jest	taki,	że	powinniśmy	
mieć	więcej	mieszkań	na	wynajem.	Obecnie	nie	jesteśmy	w stanie	
sami	(gmina)	takich	wybudować,	ale	gorąco	popieramy	wszelką	
inicjatywę	prywatną,	która	otwiera	drzwi	do	nowych	mieszkań.

Co z mieszkaniami fikcyjnie zajmowanymi przez lokato‑
rów, a zarządzanymi przez władze lokalne? Są tego przykłady; 
mieszkania niszczeją, nie są ogrzewane, wietrzone. Lokator 
prócz opłacania czynszu ma obowiązek dbać o wynajmowany 
lokal. Niestety, nie dba! Pustostan w ciągu 10–20 lat wygląda 
jak po demolce. Stać nas na to? Mógłby w nim ktoś mieszkać. 
Gminy radzą sobie z tym problemem, prosząc nieobecnego 
lokatora o określenie swojego statusu i miejsca zamieszkania 
w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że regularna koresponden‑

cja z „nieużytkownikami” wieloletnich pustostanów mogłaby 
choć trochę pomóc. Ci ludzie na pewno nie spełniają kryteriów 
dochodowych.

Rozeznaję	ten	temat,	bo	naprawdę	są	sytuacje,	które	nie	powinny	
mieć	miejsca.	To	wymaga	zmiany	i trzeba	nad	tym	popracować.	Po-
ważnie	ograniczają	nas	w tym	względzie	istniejące	przepisy	prawa.

A co z kanalizacją? Mieszkańcy niektórych ulic nadal wywożą 
szamba.

Tak,	wiem,	że	są	rejony,	które	powinny	być	już	dawno	podłą-
czone	do	kanalizacji.	Na	to	na	razie	nie	mamy	środków.	Musimy	
skończyć	ulice,	które	były	objęte	projektem	/Chłopska,	Moniuszki,	
Gładysza/.	Na	pozostałe	tereny	mam	nadzieję,	przyjdzie	czas	w na-
stępnych	projektach	remontowych.	Pamiętajmy	też	o wioskach.	
Nasza	gmina,	to	nie	tylko	Dobrodzień!

Mając na uwadze estetykę miasta apeluję o postawienie kilku 
pojemników na psie nieczystości. Walczę z tą g……sprawą od 
lat. Najgorzej jest, gdy stopnieją śniegi. Ludzie powoli uczą się 
sprzątać po swoich czworonogach, ale w tym pomogłyby właśnie 
pojemniki na odchody.

Już	właśnie	sprawdzaliśmy	koszty	postawienia	w mieście	tych	
pojemników.	To	się	chyba	da	zrobić.

Z czego możemy się cieszyć jako miasto ‑gmina? Czy możemy 
przekazać naszym mieszkańcom coś optymistycznego, co obali 
smutne i chyba nieprawdziwe, moim zdaniem, powiedzenie: 
„bo tak to jest tylko w Dobrodzieniu”.

Cieszę	się,	że	w Dobrodzieniu	i gminie	są	fajni	ludzie.	U nas	
da	się	współpracować	z każdym –	można	się	dogadać	i z sołtysem	
i z księdzem	i przedstawicielami	stowarzyszeń.	I to	jest	połowa	
sukcesu.	Tak	naprawdę	w naszej	gminie	jest	specyficzna,	pozytywna	
atmosfera,	wbrew	twierdzeniu	malkontentów.

Cieszymy	się,	że	są	widoki	na	zakończenie	remontu	rynku	i ulic	
wokół	centrum.	Cieszymy	się,	że	Dom	Kultury	i jego	obejście	zmie-
ni	wizerunek,	chociaż	to	jeszcze	potrwa.	Nie	na	wszystkie	sprawy	
mamy	wpływ,	prace	ciągną	się	latami	i musimy	to	przeczekać.	Park	
Jordanowski	też	zmieni	swoje	oblicze,	bo	jego	renowacja	też	jest	
elementem	projektu	rewitalizacji	Dobrodzienia.

To	się	dzieje	teraz,	na	naszych	oczach,	ale	każde	przedsięwzięcie	
długo	trwa	i rozumiem	rozdrażnienie	ludzi.	Staramy	się	sukce-
sywnie	dążyć	do	lepszego	jutra.

Cieszę	się,	że	w naszej	gminie	są	ludzie,	którzy	starają	się	coś	
zrobić	dla	środowiska.	Jeżdżąc	po	sołectwach,	poznaję	problemy	
i staram	się	im	zaradzić.	To	wszystko	wymaga	czasu	i środków,	
ale	bądźmy	dobrej	myśli.

Dziękuję za rozmowę, życzę wytrwałości i samych pozytyw‑
nych efektów w działaniach.

	 Rozmawiała Ewa Piasecka

Bo u nas są  
fajni ludzie
Rozmowa z Burmistrzem dobrodzienia 
panem dr andrzejem jasińskim
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Na sesji Rady Miejskiej 20 grudnia 2018 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2019r. Zaplanowano 
42,4 mln zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 42,9 mln zł. Zaplanowano również przychody w kwocie 
2,7 mln zł oraz rozchody w wysokości 2,2 mln zł. W 2019 r. na inwestycje planuje się przeznaczyć 5,5 mln zł.
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Udziały w podatkach 
dochodowych (PIT i 
CIT)   7 049 617,00 

Sprzedaż mienia 
 300 000,00     

Dotacje na zadania 
bieżące 

 8 575 455,00     

Subwencja  
 14 296 284,00     

Podatek od 
nieruchomości 
 5 550 000,00     

Podatek rolny i leśny  
749 350,00 

Dotacje na 
inwestycje 

 2 915 692,84     
Opłata śmieciowa 

 1 280 000,00     
Pozostałe dochody 

 1 689 875,00     

Drogi i transport 
4% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1% 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 
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Oświata i wychowanie 
38% 

Administracja publiczna 
10% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

5% 

Pomoc społeczna 
23% 

Pozostałe wydatki 
2% 
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2% 

Struktura wydatków w 2019r.dochody 2019r.

dotacje z budżetu gminy w 2019 r.

Dotacje podmiotowe (na działalność statutową) i przedmiotowe 4 460 710,00
Dobrodzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu 1	520	000,00 Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	w Bzinicy	St. 694	090,00

Miejsko	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna 250	000,00 Niepubliczne	Przedszkole	Integrcyjne	„Promyk”	
w Błachowie 308	110,00

Dotacja	do	transportu	zbiorowego	ZGKiM 200.000,00 Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	w Gosławicach 1	409	310,00
Dopłata	do	m3	ścieków	(ZGKiM) 170.000,00 Niepubliczne	Przedszkole	w Gosławicach 279	200,000
Dotacje celowe 408 500,00
Dotacja	na	realizację	programu	w zakresie	sportu	i kultury	fizycznej –	piłka nożna 74	000,00
Dotacja	na	realizację	programu	w zakresie	sportu	i kultury	fizycznej – koszykówka 65	000,00
Pomoc	w świadczeniu	całodobowych	usług	medycznych	i rehabilitacyjnych	 126	000,00
Rozwój	kultury	i ochrona	dziedzictwa	narodowego –	kultura pożarnictwa na Górnym Śląsku 8.000,00
Rozwój	kultury	i ochrona	dziedzictwa	narodowego –	podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych 
i etnicznych 3.000,00

Działania	na	rzecz	dożywiania 1	500,00
Dotacja	na	realizację	zadań	z zakresu	organizacji	aktywnych	form	spędzania	wolnego	czasu	dla	dzieci	 1	000,00
Działania	na	rzecz	osób	w wieku	emerytalnym 1	500,00
Dowóz	osób	niepełnosprawnych	na	warsztaty	terapeutyczne	do	Domu	Samopomocy	 7.000,00
Organizacja	„Biegu	Majowego”	(ZSP	w Dobrodzieniu) 1.500,00
Organizacja	imprez	promujących	zdrowy	tryb	życia,	doposażenie	świetlicy	(DOKiS) 26	000,00
Terapia	osób	uzależnionych	 17.000,00
Doradztwo	i doskonalenie	nauczycieli	(Województwo	Opolskie) 17.000,00
Dotacje	na	dofinansowanie	wymiany	pieców	na	kotły	ekologiczne 60	000,00

Gabriela Gaś

Wydatki inwestycyjne:

1.	Rewitalizacja	miasta	Dobrodzień –	przebudowa	placu	rynku	
i zagospodarowanie	Parku	Jordanowskiego	w Dobrodzieniu	oraz	
projekt	budynku	gastronomicznego	
•	 planowane	nakłady	4.105.978,21	zł
•	 dofinansowanie	2.657.835,83	zł

2.	Budowa	ścieżki	rowerowej	na	odcinku	Bzionków	–	Dobrodzień
•	 planowane	nakłady	990.000,00	zł
•	 dofinansowanie	585.480,00	zł

3.	Dotacje	na	wymianę	pieców	na	kotły	ekologiczne	–	nakłady	
60.000,00	zł

4.	Wykonanie	oświetlenia	ulic	(ul.	Opolskiej	i części	ul.	Leśnej	
w Turzy,	ul.	Dobrodzieńskiej	i Górnej	w Rzędowicach,	ul.	Lubli-
nieckiej	w Gosławicach,	ul.	Szkolnej	w Szemrowicach)	–	nakłady	
95.600,00	zł

5.	Zadania	związane	z realizacją	funduszu	sołeckiego –	nakłady	
249.911,22	zł	(w tym	na	odbudowę	remizy	w Makowczycach	do-
datkowo	z budżetu	gminy	77.000,00	zł)
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na Co sołeCTwa wYdadzą pieniądze?
Na 2019 rok na fundusz solecki gmina dobrodzień przeznaczyła kwotę 348.278,09 zł. plan najpilniejszych 
wydatków w sołectwach mieszkańcy uchwalili na zebraniach wiejskich we wrześniu ub. r. Na każde sołectwo 
przypada konkretna kwota, której wysokość zależy od dochodów gminy oraz liczby mieszkańców sołectwa.

Środki	funduszu	sołeckiego	mają	służyć	poprawie	życia	mieszkańców	i w każdym	sołectwie	przez	kolejne	lata	(od	2010r.)	wiele	zostało	
zrobione.	Poniżej	przedstawione	zostały	zamierzenia	sołectw,	które	w ramach	określonych	środków	będą	realizowane	w 2019	roku.

Lp. Sołectwo
Liczba	
miesz-
kańców

Zadania	z funduszu	sołeckiego	na	2019	r. Środki	sołectwa		
na	zadania

1 Błachów 229 1.	wykonanie	projektu	drogi	od	ul.	Opolskiej	w Błachowie	do	wiaduktu, 8.000,00
2.	wykonanie	altany 8.679,09

2 Bzinica	Nowa 231
1.	wykonanie	dokumentacji	projektowej	oświetlenia	ul.	Cmentarnej,	Polnej	i Łącznej, 7.380,00
2.	budowa	ul.	Szkolnej, 8.000,00
3.	organizacja	spotkań	i warsztatów	dla	mieszkańców	Bzinicy	Nowej 1.376,85

3 Bzinica	Stara 421

1.	zakup	i transport	tłucznia	wraz	z rozplantowaniem	na	ul.	Bieńka, 3.500,00
2.	zakup	opału	do	remizy	OSP, 3.000,00
3.	zakup	paliwa	i oleju	oraz	oprzyrządowania	do	kosiarek	i serwis	sprzętu, 2.500,00
4.	zakup	ławek	parkowych	wraz	z montażem, 2.900,00
5.	zakup	piasku	na	boisko	do	piłki	plażowej, 3.000,00
6.	zakup	tłucznia	na	wjazd	do	szkoły, 1.000,00
7.	remont	ogrodzenia	przy	szkole, 2.343,86
8.	zakup	sprzętu	dla	OSP, 3.000,00
9.	zakup	stołu	do	tenisa	stołowego, 900,00
10.	Happy	-bus	posiłek	regeneracyjny, 1.000,00
11.	turniej	piłki	plażowej, 500,00
12.	zakup	drzewek	na	boisko	sportowe 500,00

4 Główczyce 297
1.	zakup	opału	do	budynku	OSP, 2.000,00
2.	zakup	paliwa	do	kosiarki	i kosy	spalinowej, 322,86
3.	dokumentacja	planów	przebudowy	drogi	na	odcinku	od	ul.	Polnej	do	ul.	Wiejskiej 17.000,00

5 Gosławice 261 1.	zakup	tłucznia	na	drogi	ul.	Wąską	i ul.	Dębową, 11.923,22
2.	wykonanie	projektu	oświetlenia	na	ul.	Lublinieckiej	(droga	serwisowa	dz.	nr	150KM12) 6.000,00

6 Klekotna 194 1.	remont	ul.	Wiesiondry 15.318,33

7 Kocury 287

1.	zakup	opału, 4.000,00
2.	ułożenie	kostki	brukowej	koło	salki	CAW, 6.000,00
3.	zakup	akcesoriów	do	malowania	pomieszczeń, 2.000,07
4.	zakup	drewnianej	lub	metalowej	dzwonnicy, 2.000,00
5.	zakup	mikrofonów	pojemnościowych, 600,00
6.	opłata	internetu	na	cały	rok, 500,00
7.	zakup	tablic	informacyjnych 3.834,00

8 Kolejka 120

1.	zakup	huśtawki	II	moduł, 1.270,01
2.	zakup	namiotu	(5	x	8	m), 3.300,00
3.	zakup	ławek	i stołów	do	namiotu, 3.371,27
4.	zakup	kabla, 800,00
5.	zakup	2	ławek	zewnętrznych, 700,00
6.	zakup	toi	-toi	na	boisko, 2.800,00
7.	zakup	paliwa	do	kosiarki 200,00

9 Ligota	Dobro-
dzieńska 344

1.	zakup	wyposażenia	świetlicy, 7.800,00
2.	zakup	koszy	na	śmieci, 2.000,00
3.	zakup	tłucznia	(wyrównanie	placu	przy	świetlicy), 6.350,18
4.	opłata	za	energię	cieplną	do	świetlicy 5.000,00

10 Makowczyce 240 1.	odbudowa	drewnianego	budynku	dawnej	remizy	ze	zmianą	przeznaczenia	na	miejsce	spo-
tkań	lokalnej	społeczności 17.106,76

11 Myślina 1012
1.	zakup	opału	do	budynku	gminnego	przy	ul.	Przejazdowej	2, 2.000,00
2.	organizacja	warsztatów	artystycznych, 1.000,00
3.	przebudowa	budynku	gminnego	przy	ul.	Przejazdowej	2 15.879,00

12 Pietraszów 235 1.	połączenie	ul.	Gromadzkiej	z ul.	Rodzinną 16.912,37

13 Pludry 1128

1.	wymiana	urządzeń	na	placu	zabaw	przy	budynku	przedszkola, 19.000,00
2.	zakup	opału	do	budynku	starej	szkoły, 4.000,00
3.	organizacja	Biegu	Szlakiem	Pluderskich	Stawów, 1.500,00
4.	zakup	i zamontowanie	lustra	przy	wyjeździe	z ul.	Piaskowej	na	ul.	Robotniczą, 1.000,00
5.	zakup	zintegrowanego	systemu	alarmowania	i ochrony	ludności	DSP	z terminalem	DTG	oraz	
sprzętu	dla	OSP	Pludry, 10.000,00

6.	organizacja	spotkań	i warsztatów	dla	mieszkańców, 1.000,00
7.	zakup	sprzętu	sportowego	dla	Publicznej	Szkoły	Podstawowej 2.379,00

14 Rzędowice 519 1.	urządzenie	placu	zabaw 27.954,00

15 Szemrowice 538

1.	zakup	jednego	kombinezonu	UPS	oraz	trzech	kombinezonów	na	osy	dla	OSP, 3.650,00
2.	montaż	dwóch	lamp	na	ul.	Szkolnej, 20.000,00
3.	zakup	opału	dla	OSP, 2.650,00
4.	usługa	koszenia	gminnych	terenów	zielonych, 2.000,00
5.	zakup	paliwa	i oprzyrządowania	do	kosiarek 392,70

16 Warłów 242 1.	wyrównanie	drogi	tłuczniem	bazaltowym	(Nr	ew.	71.1) 17.184,52

WIEŚCI GMINNE

Helena Kościelny
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Rok 2018 obfitował w wiele inwestycji 
realizowanych z budżetu gminy do-
brodzień. Niektóre z nich realizowane 
były z udziałem środków pochodzą-
cych z dotacji UE, budżetu państwa 
i środków Funduszu sołeckiego.

W zakresie inwestycji drogowych:

1.	 Przebudowano	 ul.	 Edyty	 Stein		
i ul.	Cmentarną.

W ramach	tej	inwestycji	wybudowano	
sieć	kanalizacji	sanitarnej,	deszczowej,	sieć	
wodociągową,	nowe	oświetlenie	uliczne	
(led),	nową	nawierzchnię	dróg	i chodników	
oraz	rondo.	Wydatki	poniesione	w 2018	r.	
to	kwota	3.806.986,38	zł.	Na	realizację	tej	
inwestycji	pozyskano	dofinansowanie	w wy-
sokości	1.481.798,24	zł	z Programu	Rozwoju	
Gminnej	i Powiatowej	Infrastruktury	Dro-
gowej	na	lata	2016–2019.

2.	Wybudowano	ul.	Mostową	w Rzędo-
wicach.	W ramach	tej	budowy	wykonano	
nawierzchnię	asfaltową	wraz	z podbudową	
na	długości	1100	mb.	Koszt	wszystkich	robót	
wyniósł	462.854,01	zł.

3.	W Bzinicy	Nowej	na	części	ul.	Spół-
dzielczej	położono	nawierzchnię	asfalto-
wą	wraz	z podbudową.	Koszt	tych	robót	to	
238.702,60	zł.

4.	Wykonano	remonty	dróg	gminnych	
polegające	na	utwardzeniu	dróg	gruntowych	
masą	asfaltową	wraz	z wykonaniem	podbu-
dowy.	Takie	remonty	wykonano	w Warłowie	
ul.	Polna,	w Pietraszowie	ul.	Piła	i w Klekot-
nej –	utwardzono	asfaltem	odcinek	drogi	
łączący	ul.	Boczną	z ul.	Dobrodzieńską.	
Remonty	tych	dróg	zostały	sfinansowane	
z udziałem	środków	z Funduszu	Sołeckie-
go	sołectwa	Warłów,	Pietraszów	i Klekotna	
w wysokości	ogólnej	42.000,00	zł.

5.	W minionym	2018	roku	wydatkowano	
również	środki	z budżetu	gminy	w wysokości	
206.983,54	zł	na	remonty	cząstkowe	dróg	
czyli	tzw.	łatanie	dziur	i kwotę	161.078,13	zł	
na	remont	dróg	gruntowych	i zakup	tłucznia	
na	drogi	gruntowe.

6.	Planując	inwestycje	drogowe	na	kolejne	
lata	wykonano	dokumentacje	projektowe	
min.	przebudowy	ul.	Leśnej	i Strażackiej	
w Bzinicy	Starej	oraz	ul.	Polnej	w Ligocie	
Dobrodzieńskiej.	Koszt	tych	dokumentacji	
wyniósł	18.600,00	zł.	Dokumentacje	te	zosta-
ły	wykonane	z udziałem	środków	z FS	tych	
sołectw	w wysokości	15.300,00	zł.

W zakresie	dróg	wykonano	również	do-
kumentację	przebudowy	ul.	Ks.	Gładysza,	ul.	
Moniuszki	i ul.	Chłopskiej	w	Dobrodzieniu	
obejmującą	budowę	kanalizacji	sanitarnej,	
deszczowej,	 sieci	 wodociągowej,	 oświe-
tlenia	ulicznego	(led)	oraz	budowę	nowej	
nawierzchni	dróg	i chodników.	Koszt	tej	
dokumentacji	to	101.652,12	zł.

7.	W 2018	przystąpiono	do	budowy	no-
wego	oświetlenia	drogowego	tj.	ul.	Opolskiej	
i części	ul.	Leśnej	w Turzy,	ul.	Lublinieckiej	
w Gosławicach,	ul.	Dobrodzieńskiej	i Gór-
nej	w Rzędowicach,	części	ul.	Leśnej	w Ma-
kowczycach	i ul.	Szkolnej	w Szemrowicach.	
Ogólny	koszt	wykonania	tego	oświetlenia	to	
kwota	289.898,29	zł.	W 2018	roku	na	budo-
wę	tego	oświetlenia	wydano	210.569,66	zł.	
Budowa	oświetlenia	zrealizowana	została	

z udziałem	środków	Funduszu	sołeckiego	
sołectwa	Gosławice,	Rzędowice	i Szemrowice	
w ogólnej	kwocie	48.596,59	zł.	

8.	W lipcu	2018	roku	została	podpisana	
umowa	na	budowę	ścieżki	rowerowej	na	od-
cinku	Bzionków-	Dobrodzień	przebiegająca	
wzdłuż	drogi	wojewódzkiej	901.	Inwesty-
cja	realizowana	jest na	zasadzie	zaprojektuj	
i wybuduj.	Planowane	wydatki	związane	
z budową	ścieżki	to	kwota	982.770,00	zł.	Na	
budowę	ścieżki	rowerowej	podpisano	umowę	
na	pozyskanie	dotacji	z UE	w planowanej	
wysokości	585.480,00	zł	w ramach	projek-
tu	pn.	Realizacja	strategii	niskoemisyjnych	
na	obszarze	Subregionu	Północnego	Woje-
wództwa	Opolskiego.	Termin	zakończenia	
inwestycji	planowany	jest	do	końca	maja	b.r.

9.	W ramach	Subregionu	Północnego	Wo-
jewództwa	Opolskiego	gmina	Dobrodzień	
w 2018	roku	zakupiła	drugi	niskoemisyjny	
autobus,	który	wykorzystywany	jest	w ra-
mach	transportu	publicznego	prowadzo-
nego	przez	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	
i Mieszkaniowej	w Dobrodzieniu.	Wartość	
tego	autobusu	to	kwota	774.900,00	zł.	Auto-
bus	został	zakupiony	z udziałem	dotacji	z UE	
w wysokości	481.233,19	zł	w ramach	projektu	
pn.	Realizacja	strategii	niskoemisyjnych	na	
obszarze	Subregionu	Północnego.

inwesTYCje zRealizowane w 2018 Roku
WIEŚCI GMINNE
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W 2018 roku wykonano wiele inwestycji 
i remontów w placówkach oświatowych.

10.	Przeprowadzono	termomodernizację	
budynku	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	
w Dobrodzieniu.	W ramach	inwestycji	wy-
mieniono	pokrycie	dachowe,	stolarkę	okienną	
i drzwiową	oraz	ocieplono	ściany	budynku.	
Ogólny	koszt	termomodernizacji	wyniósł	
1.087.846,59	zł.	Na	termomodernizację	pod-
pisano	umowę	na	pozyskanie	dotacji	z UE	
w planowanej	wysokości	441.998,50	zł	w ra-
mach	działania	pn.	Efektywność	energetyczna	
w budynkach	publicznych.

11.	W związku	z wejściem	reformy	oświa-
towej,	która	wprowadziła	ośmioklasowe	szko-
ły	podstawowe	rozbudowano	Szkołę	Pod-
stawową	w Pludrach.	Dobudowanie	dwóch	
pomieszczeń	klasowych,	wykonanie	instalacji	
co,	instalacji	elektrycznej	i odgromowej	kosz-
towało	515.770,78	zł

12.	W związku	z większą	ilością	przedszko-
laków	w budynku	przedszkola	w Pludrach	
wykonano	adaptację	poddasza.	W ramach	
inwestycji	z pomieszczeń	strychowych	zostały	
stworzone	dwie	dodatkowe	sale,	szatnia	i ła-
zienka.	Adaptacja	poddasza	pozwoliła	zwięk-
szyć	ilość	miejsc	przedszkolnych	o 20.	Roboty	
związane	z adaptacją	wyniosły	62.310,01	zł.

13.	W gminie	Dobrodzień	dwie	miejsco-
wości	nie	posiadały	jeszcze	sieci	wodocią-
gowej	tj.	Dąbrowica	i do	niedawna	Rędzi-
na	która	w 2018	roku	została	zaopatrzona	
w miejską	siec	wodociągową.	Wybudowanie	
3,4	km	sieci	wodociągowej	oraz	pompowni	
w Główczycach	kosztowało	826.233,58	zł.	
Na	realizację	inwestycji	złożono	wniosek	
o  pozyskanie	 dotacji	 z UE	w wysokości	
302.200,00	zł	z Programu	Rozwoju	Obszarów		
Wiejskich.

14.	W 2018	kontynuowano	remont	budyn-
ku	gminnego	w Myślinie	w którym	mieści	
się	siedziba	Stowarzyszenia	Rozwoju	Wsi,	
Rady	Sołeckiej	 i Towarzystwa	Społeczno	
Kulturalnego	Niemców	na	Śląsku	Opolskim.	
W 2018	roku	na	remont	przeznaczono	kwotę	
81.350,00	zł	w tym	32.609,20	zł	ze	środków	
Funduszu	Sołeckiego.	W ramach	tej	kwoty	
wykonano	kotłownię	oraz	skrzydło	boczne	
zaadoptowano	na	pomieszczenia	biblioteki.	
W latach	wcześniejszych	z budżetu	gminy	
i środków	FS	wykonano	nowy	dach	i izolację	
zewnętrzną	budynku.

15.	Planując	kolejny	etap	przebudowy	
Rynku	w Dobrodzieniu	15	czerwca	2018	ro-
ku	została	podpisana	umowa	na	dofinan-
sowanie	Rewitalizacji	miasta	Dobrodzienia,	
która	obejmuje	swym	zakresem	przebudowę	
placu	rynku,	zagospodarowanie	terenu	wo-
kół	Domu	Kultury	oraz	zagospodarowanie	
Parku	Jordanowskiego	w Dobrodzieniu.	Pla-
nowana	wartość	kosztorysowa	inwestycji	to	
5.531.592,53	zł.	Dofinansowanie	inwestycji	
w wysokości	3.481.239,28	zł	pochodzić	będzie	
ze	środków	UE	z Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	Województwa	Opolskiego	na	
lata	2014–2020.	Inwestycja	zaplanowana	jest	
do	realizacji	na	lata	2019–2020.

16.	Ustawa	o utrzymaniu	 czystości	 i	
porządku	w	gminach	nakłada	na	gminę	
obowiązek	wybudowania	Punktu	Selek-
tywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych.	
Wartość	inwestycji	zaplanowano	na	kwotę	
1.175.398,70	zł.	Celem	jego	budowy	jest	
stworzenie	odpowiednich	warunków	dla	
mieszkańców	gminy	do	osiągnięcia	wy-
maganych	prawem	poziomów	selektyw-
nej	zbiórki	odpadów	komunalnych	oraz	

właściwego	sposobu	ich	zagospodarowa-
nia	(ponowne	użycie,	odzysk	w tym	recy-
kling).	W ramach	projektu	z zakresu	prac	
budowlano	-montażowych	zostanie	utwar-
dzona	część	działki	na	której	planowany	jest	
PSZOK,	podłączenie	infrastruktury	siecio-
wej	(wodnej,	kanalizacyjnej,	energetycznej),	
oświetlenie	i ogrodzenie.	PSZOK	zostanie	
wyposażony	w kontener	biurowo	-sanitarny,	
kontener	na	punkt	wymiany	rzeczy	używa-
nych,	kontener	na	odpady	niebezpieczne,	
kontenery	i pojemniki	do	zbierania	po-
szczególnych	rodzajów	odpadów,	najazdową	
wagę	samochodową,	mobilną	wagę	elektro-
niczną	i wiatę	magazynową.	Przewidywany	
termin	realizacji	inwestycji	to	2020	rok.	
Na	realizację	tego	przedsięwzięcia	złożono	
wniosek	do	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Opolskiego	pozy-
skując	dotację	w wysokości	999.088,95	zł.	
Realizacja	PRZOK	-u planowana	jest	na	
terenie	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	
i Mieszkaniowej	w Dobrodzieniu.

17.	Dzięki	przynależności	gminy	Dobro-
dzień	do	Lokalnej	Grupy	Działania	„Kraina	
Dinozaurów”	mamy	możliwość	pozyskiwa-
nia	środków	na	tzw.	„małe	projekty”.	W ra-
mach	LGD	skutecznie	pozyskują	środki	
stowarzyszenia	działające	na	naszym	terenie	
jak	również	gmina.	W ubiegłym	roku	udało	
się	podpisać	umowę	na	dofinansowanie	
w wysokości	31.815,00	zł	na	zagospoda-
rowanie	przestrzeni	publicznej	wzdłuż	ul.	
Wojska	Polskiego	w Dobrodzieniu.	W ra-
mach	projektu	zaplanowano	stworzenie	
pasów	zieleni	poprzez	nasadzenia	krzewów	
róż,	irgi	błyszczącej,	drzew	wiśni	i buku.

19.	Dbając	o bezpieczeństwo	publiczne	
wykonano	dokumentację	budowy	remizy	
dla	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w Pludrach	
za	kwotę	28.885,55	zł.	Dokumentacja	prawie	
w całości	została	sfinansowana	ze	środ-
ków	funduszu	sołeckiego	sołectwa	Pludry	
(26.000,00	zł).

Róża Koźlik
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Na 2018	rok	Rada	Miejska	zabezpieczyła	
kwotę	311.171,31	zł,	a sołectwa	wy-

korzystały	kwotę	308.034,22	zł.	W trakcie	
roku	4	sołectwa	w wyniku	zaoszczędzenia	
środków	uchwaliły	dodatkowe	zadania:	
Błachów,	Główczyce,	Kolejka,	Ligota	Do-
brodzieńska.

1.	Sołectwo	Błachów	zakupiło	i zamonto-
wało	kolejne	urządzenia	na	plac	rekreacyjny:	
biegacz,	ławkę	z oparciem,	tablicę	regulami-
nową	oraz	2	kosze	na	śmieci.	Dokończony	
został	montaż	ogrodzenia,	a w ramach	zada-
nia	dodatkowego	wykonano	projekt	altany	
i montaż	furtki.

Koszt	11.904,67	zł.

2.	Sołectwo	Bzinica	Stara	środki	przezna-
czyło	na	zakup	opału,	paliwa	i oleju	do	ko-
siarek,	tłucznia	na	ulicę	Bieńka.	Wykonano	
dokumentację	projektową	na	przebudowę	
dróg:	ul.	Mostową,	ul.	Strażacką	i ul.	Leśną.	
W ramach	zadań	wspólnych	z sołectwem	
Bzinica	Nowa	doposażono	 salę	 spotkań	
w instalację	alarmową	w budynku	OSP	oraz	
rozpoczęto	budowę	boiska	do	piłki	plażowej.	
Łączny	koszt	21.910,53	zł.

3.	Sołectwo	Bzinica	Nowa	zorganizowało	
osiem	spotkań	dla	mieszkańców	sołectwa.	
W ramach	zadań	wspólnych	z sołectwem	
Bzinica	Stara	doposażono	salę	spotkań	w bu-
dynku	OSP	w zmywarkę	oraz	rozpoczęto	
budowę	boiska	do	piłki	plażowej	z oświe-
tleniem.	Łączny	koszt	14.942,60	zł.

4.	Sołectwo	Główczyce	część	środków	
przeznaczyło	na	wykonanie	projektu	oraz	
budowę	placu	zabaw	i siłowni	zewnętrznej.	
Zakupiło	opał	do	budynku	OSP,	paliwo	do	
kosiarki	i kosy	spalinowej	oraz	wykonano	
serwis	i wymianę	części	w sprzęcie	do	ko-
szenia.	Części	do	wymiany	zostały	zakupio-
ne	w ramach	zadania	dodatkowego.	Koszt	
17.394,12	zł.

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

6.	 W  sołectwie	 Klekotna	 wykonano	
remont	drogi	wewnętrznej –	łącznik	uli-
cy	Bocznej	z Dobrodzieńską.	Zakupiono	
elementy	kontrukcyjne	małej	architektury	
celem	wymiany,	impregnat	i narzędzia	do	
malowania	urządzeń	na	boisku,	oraz	szklanki	
na	spotkania	z mieszkańcami.

Kwota	zadań	14.044,65	zł.

7.	Sołectwo	Kocury	przeznaczyło	środki	
na	zakupy:	opału,	montaż	nagłośnienia	i mo-
nitoringu	w CAW.	Położono	kostkę	brukową	
koło	salki	CAW	i zakupiono	mundury	dla	
OSP.

Łączny	koszt	17.156,16	zł

8.	Sołectwo	Kolejka	podzieliło	środki	na	
zakup	huśtaki	wahadłowej	(I modułu)	na	
plac	zabaw,	kosiarki	spalinowej	i paliwa	do	
kosiarki.	Zakupiono	używany	kontener	na	
sprzęt,	a w ramach	zadania	dodatkowego	
zlecono	wykonanie	jego	remontu.	Łączny	
koszt	11.247,99	zł.

9.	Sołectwo	Ligota	Dobrodzieńska	po-
dzieliło	środki	na	wykonanie	dokumenta-
cji	ul.	Polnej,	zakup	urządzeń	AGD	(m.in.	
zmywarki,	kuchenki	mikrofalowej,	naczyń	
kuchennych).	Część	środków	przenaczono	
na	opłatę	za	energię	cieplną	do	świetlicy.	
W ramach	zadania	dodatkowego	położono	
kostkę	brukową	przy	świetlicy.	Łączny	koszt	
19.135,56	zł.

10.	Sołectwo	Makowczyce	środki	przezna-
czyło	na	odbudowę	drewnianego	budynku	
dawnej	remizy	OSP	w Makowczycach	–	wy-
konanie	robót	budowlanych	fundamentu.	
Koszt	zadań	14.985,78	zł.

Co działo się w sołeCTwaCh?
WIEŚCI GMINNE

W ubiegłym roku wszystkie sołectwa z gminy dobrodzień wykorzystały środki funduszu sołeckiego. Zgodnie z przepisami 
środki można wykorzystać tylko na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy. o sposobie wykorzystania tych 
środków mieszkańcy decydowali na zebraniach wiejskich we wrześniu roku poprzedniego. Fundusz sołecki to pieniądze, któ-
re mieszkańcy przeznaczają na realizację lokalnych potrzeb, ważnych dla społeczności poszczególnych miejscowości.
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11.	Sołectwo	Myślina	kwotę	34.607,64	zł	
rozdzieliło	na	przebudowę	budynku	przy	
ul.	Przejazdowej	2,	zakup	opału	do	tego	
budynku	oraz	organizację	warsztatów	ar-
tystycznych.

12.	Sołectwo	Pietraszów	kwotę	15.089,61	zł	
przeznaczyło	na	remont	ulicy	Piła.

13.	Sołectwo	Pludry	dokonało	podziału	
kwoty	34.463,32	zł	na	wykonanie	dokumen-
tacji	remizy	OSP	Pludry,	zakup	i montaż	
drzwi	wejściowych	i opału	do	budynku	sta-

rej	szkoły.	Część	środków	przeznaczono	na	
organizację	turnieju	piłki	plażowej	i biegu	
Szlakiem	Pluderskich	Stawów.

14.	Sołectwo	Rzędowice	wykonało	oświe-
tlenie-	przy	ul.	Dobrodzieńskiej	2	lampy	
i przy	ul.	Górnej	1	lampa,	na	które	przezna-
czyło	kwotę	24.641,75	zł.

15.	W sołectwie	Szemrowice	środki	zosta-
ły	podzielone	na	projekt	i montaż	lampy	przy	
ul.	Szkolnej,	zakup	kosiarki	traktorka	oraz	
paliwa	i oprzyrządowania	kosiarek.	Część	
środków	przeznaczono	na	usługę	koszenia	
gminnych	terenów	zielonych.	Łączny	koszt	
25.535,97	zł.

16.	Sołectwo	Warłów	kwotę	15.020,39	zł	
przeznaczyło	na	remont	ul.	Polnej.

Helena Kościelny

Przetarg	rozstrzygnięto	tuż	przed	końcem	obowiązującej	umowy,	
przez	co	władze	nie	miały	już	czasu	na	rozważenie	innych	opcji,	

bo	od	listopada	śmieci	leżałyby	na	ulicach.
Z przeprowadzonych	analiz	wynika,	że	do	zbilansowania	syste-

mu	należałoby	podnieść	stawkę	do	poziomu	ok.	20,60	zł	na	osobę.	
Ostatecznie	radni	zdecydowali	o podniesieniu	stawki	do	15	zł.	Tym	
samym	rocznie	z budżetu	gminy	do	gospodarowania	odpadami	będzie	
trzeba	dopłacać	około	600	tys.	zł.	To	niestety	jest	koszt,	który	nam	
uniemożliwi	zbudowanie	większego	kawałka	drogi.

Wiele	czynników	wpłynęło	na	taką	sytuację.	Wspomniana	już	na	
wstępie	mała	konkurencja,	a także	późny	przetarg	i	długa	umowa	
z pewnością	miały	znaczenie.	Jednak	jest	to	bardziej	złożona	sytuacja.	
W całym	kraju	słyszymy	o drastycznych	podwyżkach	opłat	za	śmieci.	
Ma	to	związek	ze	zmianami	prawa,	które	odbiły	się	na	dużych	zmianach	
stawek	za	odbiór	odpadów	na	wysypiskach.	Co	prawda	największe	zmia-
ny	pojawią	się	w 2020	roku,	jednak	już	teraz	widzimy	duże	podwyżki.	
Jako	Gmina	Dobrodzień	jesteśmy	zobowiązani	przez	Urząd	Marszał-
kowski	do	wywożenia	odpadów	zmieszanych	do	RIPOK	w Gotartowie,	
koło	Kluczborka.	Tamtejsza	instalacja	przetwarzania	odpadów	ma	

monopol	na	odbiór	odpadów	z obszaru	dwóch	powiatów	–	oleskiego	
i kluczborskiego.	Do	tego	dochodzą	zmiany	w prawodawstwie	unijnym,	
krajowym.	Łącznie	wszystkie	te	kwestie	sprawiają,	że	ostatecznie	cena	
w porównaniu	z poprzednim	przetargiem	wzrosła	o około	77%.

pewnie większość z Was zastanawia się dlaczego 
nie korzystamy z usług ZGkiM w tym zakresie.

Niestety	obowiązujące	prawodawstwo	krajowe	nie	pozwala	nam,	
by	odbiór	odpadów	był	realizowany	przez	jednostki	budżetowe	
gminy,	a taką	jest	„komunalka”.	Można	samodzielnie	prowadzić	
takie	usługi,	ale	poprzez	spółkę	gminną.	Jednak	tu	powstaje	kolejny	
problem,	bo	ustawa	nakazuje	posiadanie	więcej	niż	jednej	śmieciarki.	
W związku	z tym	musielibyśmy	dokonać	kolejnych	inwestycji	lub	
nawiązać	z kimś	współpracę.	To	wszystko	wymaga	przeprowadzenia	
wielu	analiz.	Mamy	świadomość	tego,	że	w obecnym	systemie	są	
pewne	niedoskonałości,	które	będziemy	się	starać	z czasem	niwe-
lować	w zakresie	naszych	możliwości.

Część	mieszkańców	oburza	się,	że	z terenów	miasta	Dobrodzień	
odpady	są	wywożone	dwa	razy	w miesiącu.	Wynika	to	z przepisów	
ustawowych.	Sejm	i senat	narzuca,	by	z terenów	miejskich	odbierać	
odpady	w takiej	częstotliwości.	W miastach	w zwartej	zabudowie	nie	
ma	miejsca	na	przetrzymywanie	śmieci.	Musimy	mieć	świadomość	
tego,	że	gdyby	wprowadzić	takie	zasady	na	terenie	całej	gminy,	to	
opłaty	musiałyby	jeszcze	bardziej	wzrosnąć,	bo	wzrosłyby	koszty	
transportu.	Nie	wspominając	już	o stratach	wynikających	z częstszych	
przejazdów	30–40	tonowych	samochodów	po	drogach	gruntowych.

Choć	zmiana	jest	dotkliwa,	to	nie	jesteśmy	odosobnieni.	Sąsiednie	
gminy	mają	obecnie	zbliżone	stawki	do	nas,	a w niektórych	miej-
scach	wyższe,	nawet	do	18	zł.	Podjęliśmy	już	kroki	w celu	zmiany	
tej	sytuacji,	jednak	umowa	jest	na	tyle	długa,	że	nie	mamy	obecnie	
zbyt	dużego	pola	manewru.	Jednak	ten	czas	daje	nam	możliwość	
opracowania	zmian,	by	w kolejnych	latach	sytuacja	mogła	być	lepsza.
	 Michał Tul

pRoBleM śMieCi
W pierwszych dniach nowej kadencji Rada Miejska musia-
ła zmierzyć się z dużym wyzwaniem, jakim była zmiana 
stawek opłat za odbiór odpadów. dotychczasowa stawka 
w wysokości 9 zł na osobę pokrywała mniej niż 50% kosz-
tów. krótko przed wyborami rozstrzygnięty został przetarg 
na odbiór odpadów, na mocy którego o kolejne 26 miesięcy 
(od listopada 2018) przedłużona została współpraca z firmą 
Wiesław Strach. W przetargu wystartowały tylko dwie firmy, 
obie zaproponowały znacznie wyższe ceny niż do tej pory.

WIEŚCI GMINNE
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jUBIlEUSZE

wYjazd paRTneRski 
do hRaniC

złoTe godY
23 stycznia br. parom małżeńskim obcho-
dzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego 
w 2018 r. zostały wręczone Medale 
za długoletnie pożycie Małżeńskie.

Prezydent	Rzeczypospolitej	Polskiej	przy-
znał	medale	następującym	parom	naszej	

gminy:
Marii	i Henrykowi	Breguła,	Krystynie	

i Wernerowi	Czudaj,	Klementynie	i Janowi	
Dzięgielowskim,	Rucie	i Pawłowi	Huć,	Hali-
nie	i Andrzejowi	Jagieła,	Annie	i Teodorowi	
Jelonek,	Adelajdzie	i Józefowi	Koprek,	Irenie	
i Wiktorowi	Koza,	Edeltraudzie	i Gerhardowi	
Otrzonsek,	Rozalii	i Robertowi	Smylla,	Euge-
nii	i Bernardowi	Steinert,	Danucie	i Janowi	
Szymosz,	Krystynie	i Joachimowi	Tomys,	
Krystynie	i Eugeniuszowi	Wojsa.

W  uroczystości	 wzięło	 udział	 osiem	

16 stycznia 2018 roku przedstawiciele gminy w składzie 
Burmistrz dobrodzienia andrzej jasiński, dyrektor do-
kiS agnieszka Hurnik, radni Sara dyllong i joachim Wlo-
czyk oraz pracownicy karin thomanowski i arkadiusz 
ochman pojechali do czeskiej miejscowości Hranice.

Celem	wyjazdu	było	nawiązanie	współpracy	partnerskiej	pomiędzy	
Dobrodzieniem	i Hranicami.	Spotkanie	odbyło	się	na	Hranickim	

zamku,	który	jest	siedzibą	Urzędu	Miasta	Hranice.	Na	spotkaniu	
obecni	byli	Starosta	Hranic	Jiří	Kudláček,	wicestarosta	Vladimír	
Juračka,	oraz	dyrektorzy	ds.	oświaty,	kultury,	promocji	miasta,	
i agendy	rozwoju	miasta.	Podczas	spotkania	z czeskim	partnerem	
została	zaprezentowana	Gmina	Dobrodzień,	jej	rzemiosło,	cykliczne	

jUBIlEUSZE

dosTojni juBilaCi
We	wrześniu	ubiegłego	roku	Pani Teresa Feliks z Myśliny	świę-

towała	104	urodziny.	W październiku	Pani Gertruda Lis	
z Dobrodzienia,	a w grudniu	Pan Tadeusz Kleszcz	z Turzy	obcho-
dzili	95-te	urodziny.	W lutym	bieżącego	roku	Pani Marta Dylka	

Pan Tadeusz KleszczPani Teresa Feliks Pani Gertruda Lis Pani Marta Dylka Pani Tadeusz Bielawski

z Rzędowic	ukończyła	95	lat,	a Pan Tadeusz Bielawski	z Bzinicy	
Nowej	90	lat.	Szanownym	Jubilatom	jeszcze	raz	życzymy	zdrowia	
i wszelkiej	pomyślności.

Ewa Kalisz

par	małżeńskich.	Aktu	dekoracji	dokonał	
Burmistrz	Dobrodzienia	Andrzej	Jasiński.	
Małżonkowie	otrzymali	również	okolicz-
nościowe	dyplomy	oraz	kwiaty.	Gratulacje,	
podziękowania	oraz	serdeczne	życzenia	do-
stojnym	Jubilatom	złożyli:	Burmistrz	Dobro-
dzienia	Andrzej	Jasiński,	Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	w Dobrodzieniu	Piotr	Kapela	

oraz	Zastępca	Kierownika	USC	Ewa	Kalisz.
Po	wzniesieniu	symbolicznego	toastu	

i odśpiewaniu	„sto	 lat”,	dostojni	Jubilaci	
zostali	zaproszeni	na	wspólny	poczęstunek.

Drogim	 Jubilatom	 życzymy	 dalszych	
wspólnych	 lat	życia	w zdrowiu,	miłości,	
zgodzie	i wzajemnym	szacunku.

Ewa Kalisz

imprezy,	realizowane	inwestycje,	oraz	wspólne	związki	z Czechami.	
Włodarze	Miasta	również	przedstawili	najważniejsze	informacje	
o Hranicach,	oraz	pokazali	swoje	miasto	podczas	wspólnego	spaceru.	
Całe	spotkanie	przebiegło	w bardzo	miłej	i przyjaznej	atmosferze.

W ramach	partnerstwa	Gmina	Dobrodzień	wspólnie	z Miastem	
Hranice	planuje	pozyskać	środki	unijne	na	mikroprojekty	z pro-
gramu	INTERREG	V,	zawiązać	nowe	kontakty	oraz	wymienić	się	
doświadczeniami.	 Karin Thomanowski
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kaRTa duŻej RodzinY
(od 1 stycznia br. nowi uprawnieni do jej otrzymania)

karta dużej Rodziny (kdR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 
3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. to zniżki m.in. 
na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na 
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. posiadanie karty ułatwia 
więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Prawo	do	posiadania	Karty	Dużej	Rodzi-
ny	przysługuje	wszystkim	rodzicom	oraz	

małżonkom	rodziców,	którzy	mają	lub	mieli	
na	utrzymaniu	co	najmniej	troje	dzieci.	Przez	
rodzica	rozumie	się	także	rodzica	zastępczego	
lub	osobę	prowadzącą	rodzinny	dom	dziecka.

Prawo	do	Karty	Dużej	Rodziny	przysługuje	
także	dzieciom:	w wieku	do	18.	roku	życia,	
w wieku	do	25.	roku	życia	–	w przypadku	dzie-
ci	uczących	się	w szkole	lub	szkole	wyższej,	bez	
ograniczeń	wiekowych	w przypadku	dzieci	
legitymujących	się	orzeczeniem	o umiarko-
wanym	lub	znacznym	stopniu	niepełnospraw-
ności,	ale tylko w przypadku, gdy w chwili 
składania wniosku w rodzinie jest co naj‑
mniej troje dzieci spełniających powyższe 
warunki.	Dodatkowo,	by	móc	dostać	Kartę	
Dużej	Rodziny,	rodzice	nie	mogą	być	po-
zbawieni,	w stosunku	do	co	najmniej	trojga	
dzieci,	władzy	rodzicielskiej	ani	ograniczeni	
we	władzy	rodzicielskiej	przez	umieszczenie	
dziecka	w pieczy	zastępczej.	

W bieżącym 2019 roku wszedł 
w życie istotny przepis

dający	możliwość	przyznania	Karty	Du-
żej	Rodziny	tym	rodzicom,	którzy	mieli	na	
utrzymaniu	co	najmniej	troje	dzieci	–	bez	
względu	na	wiek	tych	dzieci	w chwili	składa-
nia	wniosku.	Od	dnia	1	stycznia	2019r.	funk-
cjonuje	zmiana	w ustawie	z dnia	5	grudnia	
2014r.	o Karcie	Dużej	Rodziny	(Dz.	U.	z 2017r.	
poz.	1832	z późn.	zm.)	polegająca	na	tym,	że	
o przyznanie	Karty	Dużej	Rodziny	mogą	ubie-
gać	się	nie	tylko	członkowie	rodzin,	w których	
w chwili	składania	wniosku	co	najmniej	3	
dzieci	spełnia	warunki	ustawy	(tj.	są	dziećmi	
w wieku	do	ukończenia	18	roku	życia	lub	do	
25	roku	życia	w przypadku	kontynuowania	
nauki,	bez	ograniczeń	wiekowych	w przy-
padku	dzieci	legitymujących	się	orzeczeniem	
o znacznym	lub	umiarkowanym	stopniu),	ale	
dodatkowo	również:
•	 rodzice,	którzy	mieli	na	utrzymaniu	łącz-

nie	co	najmniej	3	dzieci,	bez	względu	na	
wiek	tych	dzieci	w chwili	składania	wnio-
sku

•	 małżonkowie rodziców,	którzy	mieli	na	
utrzymaniu	łącznie	co	najmniej	3	dzieci,	
bez	względu	na	wiek	tych	dzieci	w chwili	
składania	wniosku	(tj.	małżeństwa,	których	
jeden	z małżonków	posiadał	co	najmniej	
3	dzieci).
Karta	jest	przyznawana	niezależnie	od	do-

chodu	w rodzinie.	Oprócz	karty	tradycyjnej	
(plastikowej),	Karta	Dużej	Rodziny	dostępna	
jest	także	w wersji	elektronicznej.	Dzięki	temu	
rodziny	wielodzietne	mogą	korzystać	z KDR	
w formie	aplikacji	na	urządzeniach	mobil-
nych	(mKDR).	Aby	otrzymać	Kartę	Dużej	
Rodziny	należy	złożyć	wniosek	w gminie	od-
powiadającej	miejscu	zamieszkania,	a także	
elektronicznie,	za	pośrednictwem	Platformy	
Informacyjno	-Usługowej	Emp@tia	(empa-
tia.mpips.gov.pl).	Formularze	wniosków	są	
dostępne	w Biuletynie	Informacji	Publicznej	
Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i Polityki	Spo-
łeczej	pod	adresem	https://www.gov.pl/web/
rodzina	oraz	w tutjeszym	Ośrodku	Pomocy	
Społecznej	w budynku	Urzędu	Miejskiego	
w pok.	Nr	13.	 Klaudia Błońska

RekRuTaCja do szkół
W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjal-
nych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐letniej szkoły podstawowej 
oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. postępowania rekrutacyjne 
dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co ozna-
cza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubie-
gać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Z dZIałalNoŚCI SZkół

Uczniowie,	 którzy	 w  czerwcu	 2019	r.	
ukończą	naukę	w szkole	podstawowej,	

mogą	zostać	przyjęci	do	4‐letniego	liceum	
ogólnokształcącego,	5‐letniego	technikum	
lub	3‐letniej	branżowej	szkoły	I stopnia.	
Z kolei	absolwenci	gimnazjum	będą	ubiegać	
się	o przyjęcie	do	3‐letniego	liceum	ogól-
nokształcącego,	4‐letniego	technikum	lub	
3‐letniej	branżowej	szkoły	I stopnia.

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych 
w dobrodzieniu na rok szkolny 
2019/2020 proponuje następujące 
typy szkół i kierunki kształcenia:

Dla absolwentów gimnazjum:	Liceum	
Ogólnokształcące,	Liceum	Ogólnokształcące	
o profilu	mundurowym,	Technikum	Infor-
matyczne,	Technikum	Technologii	Drewna,	
Technikum	Handlowe	z innowacją sprzedaż 
internetowa,	Szkoła	Branżowa	I Stopnia	(Klasa	
wielozawodowa),	Szkoła	Branżowa	I Stop-
nia	(Klasa	patronacka	z firmą	DFM	–	zawód	
tapicer),	Szkoła	Branżowa	I Stopnia	(Klasa	
integracyjna	dla	uczniów	z orzeczeniami).

Dla absolwentów 8 klas: Liceum	Ogólno-
kształcące,	Liceum	Ogólnokształcące	o profilu	
mundurowym,	Technikum	Informatyczne,	
Technikum	Technologii	Drewna,	Technikum	

Handlowe	z innowacją prowadzenie biura 
rachunkowego,	Szkoła	Branżowa	I Stopnia	
(wielozawodowa),	Szkoła	Branżowa	I Stop-
nia	(Klasa	patronacka	z firmą	DFM	–	zawód	
tapicer),	Szkoła	Branżowa	I Stopnia	(Klasa	
integracyjna	dla	uczniów	z orzeczeniami).

UWaGa aBSolWENCI ZaSadNICZEj 
SZkoły ZaWodoWEj!

Absolwentom	Zasadniczej	Szkoły	Zawodo-
wej	proponujemy	Liceum	Ogólnokształcące	
dla	Dorosłych.	zajęcia	odbywają	się	w sys-
temie	zaocznym,	co	dwa	tygodnie	w soboty	
i niedziele.	Jednocześnie	przypominamy,	że	
zgodnie	z reformą	oświaty,	która	rozpoczęła	
się	we	wrześniu	2017	roku,	absolwenci	Za-
sadniczych	Szkół	Zawodowych	po	raz	ostat-
ni	mają	możliwość	zapisania	się	do	Liceum	
Ogólnokształcącego	na	starych	zasadach,	tzn. 
nabór na rok szkolny 2019/2020 jest ostat‑
nim naborem do tego typu szkoły, w któ‑
rym nauka trwa 2 lata.	Od	roku	szkolnego	
2020/2021	nauka	w Liceum	Ogólnokształ-
cącym	dla	Dorosłych	będzie	trwała	4	lata.	

Zapraszamy	do	nas!
Anna Głąb -Sołtysiak
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Oprócz	nowych	usług	(nieodpłatne	poradnictwo	obywatelskie	
oraz	mediacja)	prawo	dostępu	do	darmowej	pomocy	prawnej	

będzie	miało	szersze	grono	osób.	Od	1	stycznia	2019	roku	z pomocy	
tej	będzie	mogła	skorzystać	każda	osoba,	której	nie	stać	na	odpłat-
ne	porady	i która	złoży	oświadczenie,	że	nie	jest	w stanie	ponieść	
kosztów	odpłatnej	pomocy	prawnej,	natomiast	do	końca	2018	r.	
był	to	ograniczony	krąg	osób.	Nieodpłatne	poradnictwo	dostępne	
dla	mieszkańców	dotyczyć	będzie	w szczególności:	poradnictwa	
rodzinnego,	z zakresu	pomocy	społecznej,	w sprawach	rozwiązy-
wania	problemów	alkoholowych	i innych	uzależnień,	w sprawach	
przeciwdziałania	przemocy	w rodzinie,	w ramach	interwencji	kry-
zysowej,	dla	bezrobotnych,	dla	osób	pokrzywdzonych	przestęp-
stwem,	z zakresu	praw	konsumentów,	praw	dziecka,	praw	pacjenta,	
ubezpieczeń	społecznych,	prawa	pracy,	prawa	podatkowego,	dla	
osób	w sporze	z podmiotami	rynku	finansowego.	Termin	wizyty	
należy	ustalić	telefonicznie	pod	numerem	tel.	343597833	wew.	106.	
w Starostwie	Powiatowym	w Oleśnie	lub	za	pośrednictwem	poczty	
elektronicznej:	pomocprawna@powiatoleski.pl

Porady	co	do	zasady	udzielane	są	podczas	osobistej	wizyty	
w punkcie	nieodpłatnej	pomocy	prawnej.	Osoby,	które	ze	względu	
na	niepełnosprawność	ruchową	nie	są	w stanie	przybyć	do	punktu	
lub	osoby	doświadczające	trudności	w komunikowaniu	się	mogą	
otrzymać	poradę	przez	telefon	lub	przez	Internet.	Bliższe	informacje	
pod	numerem	w Starostwie	Powiatowym	w Oleśnie	tel.	343597833	
wew.	106.	lub	za	pośrednictwem	poczty	elektronicznej:	pomoc‑
prawna@powiatoleski.pl

Lista	jednostek	nieodpłatnego	poradnictwa	dostępna	jest	dla	
mieszkańców	powiatu	oleskiego	na	stronie	bip.powiatoleski.pl	lub	
stronie	internetowej	gminy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

•	 informowanie	o obowiązującym	stanie	prawnym	oraz	o przysłu-
gujących	prawach	i obowiązkach,	w tym	w związku	z toczącym	się	
postępowaniem	przygotowawczym,	administracyjnym,	sądowym	
lub	sądowoadministracyjnym,

•	 wskazywanie	sposobu	rozwiązania	problemu	prawnego,
•	 przygotowywanie	projektu	pisma	w sprawach	wymienionych	

powyżej,	z wyłączeniem	pism	procesowych	w toczącym	się	po-
stępowaniu	przygotowawczym	lub	sądowym	i pism	w toczącym	
się	postępowaniu	sądowoadministracyjnym,	

•	 sporządzanie	projektu	pisma	o zwolnienie	od	kosztów	sądowych	
lub	ustanowienie	pełnomocnika	z urzędu	w różnych	rodzajach	
postępowań,

•	 nieodpłatną	mediację.
Nieodpłatna	pomoc	prawna	nie	obejmuje	spraw	związanych	

z prowadzeniem	działalności	gospodarczej,	z wyjątkiem	przygoto-
wania	do	rozpoczęcia	tej	działalności.

Punkt	Nieodpłatnej	pomocy	prawnej	znajduje	się	w budynku 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy Pl. Wolności 
24,	46–380	Dobrodzień,	tel.	508	243	127

Punkt	ten	obsługiwany	jest	przez	Stowarzyszenie	OPPEN	Oby-
watel	Prawo	Edukacja	Nowatorstwo	z siedzibą	w Opolu	przy	ul.	
Dubois	18/3	w dniach:

Poniedziałek:	8.00 –	12.00
Wtorek:	14.00 –	18.00
Środa:	14.00 –	18.00
Czwartek:	8.00 –	12.00
Piątek:	8.00	–	12.00

Waldemar Krafczyk

WIEŚCI GMINNE
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nieodpłaTna poMoC pRawna
Nieodpłatna pomoc prawna to system, który działa w całej polsce od 2016 r. Gmina dobrodzień dzięki poro-
zumieniu, które było co roku podpisywane z powiatem oleskim posiadała na swoim terenie punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej. także w dniu 19 października 2018 r. podpisano kolejne porozumienie z powiatem ole-
skim w sprawie ustalenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, które obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia 
2019 r. od stycznia 2019 r. weszły zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy, oraz edukacji prawnej. 

punkT konsulTaCYjnY
Uprzejmie informuję, że przy Urzędzie Miejskim w dobrodzieniu funk-
cjonuje punkt konsultacyjny, który mieści się w pokoju nr 102. dyżur 
w niniejszym punkcie konsultacyjnym pełni instruktor terapii uzależ-
nień w III poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 16.30 – 19.00 

Zadaniem	instruktora	terapii	uzależnień	
w punkcie	konsultacyjnym	 jest:	mo-

tywowanie	i informowanie	o możliwości	
podjęcia	leczenia,	udzielanie	wsparcia	po	
zakończonym	leczeniu,	rozpoznanie	zjawiska	
przemocy	domowej,	udzielenie	stosownego	
wsparcia	i informacji	o możliwościach	uzy-
skania	pomocy	i powstrzymywania	prze-
mocy,	inicjowanie	interwencji	w przypadku	
diagnozy	przemocy	domowej,	posiadanie	
dobrej	orientacji	na	temat	dostępnych	miejsc	
pomocy	i kompetencji	poszczególnych	służb	

i instytucji	z terenu	gminy,	które	mogą	się	
włączyć	w systemową	pomoc	dla	rodziny.

Ponadto,	zostało	zawarte	porozumienie	
z Kierownikiem	Przychodni	Terapii	Uza-
leżnienia	od	Alkoholu	i Współuzależnienia	
w Oleśnie	przy	ul.	Krasickiego	22.

przedmiotem porozumienia jest 

realizacja	zadań	z zakresu	profilaktyki	
i terapii	alkoholowej,	a w szczególności	zadań	
z zakresu	zwiększenia	dostępności	pomocy	

terapeutycznej	i rehabilitacyjnej	dla	osób	
uzależnionych,	jak	i osób	współuzależnio-
nych	od	alkoholu,	oraz	udzielania	rodzinom,	
w których	występuje	problem	alkoholowy,	
pomocy	psychospołecznej,	a w szczególności	
ochrony	przed	przemocą	w rodzinie.

Organizowane	są	terapie,	maratony	dla	
osób	uzależnionych,	jak	i współuzależnio-
nych	oraz	dla	Dorosłych	Dzieci	Alkoholików,	
które	są	nierefundowane	przez	NFZ.	Zajęcia	
te	odbywają	się	w ramach	zawartego	poro-
zumienia	z przychodnią.

Zainteresowanych	zaprasza	się	do	uczest-
niczenia	w otwartym	mitingu,	który	odby-
wa	się	w ostatni	wtorek	i sobotę	każdego	
miesiąca	w godzinach	od	16.30	do	19.00	
przy	Przychodni	Terapii	Uzależnienia	od	
Alkoholu	i Współuzależnienia	w Oleśnie	
przy	ul.	Krasickiego	22,	nr	tel.	34/358–40–90.

Irena Kurtz
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27 finał oRkiesTRY
13 stycznia 2019 roku odbył się 27 już finał Wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy. W dobrodzieniu orkiestra również grała! po raz trzeci 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	36	mogli	w każdej	
chwili	wejść	do	Domu	Kultury	i poczę-

stować	się	ciastem	oraz	napić	ciepłej	herbaty,	
a do	20.00	mogli	przynosić	puszki,	by	człon-
kinie	sztabu	mogły	przyjąć	pieniądze.	Każdą	
puszkę	liczy	się	w obecności	wolontariusza	
i wypisuje	mu	się	certyfikat	z uzbieraną	kwotą.

Wolontariusze	pracowali	od	rana,	a kon-
certy	w szkole	zaczęły	się	o godz	16.00.	W tym	
roku	rozpoczęliśmy	od	występów	jasełkowych.	
Jako	pierwsze	wystąpiło	przedszkole	z Szemro-
wic	z przepięknym	przedstawieniem	niosącym	
morał.	Następnie	usłyszeliśmy	piosenki	świą-
teczne	w wykonaniu	uczniów	z Niepublicznej	
Szkoły	Podstawowej	w Bzinicy	Starej.

Po	zakończeniu	części	 jasełkowej	roz-
poczęła	się	część	muzyczno	-taneczna.	Jako	
pierwsze	wystąpiły	dwie	sekcje	działające	
przy	Domu	Kultury –	mażoretki	„Fantazja”	
w swych	pięknych	kolorowych	strojach	oraz	
„Dokisiaki”.	Kolejno	odbył	się	pokaz	członków	
grupy	KARATE	NIDAN,	która	ma	również	
swoją	sportową	sekcję	przy	DOKiS.	Wracając	
do	muzycznych	klimatów	kolejno	wystąpiły	
zespoły:	„Alleluja”,	dzieci	i młodzież	uczęsz-
czająca	na	zajęcia	ogniska	muzycznego	„Go	
Art”	z Kluczborka	odbywające	się	w Domu	
Kultury	w Dobrodzieniu,	tancerze	z zespołu	
„3	Movement	Break	Dance”	Łukasza	Rejdaka,	
zespół	„Dobre	Nutki”	oraz	nowa	dziecięca	
sekcja	taneczna	„Disco	robaczki”.	Na	zakoń-
czenie	wystąpiły	nauczycielki	przedszkola	
i żłobka	z Dobrodzienia	z fantastycznym	ukła-

WoŚp

INFoRMatyka

dem	choreograficznym	do	utworu	muzyczne-
go	Marsz	Radeckiego.	Występ	był	kolorowy,	
zabawny	i bardzo	pomysłowy!

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

Do	licytacji	fundacja	przysłała	m.in.	kalen-
darze,	budzik,	koszulki	w różnych	rozmiarach,	
nakładkę	na	tablicę	rejestracyjną,	torby	różne-
go	typu,	kieszonkowy	zestaw	do	resuscytacji	
itd.	wszystkie	z logo	WOŚP.	Ponadto	torty,	
bony	do	zakładów	kosmetycznych	i gadże-
ty	mażoretkowe	–	koszulki,	bluzy,	zabawki	
i gadżety.	Dodatkową	atrakcją	do	licytacji	
była	przejażdżka	z nowym	Burmistrzem	An-
drzejem	Jasińskim	zabytkowym	samochodem	
marki	Warszawa	oraz	koszulka	z podpisem	
Roberta	Lewandowskiego	i piłka	z podpisem	
Kuby	Błaszczykowskiego.	Łączna	kwota	z li-
cytacji	to	3.448,50	zł.

Dodatkowo	loterię	przygotowali	rodzice	
mażoretek	–	1.648,00	zł.

W sumie	sztab	dobrodzieński	uzbierał	
33.287,95 zł.

Każdego	roku	w działania	dobrodzieńskie	
angażują	się	również	Morsy	z Klubu	„Sopel”,	
które	zapraszają	na	wspólny	ciepły	posiłek	
po	morsowaniu	uczniów	Zespołu	Placówek	
Edukacyjnych.	Ciepły	posiłek	funduje	Park	
Hotel.	Wszystkich	wolontariuszy	natomiast	na	
ciepłą	zupę	zapraszały	restauracje	„Mistella”	
i „Murzynek”.

Mieliśmy	też	w tym	roku	okazję	wesprzeć	
sąsiedni	Ozimek	w zmaganiach	z organizacją	
WOŚP.	Bardzo	nam	było	miło,	że	mogliśmy	
razem	działać	w jednej	sprawie.

Dziękujemy	bardzo	serdecznie	wszystkim	
zaangażowanym	w organizację	WOŚP,	wszyst-
kim	wolontariuszom,	nauczycielom	opieku-
nom	i zapraszamy	do	współpracy	za	rok!

Musimy	jeszcze	wspomnieć	o tragicznym	
wypadku	jaki	miała	miejsce	podczas	Finału	
WOŚP	w Gdańsku.	Ponieważ	tragicznie	zmar-
ły	prezydent	Gdańska	również	był	wolonta-
riuszem	nasi	dobrodzieńscy	wolontariusze	
oddali	mu	cześć	w dniu	pogrzebu	gromadząc	
się	wokół	serca	z portretem	prezydenta	i zapa-
lonymi	zniczami.	Wysłuchaliśmy	w milczeniu	
przejmującego	utworu	„The	sound	of	silence”	
i zapaliliśmy	znicze.

Monika Kabat

„MądRzY CYfRowi” 
podczas ferii zimowych w Niepublicznej Szkole podstawowej w Bzinicy 
Starej w dniach 4–8 lutego 2019 roku dzieci uczestniczyły w zajęciach 
w ramach projektu „Mądrzy Cyfrowi” realizowanego przez Fundację 
„aBCXXI – Cała polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Podczas	zajęć	warsztatowych	dzieci	w kreatywny	sposób	poznały	wartości,	dyskutowały	
o nich,	a także	uczyły	się	podczas	ćwiczeń	praktycznych	ich	rozpoznawania	i nazywania,	

tak	by	w codziennym	życiu	umiejętnie	je	okazywać	i nimi	się	kierować.	Jednocześnie	podczas	
zajęć	rozwinęły	umiejętności	cyfrowe,	ucząc	się	tworzenia	oraz	obrabiania	grafik	i zdjęć,	
narzędzi	do	pracy	w „chmurze”,	czy	zasad	bezpiecznego	i odpowiedzialnego	korzystania	
z internetu.	Rezultatem	będzie	wspólnie	utworzony	projekt	społeczny.

Dziękujemy	za	aktywne	uczestnictwo	i kreatywnie	spędzony	czas	podczas	ferii	zimowych	
uczniów	NSP	w Bzinicy	Starej.	 Joanna Eichhorn, Jolanta Kopyto 
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siosTRa MaRia ColuMBa
(1937–2018)

14 grudnia 2018 roku, w wieku 81 lat, zmarła Siostra Maria Columba ze Zgromadzenia 
Sióstr Świętej Elżbiety. Msza Święta pogrzebowa odbyła się 18 grudnia 2018 roku 
w kościele parafialnym pw. św. Stanisława kostki w lublińcu. Skierowana do pra-
cy w dobrodzieniu, przez 45 lat pełniła posługę zakrystianki i katechetki w parafii 
św. Marii Magdaleny. parafianie, którzy w latach 1969–2014 zostali ochrzczeni, 
przyjmowali sakrament bierzmowania lub małżeństwa, czy organizowali pogrzeb 
swoim bliskim, w swoim kościele parafialnym korzystali z posługi S.M. Columby.

Z pytaniami	o miejsce	urodzenia	i drogę	życiową	S.M.	Columby	
zwróciłem	się	do	Siostry	Elżbietanki	Marii	Pacyfiki,	która	w dobro-

dzieńskim	szpitalu	pracowała	w charakterze	dyplomowanej	pielęgniarki	
w latach	1960–1988,	a posługę	miłosierdzia	w kaplicy	szpitalnej	i przy	
łożu	chorego	sprawowała	aż	do	1	sierpnia	2013	roku	–	do	dnia	wyjazdu	
do	zakonnego	czynnego	Domu	Pogodnej	Starości	w Lublińcu.

– Siostra Columba, Maria Tomica, urodziła się w 1937 roku w Zamar‑
ski koło Cieszyna w wielodzietnej rodzinie – miała ośmioro rodzeństwa. 
Jej matka Elżbieta zmarła, gdy miała dwa miesiące. Wychowaniem 
zajęła się babcia, a po jej śmierci najstarsza siostra. Do szkoły uczęsz‑
czała początkowo w Zamarski, następnie w Cieszynie. Tam też zdobyła 
zawód krawcowej i w tym zawodzie pracowała aż do dnia wstąpienia 
do klasztoru. Zastanawiając się do jakiego zgromadzenia zakonnego 
wstąpić, niespodziewanie przeczytała w „Gościu Niedzielnym” artykuł 
o siostrze elżbietance z Katowic, o jej pracy i miłości w posługiwaniu 
chorym i biednym. Zaraz też postanowiła nawiązać kontakt ze zgroma‑
dzeniem zakonnym Sióstr Świętej Elżbiety przy ulicy Warszawskiej 52 
w Katowicach. Tam też została serdecznie przyjęta. Nowicjat odbyła we 
Wrocławiu. Do Dobrodzienia została skierowana w 1969 roku.

Pamiętam	tamten	czas.	W marcu	1967	roku	zmarł	ksiądz	proboszcz	
Jan	Gładysz,	więc	od	dwóch	lat	proboszczem	parafii	św.	Marii	Magdaleny	
był	ks.	Stanisław	Kras.	Jako	ministrant,	służyłem	właśnie	przy	ołtarzu,	
kiedy	po	raz	pierwszy	do	zakrystii	weszła	młoda	siostra	zakonna.	By-
łem	ogromnie	zaskoczony,	ponieważ	dotąd	opiekę	nad	ministrantami	
(oprócz	księdza	wikarego)	sprawował	i obowiązki	zakrystianina	zawsze	
pełnił	mężczyzna	–	osoba	świecka.	

– Siostra Columba zastała kościół i parafię w wielkiej potrzebie. 
Kościelnym ‑zakrystianinem był wówczas 84‑letni pan Kuboth, gorliwy 
katolik, ale już sam potrzebujący troski, pomocy. Czekała na nią praca 
w kościele, dbanie o czystość bielizny, wystrój ołtarzy nie tylko w kościele 
ale i kaplicach, dbanie o groby księży i sióstr. Były też remonty, i w kościele 
i w domu zakonnym. Kilka razy obejmowała urząd przełożonej. Ogród 
też był pod jej opieką, zarówno warzywa, jak i kwiaty, którymi ubierała 
ołtarze i groby. Plonami ogródka umiała się dzielić z potrzebującymi.

Minęło	kilka	lat.	Po	ukończeniu	studiów	powróciłem	do	rodzinnego	
miasta,	do	swojej	parafii.	Odżyły	wspomnienia	z czasów	służby	mini-
stranckiej,	jednak	tym	razem	współpraca	z siostrą	Columbą	najczę-
ściej	dotyczyła	projektowania	i wykonywania	
dekoracji	lub	jedynie	wybranych	elementów	
kompozycji	plastycznych,	przygotowywanych	
z okazji	kościelnych	uroczystości.	Siostra	Co-
lumba	zawsze	miała	konkretny	pomysł,	nale-
żało	tylko	opracować	go	plastycznie.	Kiedy	po	
1989	roku	ponownie	wprowadzono	do	szkół	
religię,	często	spotykałem	Siostrę	Columbę	
w naszych	dobrodzienskich	szkołach	w roli	
katechetki.

– Siostra Columba była również katechetką – 
początkowo w salce, a na wioskach w wynajętych 
pomieszczeniach u dobrych ludzi. W tym czasie 
musiała jeździć do Katowic na dokształcanie ka‑

WSpoMNIENIE

techetyczne. Lubiła dzieci, ale i one także ją lubiły. Była bardzo pracowita 
i gorliwa. Uczyła nie tylko wiedzy o Panu Bogu, ale przekazywała wiarę, 
którą sama żyła. Przygotowywała dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, 
również niepełnosprawne. Prowadziła też grupę 40 dziewcząt – „Dzieci 
Maryi”, a często dochodzili też ministranci, których wówczas było wielu. 
Na Boże Narodzenie dzieci występowały w jasełkach, ale i młodzież w róż‑
nych scenach z życia świętych, np. „Ojciec Damian” i innych. Oprócz tego 
potrafiła znaleźć czas do pomocy w pielęgnacji chorych w ich domach. 

Swój	„Srebrny	Jubileusz	Zakonny”	Siostra	Columba	odprawiła	
w 1993	roku	w Katowicach.	15	marca	2014	roku	uczestniczyłem	w uro-
czystej	Mszy	Świętej	dziękczynnej	i pożegnalnej	w intencji	S.M.	Columby	
w kościele	parafialnym	św.	Marii	Magdaleny.	Miałem	okazję	złożyć	
szczere	podziękowania,	osobiste	i rodzinne,	za	dar	pracy	apostolskiej,	
doświadczanego	krzyża	oraz	dar	duchowej	wspólnoty,	łączącej	parafian	
więzią	modlitwy.	10	marca	2018	roku	S.M.	Columba	–	już	poważnie	
chora	–	w kaplicy	klasztornej	domu	sióstr	-emerytek	w Lublińcu	ob-
chodziła	50-lecie	profesji	zakonnej.

– Siostra Columba w 2014 roku została przeniesiona z Dobrodzienia 
do Szombierek koło Bytomia. Tam po udarze, prawostronnym paraliżu, 
w 2016 roku skierowano ją do Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu. Potrze‑
bowała całodobowej opieki. Choroba postępowała. Zmarła 14grudnia 
2018 roku o godzinie Miłosierdzia Bożego. Mszę Świętą pogrzebową 
w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki, u Ojców Oblatów, odpra‑
wiało dziewięciu kapłanów. Koncelebransami z Dobrodzienia byli ksiądz 
proboszcz senior Alfred Waindok, ksiądz proboszcz Mariusz Kleman, 
ksiądz proboszcz Jan Konik, ksiądz proboszcz Marian Demarczyk i ksiądz 
wikariusz Paweł Lisoń. Ogromną radością było widzieć osoby zawsze 
bliskie oraz znajome z obu dobrodzieńskich parafii.

Po	uroczystej	Eucharystii	odprowadziliśmy	śp.	Siostrę	Marię	Colum-
bę	do	miejsca	spoczynku	Sióstr	Elżbietanek	na	lublinieckim	cmentarzu	
parafialnym	i podziękowaliśmy	za	piękne	świadectwo	życia	ofiaro-
wanego	Panu	Bogu.	Po	zakończeniu	ceremonii	uczestnicy	pogrzebu	
–	członkowie	najbliższej	rodziny,	licznie	przybyłe	siostry	zakonne	
i przyjaciele	zostali	zaproszeni	na	konsolację.

Siostrze Marii Pacyfice serdecznie dziękuję za życzliwą i szczerą roz‑
mowę wspomnieniową.

Paweł Mrozek
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Witam Siostrę w Dobrodzieniu – stolicy gminy, z której 
Siostra się wywodzi

Moja	mama	pochodzi	z Pluder,	to	ta	sama	parafia,	co	Ła-
giewniki	Małe.

Proszę nam powiedzieć jak to się zaczęło. Dlaczego Siostra 
wybrała życie tak daleko od swojego kraju?

Skończyłam	w kraju	szkołę	–	10	lat	formacji;	od	momentu	
jak	wstąpiłam	do	zakonu.	Potem	byłam	w zakonie	we	Francji	
i następnie	Syria.	Tam	minęło	już	30	lat	mojego	pobytu.

Inny świat, inna kultura… Jak Siostra się w tym świecie 
odnajduje?

Tak,	to	zupełnie	inna	kultura,	inne	obyczaje	i  inna	religia.	
W większości	są	tu	muzułmanie.	Po	trzydziestu	latach	mogę	
powiedzieć,	że	lubię	to	życie.	Do	wszystkiego	można	się	przy-
zwyczaić.	Kościół	bliskowschodni	jest	bardzo	bogaty	w obrządki	
wschodnie.	Czuję	się	ubogacona	tą	kulturą.	Tak	jak	mówił	Jan	
Paweł	II,	że	kościół	wschodni	i zachodni	są	jak	dwa	płuca.	Jak	
jesteśmy	zamknięci	w jednym	kościele	to	czegoś	brakuje.	Dwa	
płuca	to	całość.	

Czy ludzie w Syrii mogą się dziś czuć bezpiecznie?
W centrum	Aleppo	jest	już	sytuacja	o wiele	lepsza	niż	np.	2	

lata	temu.	Od	czasu	do	czasu	zdarza	się	jeszcze	jakiś	zabłąkany	
pocisk	i przed	moim	wyjazdem	do	Polski	było	takie	zdarzenie.	Na	
szczęście	nikt	nie	zginął,	byli	natomiast	ranni.	Na	obrzeżach	mia-
sta	jeszcze	słychać	odgłosy	walk,	ale	robi	się	już	coraz	spokojniej.

Proszę opisać jak wygląda Siostry zwykły dzień.
Wstaję	ok.	6,	przed	7	mamy	wspólny	brewiarz	i mszę	św.	

w kaplicy.	Nasze	konstytucje	przewidują	codziennie	co	najmniej	
godzinę	medytacji	słowa	Bożego.	Można	to	robić	indywidualnie	
w dowolnym	czasie.	Wolę	medytować	rano,	żeby	nic	mnie	w ciągu	
dnia	nie	zaskoczyło.	Poza	tym	jest	wtedy	spokój.	Po	wspólnym	
śniadaniu	idę	do	parafii	rzymsko	-katolickiej	pw.	Św.	Franciszka,	
tam	administruję	niektóre	projekty.	Jestem	w kilku	ekipach,	
które	rozdzielają	pozyskane	od	sponsorów	środki	pieniężne	na	
najbardziej	pilne	potrzeby.	Dużo	rozmawiam	z ludźmi,	którzy	
również	potrzebują	wsparcia	duchowego	i psychologicznego.	
Wracam	do	wspólnoty	ok.	13	na	obiad.	Pół	godziny	adoracji	św.	
sakramentu	to	również	jest	przewidziane	w naszej	konstytucji.	Po	
południu	spotykam	się	z dziećmi	i młodzieżą,	na	terapeutyczne	
spotkania,	które	mają	na	celu	pomoc	w wyjściu	z powojennej	
traumy.	Trwa	to	nieraz	do	godzin	wieczornych.	O 19.	staramy	
się	spotkać	z pozostałymi	siostrami	na	brewiarzu	i na	kolacji.	
Później	przygotowujemy	plan	następnego	dnia.

Towarzyszę	trzem	wspólnotom	w różnych	działaniach	spo-
łecznych	więc	każdy	dzień	jest	zapełniony	zajęciami.	W naszej	
wspólnocie	mamy	również	studentki,	które	uczą	się	na	uniwer-
sytetach	w Aleppo.	One	są	z różnych	miast	Syrii,	teraz	jest	ich	
36,	przed	wojną	było	ponad	60.	Mamy	problem	z prądem	i wodą,	
poza	tym	również	z racji	bezpieczeństwa	zmniejszyłyśmy	liczbę	
studentek.	

Dużo	czasu	poświęcamy	na	słuchanie	ludzi.	To	jest	im	bardzo	
potrzebne.	Mamy	przy	naszym	klasztorze	duży	ogród,	możemy	
się	spotykać	u siebie	z ludźmi,	tym	bardziej,	że	ponad	70%	miasta	
jeszcze	jest	zniszczone.	W jednym	niewielkim	mieszkaniu	często	

mieszkają	2–3	rodziny.	Każda	dzielnica	ma	raz	w tygodniu	wodę.	
To	jest	wyzwanie,	ludzie	nie	maja	pracy.	Odwiedzamy	rodziny	
i próbujemy	rozładować	nerwy	i napięcie.	Zdarza	się,	że	ktoś	
z rodziny	zaginął	4–5	lat	temu	i nikt	nie	wie,	czy	żyje.	To	są	bardzo	
trudne	sprawy	i w tych	momentach	jesteśmy	ludziom	potrzebni.	
Każda	rodzina,	która	utraciła	kogoś	potrzebuje	pomocy.	Rząd	
w Syrii	był	mocny,	wszyscy	żyli	spokojnie	mimo	zawieruchy	
w sąsiednich	państwach.	Nagle	tu	też	się	to	stało,	nikt	się	tego	
nie	spodziewał.	Z dnia	na	dzień	ludziom	zmieniło	się	życie.

Dlatego Siostra jest tym ludziom potrzebna. Czy we wspól‑
nocie jest więcej Polek, które niosą pomoc potrzebującym?

Jest	nas	5,	2	Libanki,	Syryjka,	Francuzka	i  ja.	Jedna	Polka	
wyjechała	do	Jordanii.

Czy Siostra jest w Aleppo od momentu wyjazdu z Francji?
Byłam	20	lat	w Syrii	przed	wojną;	w Damaszku	i Homs,	później	

na	północy	kraju,	potem	7	lat	w Jordanii	i wróciłam	do	Aleppo.
W Syrii przeważają wyznawcy islamu. Czy są też ludzie, 

którzy wyznają inną religię?
Przed	wojną	było	ok.	90%	mieszkańców	muzułmanów	i 10	%	

chrześcijan	/katolickich	i prawosławnych/.	Na	dzień	dzisiejszy	
jeszcze	nie	mamy	statystyk.	Kościoły	mniej	więcej	policzyły	
swoich	wiernych	i wynika	z tego,	że	pozostało	2	–	3%	chrześci-
jan.	Islamizacja	wzrasta	i jednocześnie	niechęć	do	chrześcijan.

Wojna	ma	2	oblicza.	Jest	zła,	przynosi	nieszczęścia.	Ludzie	
jednak	potrafią	się	niesamowicie	solidaryzować.	Muzułmanie	
bardzo	zbliżyli	się	do	chrześcijan,	zresztą	często	dopiero	teraz	
mieli	okazję	nawzajem	się	poznać,	a bywa,	że	i zaprzyjaźnić.

Teraz	mamy	nadzieję,	że	już	idzie	ku	lepszemu.	Wszyscy	się	
o to	staramy.	Chcemy,	żeby	dzieci	miały	opiekę,	żeby	mogły	
chodzić	spokojnie	do	szkoły	i żeby	nie	towarzyszył	im	świst	kul.

Bardzo dziękuję Siostrze za rozmowę i w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej okolicy życzę spokoju, zdrowia i dobrych 
efektów w pełnieniu swojej misji.

Rozmawiała Ewa Piasecka
Syryjczycy nie chcą wiele, pragną spokoju w swoim kraju 

i swoich rodzinach. Podzielmy się z nimi naszym domem!
Chcesz	pomóc?	Możesz	to	zrobić.
ING	Bank	Śląski	O/Dobrodzień
05	1050	1171	1000	0022	8470	3242

siosTRa BRYgida z aleppo
We wrześniu ubiegłego roku przyjechała do łagiewnik Małych 
siostra Brygida Maniurka ze zgromadzenia franciszkanek Misjo-
narek Maryi. Siostra mieszka w syryjskim klasztorze pomaga 
ludziom, którzy próbują dojść do siebie po długoletniej wojnie.

SerDeCZNe PODZIęKOWANIA

Wszystkim krewnym, przyjaciołom, znajomym, 
sąsiadom, kolegom,

OSP Szemrowice, delegacjom 
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości

pogrzebowej mojego męża

ś.p. Maksymiliana Kuc

składa	żona	z całą	rodziną
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pioTR leMpa aniMaToReM kulTuRY 2018!
9 października 2018 roku w Zamku w Mosznej odbyła się wielka gala 
wręczenia nagród Marszałka Województwa opolskiego. Nagrodą 
w dziedzinie twórczości artystycznej został uhonorowany piotr lempa! 
Nominację do nagrody zgłosiła Burmistrz dobrodzienia Róża koźlik.

W liście	gratulacyjnym	towarzyszącym	
nagrodzie	Pan	Marszałek	Andrzej	Buła	

napisał	„Z okazji	uhonorowania	Pana	Na-
grodą	Marszałka	Województwa	Opolskie-
go	za	osiągnięcia	w dziedzinie	twórczości	
artystycznej,	upowszechniania	i ochrony	
kultury	pragnę	złożyć,	w imieniu	własnym	
oraz	Zarządu	Województwa	Opolskiego,	
najserdeczniejsze	gratulacje.	Nagroda	ta	jest	
wyrazem	uznania	za	szczególne	zaangażo-
wanie	w dzieło	pielęgnowania	i wzbogacania	
kultury	Śląska	Opolskiego”.	Dziękując	za	peł-
ną	zapału	i pasji	pracę	na	rzecz	pomnażania	
dorobku	kulturowego	naszego	regionu	życzę	

Panu	wielu	sukcesów	w realizacji	twórczych	
zamierzeń	oraz	zdrowia	i wszelkiej	pomyśl-
ności	w życiu	osobistym”.

Artysta,	czyli	nasz	chłopak	z Dobrodzie-
nia,	był	już	nominowany	do	tej	nagrody	
w 2014	roku.	Natomiast	zbieranie	laurów	
zawodowych	zaczął	od	Nagrody	Marszałka	
Województwa	Pomorskiego	za	najlepszy	
debiut	operowy	w 2004	roku!

Ponieważ	Piotr	Lempa	zajęty	swoimi	obo-
wiązkami	zawodowymi	nie	mógł	osobiście	
odebrać	nagrody,	dlatego	miałam	ogromny	
zaszczyt	zrobić	to	w jego	imieniu.	Statuetkę	
oraz	dyplom	przekazała	artyście	Pani	Bur-

mistrz	po	zakończeniu	Dobrodzień	Classic	
Festival	zaledwie	tydzień	później.

Jesteśmy	niezmiernie	dumni	i przekazu-
jemy	gratulacje	w imieniu	całej	dobrodzień-
skiej	publiczności.	 Agnieszka Hurnik

nagRoda MaRszałka dla MuzeuM 
Regionalnego w doBRodzieniu

Muzeum	Regionalne	w Dobrodzieniu	
otrzymało	I nagrodę,	Wydarzenie	Mu-

zealne	Roku	2017	w kategorii	„Publikacje	
książkowe”	za	wydanie	 reprintu	kroniki	
z 1882	roku	„Geschichte der Stadt und 
Herrschaft Guttentag”!!!

Marszałek	Andrzej	Buła	napisał	w liście	
gratulacyjnym:	„Nagroda	Marszałka	Woje-
wództwa	Opolskiego	jest	podziękowaniem	
za	niezwykłą	umiejętność	łączenia	wiedzy	
z wizją	twórczą	oraz	za	kreatywność,	upór	
i konsekwencję	w realizacji	ambicji	zawodo-
wych,	które	sprawiają,	iż	muzea,	do	niedawna	
postrzegane	jako	zamknięte	ogrody	sztuki,	
stają	się	nowoczesnymi,	przyjaznymi	dla	
publiczności	instytucjami	kultury.	Proszę	
przyjąć	wyrazy	wdzięczności	za	pasję,	kon-
sekwencję	i bezkompromisowość	w urzeczy-
wistnianiu	swojej	wizji	Muzeum”.

Jesteśmy	niezmiernie	dumni,	że	insty-
tucja,	 która	ma	 zaledwie	 rok	 już	 osiąga	
spektakularne	sukcesy.	Nie	jest	to	jednak	
wyłącznie	nasza	zasługa.	Odbierając	nagrodę	
powiedziałam,	że	jest	to	nagroda,	która	wła-
ściwie	powinna	być	skierowana	do	naszego 
lokalnego historyka Pawła Mrozka.

W 2018 roku po raz pierwszy, oprócz nagród w dziedzinie kultury, zostały 
przyznane również nagrody Marszałka Województwa opolskiego dla muzeów 
za działalność w minionym roku. 9 października 2018 r okazało się, że nasze 
wysiłki związane z wydaniem reprintu kroniki dobrodzienia były ze wszech 
miar słuszne ponieważ zostały zauważone w województwie i nagrodzone.

to dzięki niemu istnieje muzeum

i to	on	dokonał	benedyktyńskiej	pracy	
oczyszczenia	starodruku	kroniki	i przygo-
towania	go	na	nowo	do	publikacji.	Udział	
w nagrodzie	mają	również	Państwo	Ziajowie,	
którzy	jedyny	oryginalny	egzemplarz	udo-
stępnili	na	potrzeby	prac	edytorskich	oraz	
ówczesna	Pani	Burmistrz	Róża	Koźlik,	która	
zdołała	przekonać	Radę	Miejską,	że	to	ważne,	
wręcz	epokowe	wydarzenie	i trzeba	go	podjąć	
mimo	trudności,	tak	jak	nasi	przodkowie	
znaleźli	środki	na	wydanie	kroniki	mimo,	iż	
Dobrodzień	odbudowywał	się	po	pożarze.	To	
uratowane	dziedzictwo	kulturowe	naszego	
miasta	i regionu	nie	zaginie	już	bez	pamięci	
i świadczyć	będzie	o naszym	pokoleniu	jak	
tamto	świadczy	o naszych	przodkach.

Muzeum	Regionalne	w Dobrodzieniu	
w swojej	misji	ma	właśnie	tego	typu	działania	
–	ratowanie	materialnego	i niematerialnego	
dziedzictwa	kulturowego	regionu.	Ocalanie	
od	zapomnienia	i rozbudzanie	uczuć	do	lo-
kalnej	ojczyzny	poprzez	szerzenie	wiedzy	
o niej.	Uczeń,	który	wiele	lat	temu	praco-
wał	przy	powstawaniu	jeszcze	wtedy	Izby	

regionalnej	i poznawał	swój	„dom”	coraz	
bardziej,	powiedział –	„Wie	Pani,	wyjadę	
ale	ja	tu	na	pewno	wrócę!”	Dlatego	właśnie	
wiem,	że	warto!

Kronika	jest	dostępna	w Domu	Kultury	
i oczywiście	czekamy	na	jej	tłumaczenie.	Do-
łożymy	równie	wielkich	starań,	aby	ukazało	
się	z należytą	starannością	i było	dostępne	
dla	mieszkańców.

Muzeum Regionalne
Agnieszka Hurnik
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RóŻe powiaTu
8 stycznia 2019 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Nowo-
roczne organizowane przez Starostwo powiatowe w oleśnie. 
W auli Zespołu Szkół w oleśnie każdego roku odbywa się 
gala wręczenia nagród i wyróżnień Starosty oleskiego za 
miniony rok. Mieszkańcy Gminy dobrodzień zostali w tym roku 
uhonorowani kilkoma nagrodami w różnych kategoriach.

Odznakę	Marszałka	Województwa	Opolskiego	„Za	zasługi	Dla	
Województwa	Opolskiego”	wręczył	druhowi	ewaldowi Zajon‑

cowi	Marszałek	Andrzej	Buła.
„Januarka”	za	pracę	w wolontariacie	otrzymały	uczennica	Ze-

społu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	Zuzanna Sułkowska	oraz	jej	
nauczycielka	i wieloletnia	opiekunka	koła	wolontariatu	w ZSP	Beata 
Jasińska.

„Januara”	za	zasługi	w dziedzinie	kultury	otrzymała	Agnieszka 
Hurnik	Dyrektor	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	Kultury	i Sportu	no-
minowana	przez	Wydział	Edukacji	i Kultury	Starostwa	Powiatowego.

Natomiast	wyróżnienie	„róży Powiatu Oleskiego”	otrzymał	
Tomasz Sikora,	sportowiec	i wieloletni	działacz	na	rzecz	szerze-

kUltURa

nia	sportu	w Gminie	Dobrodzień	nominowany	przez	Burmistrza	
Dobrodzienia.	Wśród	nagrodzonych	„Różą”	znaleźli	się	również	
inni	mieszkańcy	powiatu –	muzyk	Korneliusz	Wiatr	oraz	rzeźbiarz	
Zdzisław	Spodzieja.

Każdego	roku	Spotkanie	Noworoczne	odbywa	się	przy	dźwię-
kach	muzyki	–	w tym	roku	wystąpił	zespół	czterech	saksofonistów	
„Azx&More”,	a ponieważ	zapraszani	są	również	wszyscy	nagrodzeni	
w poprzednich	latach,	jest	to	okazja	do	spotkania	wspaniałych	ani-
matorów	kultury	i sportu	oraz	działaczy	na	rzecz	rozwoju	Starostwa	
Oleskiego.	 Karin Thomanowski

gMinnY TuRniej wiedzY poŻaRniCzej
StRaż pożaRNa

19 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w dobrodzieniu odbył 
się gminny finał 42 już edycji ogólno-
polskiego turnieju Wiedzy pożarniczej – 
„Młodzież zapobiega pożarom”, w którym 
uczestniczyli zwycięzcy eliminacji szkol-
nych w liczbie 26 uczestników, w tym 
2 osoby z Zespołu Szkół ponadgimna-
zjalnych, 9 uczniów klas IV – VI oraz 15 
osób klas VII – VIII i gimnazjum wraz ze 
swoimi opiekunami i nauczycielami.

Uczniowie	klas	IV	–	VI	startowali	w gr.	
I,	a klasa	VII	i VIII	podstawówki	wraz	

z klasą	III	dawnego	gimnazjum	stanowiło	
gr.	II.	W ubiegłym	roku	w tym	konkursie	
uczestniczyło	tylko	14	uczniów.	Zadaniem	
uczestników	turnieju	było	rozwiązanie	testu	
złożonego	z 30	pytań	w czasie	20	minut,	a 11	
uczestników	po	teście	jeszcze	miało	II	turę	
złożoną	z 3	pytań	ustnych	(5	uczniów	w gr.	I,	
4	w gr.	II	oraz	2	w gr.	III).	Uczestnicy	w więk-
szości	w tym	roku	wykazali	się	dużą	wiedzą	
z zakresu	pożarnictwa	i jego	historii,	wpływ	
na	to	miało	odpowiednie	przygotowanie	się	
uczniów	do	tego	konkursu.

Wyniki	konkursu	są	następujące:	szkoły 
podstawowe gr. I (kl. IV – VI):	I m.	Jakub	
Chmielewski	PSP	Szemrowice	–	20+0,5	
pkt,	II	m.	Kinga	Dworaczyk	PSP	Dobro-
dzień	19+1	pkt,	III	m.	Anna	Kołodziej	PSP	
Dobrodzień	18+1,5	pkt,	IV	m.	Dominika	
Wójcik	PSP	Dobrodzień	17+0,5	pkt,	V	m.	
Magdalena	Maciuch	PSP	Pludry	17+	0	pkt	

(która	wraz	z Bartkiem	Sier	z PSP	Pludry	
była	najmłodszym	uczestnikiem	konkursu	
–	kl.	4);	gr. II:	I m.	Rafał	Sowa	NSP	Bzinica	
Stara	27+2	pkt	(w ubiegłym	roku	był	3),	II	
m.	Oliwia	Machnik	PSP	Dobrodzień	24+2	
pkt,	III	m.	Ksenia	Przybyła	PSP	Dobrodzień	
24+0	pkt,	IV	m.	Paweł	Ledwoń	PSP	Dobro-
dzień	23+0	pkt;	szkoły ponadgimnazjalne 
gr. III	–	I m.	Daniel	Wieszołek	14+2	pkt	(to	
3	–	krotny	zwycięzca),	II	m.	Daniel	Mata-
chowski	14+0	pkt.

Uczestnicy wymienieni na 
pierwszych 3 miejscach

wezmą	udział	w finale	powiatowym	w Ole-
śnie	w dniu	02	kwietnia	br.	o godz.	10.00	
w Miejskim	Domu	Kultury.	Życzymy	im	jak	
najlepszych	wyników	i awansu	do	finału	wo-
jewódzkiego,	a tam	już	3	–	krotnym	uczest-
nikiem	był	Mateusz	Waloszczyk,	a zwycięzcy	
finałów	powiatowych	w Oleśnie	z reguły	do-

minowali	w finale	wojewódzkim.	Wszyscy	
uczestnicy	konkursu	otrzymali	dyplomy	za	
udział,	a najlepsi	dodatkowo	nagrody	rze-
czowe.	Podsumowania	konkursu	dokonał	
sekretarz	komisji	konkursowej	dh	Ewald	
Zajonc,	a nagrody	(miejsca	1	–	3)	w formie	
kart	upominkowych	do	Empiku,	pamiąt-
kowych	koszulek	i dyplomów	wręczył	zwy-
cięzcom	Burmistrz	Dobrodzienia	Andrzej	
Jasiński	w asyście	przewodniczącej	komisji	
konkursowej	–	nauczyciela	ZSP	w Dobro-
dzieniu	Pani	Joanny	Nos	–	Siemiątkowskiej,	
członka	OSP	Dobrodzień	i V	–	ce	Burmistrza	
Dobrodzienia	Michała	Tula.

Podziękowania	 należą	 się	 wszystkim	
uczestnikom,	ich	opiekunom	i nauczycielom,	
którzy	pomogli	w przygotowaniu	uczniów	
do	konkursowych	zmagań	i przeprowadzi-
li	eliminacje	szkolne	wraz	z druhami	OSP	
Szemrowice,	Dobrodzień,	Pludry	i Bzinica	
Stara.

Ewald Zajonc
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StRaż pożaRNa

już 3 rok trwa pięcioletnia kadencja władz w jednostkach 
ochotniczych Straży pożarnych i w tym roku w lutym 2019 roku 
odbywały się zebrania sprawozdawcze. Rozpoczęła je tym 
razem oSp Bzinica Stara 02 lutego 2019 r., a zakończono 
zebraniem w oSp klekotna w dniu 24 lutego 2019 r. Na 
zebraniach udzielano absolutorium dla zarządów 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	Andrzej	
Jasiński,	jego	zastępca	Michał	Tul,	prezes	Zarządu	dh	Erwin	

Dziuba,	który	pełni	także	funkcję	komendanta	gminnego	ds.	
ochrony	p/pożarowej,	Piotr	Więdłocha	–	pracownik	Urzędu	Miej-
skiego	odpowiedzialny	m.	in.	za	ochronę	p/pożarową	oraz	moja	
skromna	osoba.	W zebraniach	uczestniczyli	także	radni	i sołtysi	
miejscowości	w których	działają	dane	OSP,	dowódca	Jednostki	
Ratowniczo	–	Gaśniczej	Komendy	Powiatowej	PSP	Olesno	st.	kpt.	
Andrzej	Wróbel,	ponadto	w zebraniu	w OSP	Dobrodzień	uczestni-
czyli	Prezes	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	RP	w Oleśnie	
dh	Stanisław	Belka –	jednocześnie	V	–	ce	Starosta	Oleski	wraz	
z sekretarzem	st.	kpt.	Wojciechem	Wiecha	(uczestniczyli	także	
w zebraniu	w Pludrach),	Komendant	Powiatowy	KP	PSP	Olesno	
bryg.	Jarosław	Zalewski,	dyrektor	BS	Leśnica	O/Dobrodzień	Ma-
rianna	Skorupa	oraz	dyrektor	ZGKiM	Dariusz	Dykta.

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

Ubiegły	2018	r.	w naszych	jednostkach	OSP	można	by	po-
wiedzieć	nie	był	taki	dobry	pod	względem	zakupów	i inwestycji	
chociaż	–	zakupiono	kamerę	termowizyjną	dla	OSP	Dobrodzień	
z dotacji	Urzędu	Miejskiego	w Dobrodzieniu	za	łączną	kwotą	35	
tys	zł	z dofinansowaniem	z ZOSP	RP	w Opolu;	–	wykonano	do-
kumentację	i projekt	budowy	remizy	dla	OSP	Pludry	za	29.500	zł	
(w tym	26	tys.	z funduszu	sołeckiego	wsi	Pludry);	–	dofinansowano	
remont	(przystosowanie)	zakupionego	wozu	bojowego	w OSP	
Główczyce	na	kwotę	ok.	20	tys.

Systemy	selektywnego	alarmowania	mamy	już	we	wszystkich	
8	jednostkach	OSP,	pozwalające	na	alarmowanie	ze	stanowiska	
kierowania	Komendy	Powiatowej	PSP	w Oleśnie.	Mimo	dużych	
oszczędności	w budżecie	gminy	należy	się	cieszyć,	że	w tej	chwili	
tylko	OSP	Pludry	nie	ma	własnej	remizy	–	chociaż	na	zebraniu	
w OSP	Klekotna	poruszono	także	temat	budowy	niedużej	remizy	
z salką	i garażem,	które	służyć	mogą	także	sołectwu	–	gdyż	nawet	
zebranie	wiejskie	nie	ma	się	gdzie	odbyć.

Stałe	koszty	(wynagrodzenia	konserwatorów,	usługi	remon-
towe,	przeglądy	sprzętu	i samochodów,	usługi	i ekwiwalent	za	
udział	w akcjach)	wynoszą	ok.	190–210	tys.	zł,	więc	na	zaku-
py	sprzętu	pozostaje	niewiele,	przy	budżecie	gminy	na	ochronę	
p/pożarową	rzędu	ok.	265	tys.	zł.	Wydatki	na	straże	w 2018	r.	wy-
niosły	łącznie	ok.	307	tys.	zł	–	w tym	środki	z funduszów	sołeckich	
Szemrowic,	Pluder,	Bzinicy	Starej,	Główczyc	i Kocur–Malichowa		
ok.	43	tys.	zł.

Cieszyć należy się także z faktu,

że	z bardzo	dużym	zrozumieniem	podchodzą	także	ds.	ochro-
ny	p/pożarowej	sołectwa,	które	ze	swoich	funduszy	wspomagają	
naszych	strażaków,	zgodnie	z uchwalonymi	i w zgodzie	z prawem	
preliminarzami	swoich	wydatków	–	bardzo	w tym	miejscu	w imie-
niu	druhów	dziękuję.

Jednostki	OSP	Szemrowice,	OSP	Dobrodzień	i OSP	Głów-
czyce	–	będące	w Krajowym	Systemie	Ratowniczo	–	Gaśniczym	
posiadają	kategoryzację	ze	specjalizacją,	co	znaczy,	że	w zależ-
ności	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.	Wy-
mienione	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.	5	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	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	pomoc-
nikiem	państwowej	straży	i bez	ich	pomocy	nie	byliby	w stanie	
podołać	ogromnym	zadaniom	w ratowaniu	życia	ludzkiego	i ich	
dobytku,	a także	w likwidacji	miejscowych	zagrożeń,	których	jest	
coraz	więcej.	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 zaproszeni	goście,	
którzy	dziękowali	władzom	gminy	i Radzie	Miejskiej	Dobrodzienia	
za	przychylność	i gospodarskie	spoglądanie	na	sprawy	naszych	
straży,	które	co	roku	w budżecie	zapewniają	środki	finansowe	na	
działalność	jednostek	OSP,	remonty	i budowę	nowych	strażnic,	
zakupy	niezbędnego	wyposażenia	i sprzętu.

W tym	roku	uroczyste	gminne	obchody	patrona	strażaków	św.	
Floriana	odbędą	się	w Rzędowicach	4	maja,	w II	niedzielę	maja	
diecezjalna	pielgrzymka	strażaków	na	Górę	św.	Anny,	w tym	roku	
nie	odbędą	się	zawody	zabytkowych	sikawek	w Szemrowicach,	XI	
już	zlot	pojazdów	strażackich	odbędzie	się	w Główczycach	05	–	07	
lipca,	a gminne	zawody	sportowo	–	pożarnicze	09	czerwca	w Do-
brodzieniu	–	gdzie	organizatorem	jest	OSP	Klekotna.

Na	zakończenie	trochę	statystyki	(dostępne	także	na	stronie	
KP	PSP	Olesno):	–	w 2018	r.	odnotowano	na	terenie	powiatu	
oleskiego	921	zdarzeń	(w tym	na	terenie	naszej	gminy	163),	na	
co	składały	się:186	pożarów	(nasza	gmina	37),	720	miejscowych	
zagrożeń	(u nas	123),	15	alarmów	fałszywych	(3	gm.	Dobro-
dzień),	wzrasta	natomiast	ilość	miejscowych	zagrożeń,	jak	i też	
nagminne	wypalanie	traw	i nieużytków.	Jest	sporo	do	zrobienia	
w świadomości	ludzkiej,	dużo	tu	daje	profilaktyka	i zwiększona	
ostrożność	kierowców	i właścicieli	obiektów	–	oby	nasze	OSP	jak	
najmniej	wyjeżdżały	do	takich	akcji	i zawsze	szczęśliwie	wracały	
do	swoich	remiz.

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

dh Ewald Zajonc

zeBRania spRawozdawCze w osp
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„exTRa szkolna sTołówka”  
z delMą exTRa
Niepubliczna	Szkoła	Podstawowa	w Bzinicy	Starej	brała	udział	w konkursie	organi-

zowanym	przez	firmę	Unilever	BCS	Polska	Sp.	z o.o.	i uzyskała	nagrodę	II	stopnia:	
naklejki	ścienne	do	stołówki	szkolnej	i organizację	warsztatów	o niemarnowaniu	żywności	
przeprowadzone	przez	Bank	Żywności	dla	szkoły.	Realizacja	nagrody	odbyła	się	podczas	
obchodów	Światowego	Dnia	Żywności	i Dnia	Edukacji	Narodowej	13	października	2018	roku	
w szkole	w Bzinicy	Starej.	Dziękujemy	wszystkim	osobom	które	włączyły	się	do	konkursu,	
zbierały	paragony	zakupu	Delmy,	współpracowały	przy	realizacji	zadań	konkursowych	
i brały	udział	w warsztatach.

Jolanta Kopyto 

poMoC żyWNoŚCIoWa

dZIałalNoŚć doBRoCZyNNa

poMoC ŻYwnośCiowa 2014–
2020 – podpRogRaM 2018
Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Bzinica	Stara,	Bzinica	Nowa,	Bąki,	Kolejka	we	współpracy	

z MGOPS	w Dobrodzieniu	i Bankiem	Żywności	w Opolu	realizuje	pomoc	przekazy-
waną	w formie	paczek	żywnościowych	do	Programu	Pomoc	Żywnościowa	2014–2020.	
Podprogram	2018	trwa	do	końca	maja	2019.

W ramach	Podprogramu	2018	stowarzyszenie	przeprowadziło	wspólnie	z Bankiem	
Żywności	w Opolu	i Dietetyk	Panią	Weroniką	Szumlak	warsztaty	kulinarne,	które	odbyły	
się	8	lutego	2019	roku	w Niepublicznej	Szkole	Podstawowej	w Bzinicy	Starej.	Uczestnicy	
podczas	warsztatów	otrzymali	szereg	informacji	na	temat	produktów	żywnościowych	oraz	
przepisów	kulinarnych,	które	wspólnie	przygotowali	i kosztowali.	Dziękujemy	uczestnikom	
za	aktywność	i miłą	atmosferę	podczas	zajęć.	

„kiloMeTRY doBRa” 
już 1 marca 2019 ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej 
kampanii dobroczynnej „kilometry dobra” w której każda 
organizacja biorąca udział realizuje swój cel statutowy 
zbierając pieniądze, by realizować marzenia i potrzeby 
dzieci oraz dorosłych. W tym roku w kampanii bierze udział 
już ponad 50 organizacji. Wśród nich jest Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, kolejka.

W tym	roku	po	raz	trzeci	startujemy	w Kampanii,	by	zrealizować	
nasz	cel	„Remont	stołówki	szkolnej”	by	dzieciom	zapewnić	

ciepły	posiłek	w szkole.	Ułożymy	szereg	z monet	jednozłotowych	
i zmierzymy –	44	złotówki	dają	1	metr	dobra.	Bardzo	dziękujemy	
Kochanym	Darczyńcom.	Kwota	jaką	udało	się	zebrać	podczas	dwóch	
edycji	2017	i 2018	to,	po	odliczeniu	kosztów	zbiórek,	wyniosła	9543	zł	
to	prawie	217	metrów	dobra.	Zakupiono	już	z tej	kwoty	drobny	sprzęt	
agd	oraz	witrynę	chłodniczą	spełniające	niezbędne	wymagania	
do	kontaktu	z żywnością.	Sprzęty	te	będą	doposażeniem	stołówki	
szkolnej	w Bzinicy	Starej.	Pozostała	kwota	5517	zł	oraz	zebrane	
pieniądze	w Kampanii	2019	będą	dopełnieniem	projektu	„Posiłek	
w szkole	i w domu”	na	remont	stołówki	szkolnej	w Bzinicy	Starej.	
Naszą	działalność	i rezultaty	można	śledzić	na	stronie	Kilometrów	
Dobra	oraz	Facebook	https://www.facebook.com/srw.bbk/	Telefon	
kontaktowy:	600	289	698.

Wpłat	można	dokonywać	poprzez	stronę	kilometrydobra.pl,	
zbiórkę	publiczną	do	skarbonek,	oraz	na	konto	stowarzyszenia		
07 8907 1047 2005 4000 5931 0001 cel Kilometry Dobra 2019.

W ramach	akcji	odbędzie	się	szereg	inicjatyw	skierowanych	

do	szkół,	instytucji	i społeczności	lokalnych	gminy,	województwa	
i Polski.	Zapraszamy	wolontariuszy	do	współpracy.

Pomóż Nam i zostań Darczyńcą i Ty. 
Dziękujemy!
Zapraszamy	już	dziś	na	podsumowanie	Kampanii	„Kilometry	

Dobra”	oraz	Dzień	wioski	do	Bzinicy	Starej	8–9	czerwca	2019	roku	
by	wspólnie	bawić	się	i świętować.

Jolanta Kopyto
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100 laT odzYskania niepodległośCi
11 listopada 2018 był ze wszech miar niepowtarzalny. to 
wyjątkowy zaszczyt dla nas, że rocznica przypadła na czas, 
w którym żyjemy. Co prawda dobrodzień w swej najnowszej 
historii znalazł się w granicach polskich dopiero po 1945 roku 
nie po 1918, ale dziś wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
Rzeczpospolitej polskiej, która obchodziła swe wielkie święto. 
Regionalnie dla nas, jak i dla wielu innych przygranicznych 
regionów, 1918 to przede wszystkim rok zakończenia 
Wielkiej Wojny będącej źródłem ogromnej tragedii.

Ten	aspekt	wielkiego	jubileuszu	obchodziliśmy	latem	podczas	
„Źródła”	przywołując	w przestrzeni	publicznej	miasta	pomnik	

upamiętniający	„Synów	Ziemi	Dobrodzieńskiej”,	którzy	zginęli	w Wiel-
kiej	Wojnie	niejako	pierwszy	raz,	a potem	kolejny	wraz	z likwidacją	
pomnika.	Gdybyśmy	teraz	o nich	zapomnieli	odeszliby	już	w niepa-
mięć	na	zawsze.	A przecież	powinniśmy	czerpać	dobre	i piękne	wzorce	
z naszych	przodków,	którzy	w absolutnej	zgodzie,	w trzech	różnych	
przestrzeniach	religijnych	o tej	samej	porze	modlili	się	za	swoich	
bliskich,	a następnie	upamiętnili	ich	tym	samym	pomnikiem.	Nie	po-
traktowali	ich	jako	katolików,	ewangelików	i Żydów	tylko	jako	synów,	
ojców,	mężów,	braci…	W tym	samym	czasie	trwała	w Domu	Kultury	
wystawa	fotograficzna	„Dobrodzień	1918”	ze	zbiorów	Muzeum.

Radując	się	z panującego	pokoju	i życia	we	wspólnym	kraju	i naszej	
wspólnej	Gminie	11	listopada	jako	narodowe	święto	podkreślaliśmy	
wielokrotnie.	Na	początku	chcieliśmy	z tego	jubileuszu	uczynić	temat	
niemal	każdego	wydarzenia	–	koncertu	czy	konkursu,	ale	potem	
uznaliśmy,	że	w ten	sposób	zdewaluujemy	to	święto	w oczach	naszych	
najmłodszych	i młodzieży.	Chcieliśmy	zostawić	ten	akcent	w tym	co	
ważne,	co	zostanie	w pamięci,	co	uraduje	i spowoduje,	że	młodzież,	
nie	pamiętając	tamtych	czasów,	zrozumie	z czego	się	tak	właściwie	
cieszymy.

pierwszym momentem były dni dobrodzienia.

Po	Mszy	św.	za	wszystkich	parafian	zaprosiliśmy	mieszkańców	do	
wspólnego	zdjęcia.	Wydarzenie	było	wpisane	w plakat	dni	miasta	–	
nie	trzeba	było	być	parafianinem	żeby	dać	się	sfotografować.	Takie	
fotografie	tworzą	historię.	Duży	format	zdjęcia	trafił	do	Muzeum	
Regionalnego.	Również	podczas	dni	miasta	odbywał	się	ogólnopolski	
bieg	„Dobrodzieńska	Dycha”.	Każdego	roku	medale	mają	grawerowane	
jakieś	ważne	wydarzenie,	budynek,	osobę	związaną	z Dobrodzieniem.	
W tym	roku	tym	wydarzeniem	było	100	lecie	odzyskania	niepodległo-
ści.	400	biegaczy	zabrało	taki	drewniany	medal	do	regionów	z których	
przyjechali.	Również	w czasie	dni	miasta	odbywała	się	rodzinna	gra	
terenowa	„Poznaj	swój	Dobrodzień”.	Nie	ma	lepszego	sposobu	na	
uczenie	miłości	do	ojczyzny	jak	okazywanie	miłości	swojemu	miastu	
poprzez	znajomość	jego	historii	oraz	dbanie	o jego	wygląd.	Spacer	
z całą	rodziną	po	naszym	mieście	od	stacji	do	stacji	z kartą	pracy	byłby	
wyjątkowo	pouczający.	No	bo	czy	na	co	dzień	zwracamy	uwagę	na	
płaskorzeźbę	konia	na	kamienicy	przy	ul.	Lublinieckiej,	jaka	data	jest	
na	wieży	kościoła,	gdzie	jest	lampa	gazowa…	Drodzy	dorośli	część	
z Waszych	dzieci	to	wszystko	wie,	jeśli	brała	udział	w młodzieżowej	
grze	terenowej,	albo	akcji	Żonkil	czy	innych	naszych	akcjach,	a Wy?	
W takim	mile	wspólnie	spędzonym	spacerze	możecie	się	wiele	do-
wiedzieć	z dziećmi	albo	od	dzieci	i jeszcze	otrzymać	nagrodę.	Mamy	
tu	do	odrobienia	sporą	lekcję	i temu	chętnie	poświęci	się	Muzeum	
Regionalne	wraz	z Międzygminnym	Towarzystwem	Regionalnym	
Dobrodzień	Zębowice,	które	od	lat	gromadzi	wiedzę	o naszej	Gminie.	
Organizujemy	wspólnie	od	lat	już	konkurs	wiedzy	„Dobrodzienianin	
to	ja”,	którego	zwycięzcy	nagradzani	są	podczas	Dni	Dobrodzienia.	

W tym	roku	również.	To	także	jest	forma	dla	uczniów,	ale	nam	zależy	
również	na	dorosłych	mieszkańcach.	Pamiętajmy,	że	tym	bardziej	
kochamy	swoje	miejsce	im	więcej	o nim	wiemy!

8 września zaprosiliśmy wszystkie placówki edukacyjne

i wszystkich	chętnych	do	udziału	w akcji	„Narodowe	Czytanie	
w Roku	Niepodległości”.	Każdy	mógł	sobie	zrobić	papierowe	kwiaty	
biało	-czerwone	na	trwających	w czasie	czytania	warsztatach,	a każdy	
czytający	otrzymywał	je	od	nas.

1	października	byliśmy	partnerem	wspierającym	akcję	organi-
zowaną	przez	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	„Śpiewamy	dla	
Niepodległej”.	Uczniowie	i nauczyciele	ZSP	zaprosili	uczniów	i na-
uczycieli	z wszystkich	pozostałych	szkół	oraz	wszystkich	chętnych	
do	wspólnego	śpiewania	w Rynku	miasta.	Otrzymali	od	nas	wsparcie	
techniczne	i dekorację,	a sami	przygotowali	śpiewniki	i kotyliony.	
Zaprosili	do	akcji	Burmistrz	Różę	Koźlik,	która	wraz	z Dyrektorem	
szkoły	Joachimem	Wloczykiem	wystąpiła	w śląskich	strojach	re-
gionalnych.	Po	zakończeniu	części	śpiewanej	młodzież	odtańczyła	
narodowy	taniec	–	poloneza	prowadzony	przez	Panią	Burmistrz	
i Dyrektora	szkoły.	

9	października	wspólnie	z Dionizym	Brylką	i Władysławem	Regne-
rem	mieliśmy	zaszczyt	być	jurorami	w Gminnym	Konkursie	Pieśni	
Patriotycznych	zorganizowanym	w Szkole	Podstawowej	w Pludrach	
przez	Panie	Elizę	Petryk	oraz	Dorotę	Wołowczyk.	Nagrodą	dla	zwy-
cięzców	konkursu	był	udział	w uroczystym	koncercie	11	listopada.

Wreszcie finałem tych wszystkich działań był dzień 11 listopada.

O godzinie	10.00	rozpoczynał	się	XII	Bieg	Niepodległości	oraz	
X	Marsz	Nordic	Walking	„O srebrny	Pierścień	z Orłem	w Koronie”.	
Bieg	zakończył	się	wspólnym	odśpiewaniem	hymnu	narodowego.

Ogólnopolska	akcja	zachęcała	do	odśpiewania	hymnu	wspólnie	
w wielu	miastach	jednocześnie	o godzinie	12.00	w południe.	W Do-
brodzieniu	wspólne	śpiewanie	zorganizował	Komitet	Wyborczy	no-
wego	Burmistrza	Andrzeja	Jasińskiego	„Nowy	Dobrodzień”.	W rynku	
miasta	z pomocą	Dionizego	Brylki	stanęła	scena	i nagłośnienie.	
Zostały	przygotowane	śpiewniki	oraz	ciepła	kawa,	herbata	i słodkie	
ciasteczka.	Po	wspólnym	odśpiewaniu	hymnu	organizatorzy	zaprosili	
również	do	dalszego	śpiewania	pieśni	patriotycznych.

Najważniejsza	część	wspólnego	świętowania	jest	jednak,	jak	co	
roku,	uroczysty	koncert	który	odbył	się	w kościele	pod	wezwaniem	
Św.	Marii	Magdaleny.	Gwiazdą	wieczoru	był	Piotr	Lempa	oraz	chór	
„Alleluja”,	który	Piotr	zaprosił	do	współpracy.	Wystąpili	również	
wszyscy	zdobywcy	pierwszego	miejsca	w konkursie	zorganizowanym	
w Pludrach.	Serca	publiczności	najbardziej	podbiły	przedszkolaki,	
które	w strojach	ułańskich	śpiewały	jakimi	są	patriotami!	Piotr	na-
tomiast	przygotował	dla	nas	piękne	polskie	pieśni	i piosenki	po	to	
byśmy	poczuli,	że	to	święto	jest	nie	tylko	wzniosłe	ale	również,	a może	
przede	wszystkim	radosne!	 Agnieszka Hurnik

kUltURa
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filM annY konik
24 listopada 2018 roku odbyła się w dobrodzieniu projek-
cja filmu anny konik „obłoki płyną nad nami”. od premie-
ry filmu w maju na 58. krakowskim Festiwalu Filmowym 
w dobrodzieniu mieszkańcy dopytywali kiedy będą mogli 
zobaczyć dzieło ani, którą przecież wszyscy znają jako 
dziewczynę z dobrodzienia. Nie było to proste wyzwanie 
w obliczu remontu sali kinowej, ale sprostaliśmy zadaniu.

Skorzystaliśmy	z gościnnych	progów	kościoła	św.	Marii	Magdaleny,	
za	co	serdecznie	dziękujemy	Księdzu	proboszczowi	Mariuszowi	

Klemanowi	i zaprosiliśmy	mieszkańców	Gminy	na	film.	Pani	Ania	
osobiście	przywitała	swoich	widzów	zapraszając	jednocześnie	na	
spotkanie	po	projekcji,	które	odbyło	się	w Domu	Kultury.	

Projekcja	filmu	odbywała	się	w ramach	cyklu	„Historia	Lokalna	
w Powiecie	Oleskim”	przy	współpracy	ze	Starostwem	Powiatowym	
w Oleśnie.	W spotkaniu	z Panią	Anią	uczestniczyły	przedstawicielki	
Wydziału	Edukacji	Bogusława	Szychowska	i Renata	Płaczek	Zielonka,	
Kultury	i Sportu	Starostwa	oraz	wiceprzewodnicząca	Rady	Powiatu	
Barbara	Kaczmarczyk,	która	przekazała	artystce	list	gratulacyjny	
w imieniu	Starosty	Oleskiego	Rolanda	Fabianka.

Anna	Konik	przygotowała	dla	wszystkich	swoich	bohaterów	
filmu	pamiątkowe	fotografie	i wręczyła	je	podczas	spotkania.	Od-
powiadała	również	na	zadawane	pytania	widzów	chętnie	słuchając	
uwag.	Spotkanie	przebiegło	w atmosferze	wspomnień	i gratulacji	

oraz	zachęty	dla	artystki	do	kontynuowania	dzieła,	jeśli	nie	filmowo	
to	może	w formie	książki.

Wszyscy	zgodnie	podkreślali	i gratulowali,	że	udało	się	Pani	
Ani	przełamać	jakieś	ostatnie	opory	i namówić	rozmówców	na	
wspomnienia.	Od	II	wojny	światowej	minęło	74	lata	i sporo	ran	
się	już	zabliźniło.	Dziś	powinniśmy	pamiętać	tamten	czas,	zrobić	
wszystko	żeby	się	nie	powtórzył	i iść	wspólnie,	tak	jak	nas	los	po-
łączył,	ku	przyszłości.

Mamy	nadzieję,	że	mieszkańcy	Gminy	zobaczyli	jak	wielka	war-
tość	płynie	z takich	nagranych	wspomnień	–	czas	zrobi	swoje,	
a nagrania	zostaną	na	zawsze!	Film	Anny	Konik	pokazuje	ludzkie	
losy	zaplątane	wirem	historii	w artystyczny	sposób,	ale	zachęcamy	
Państwa	do	tworzenia	własnych	tzw.	mówionych	archiwów	domo-
wych	czyli	nagrywania	wspomnień	dziadków	czy	rodziców.

Gdyby	ktoś	z mieszkańców	chciał	się	skontaktować	z artystką	
to	polecamy	jej	konto	na	Facebooku	albo	kontakt	z nami	w Domu	
Kultury.	 Muzeum Regionalne

Agnieszka Hurnik

4. uRodzinY 
„fRYCka”
kiedy „urodził” się dobrodzieński „Frycek”? W 2014 roku! 
Myślę, że już wszyscy mieszkańcy Gminy znają tego niety-
powego „obywatela” – to fortepian zakupiony ze środków 
UE, któremu dzieci wybrały imię. od tej pory każdego ro-
ku obchodzimy jego urodziny czyniąc z tych obchodów 
święto muzyki wykonywanej przez dzieci i młodzież.

W czasie	tegorocznego	koncertu	fortepianowego	(28.10.2018)	
zaprosiliśmy,	jak	co	roku,	młodych	artystów	grających	również	

na	innych	instrumentach.	Wśród	18	młodych	muzyków	16	zagrało	
utwory	fortepianowe.	Wystąpili:	Julia	Rudnik,	Paulina	Krafczyk,	
Radosław	Szumilas,	Karolina	Pilarska,	Karolina	Filipczyk,	Emilia	
Kostyra,	Klara	Jendrzej,	Zofia	Chyra,	Oliwia	Macha,	Jakub	Koch,	
Emilia	Lempa,	Tobiasz	Badura,	Alicja	Borkowska,	Zofia	Foit	oraz	
Tomasz	Pluta.	Mogliśmy	również	usłyszeć	utwór	na	gitarze	w wyko-
naniu	Natalii	Pisuli	i na	klarnecie,	na	którym	zagrał	Kewin	Kubiciel.

Tradycją	jest	występ	artysty	już	posiadającego	nie	lada	umiejęt-
ności.	W tym	roku	zagrała	Weronika	Filipczyk.	Warto	też	dodać,	
że	najmłodsza	pianistka	liczyła	5	lat!	To	tyle	ile	Frycek	będzie	miał	
w 2019	roku.	Odkąd	u nas	zamieszkał	i koncertuje	dzieci	grających	
jest	coraz	więcej.	Fryderyk	Chopin	jest	pewnie	dumny	z wszystkich	
dzieci,	które	rozpoczynają	przygodę	fortepianową!

oczywiście nie obyło się bez tortu urodzinowego,

który	przygotowała	cukiernia	Pana	Edwarda	Bebla.	Natomiast	

nagroda	za	udział	w koncercie	była	inna	niż	zwykle.	W tym	roku	
postanowiliśmy	zabrać	dzieci	i młodzież	Opery	Bytomskiej	na	
spektakl	teatralno	-muzyczny	„Czekając	na	Chopina”.	Przedstawienie	
zostało	przygotowane	w konwencji	spotkania	salonowego	przyjaciół	
Chopina.	Publiczność	również	stanowiła	gości	salonowych.	Aktorzy	
przechadzali	się	między	nami	i rozmawiali	jak	z gośćmi	salonowymi.	
Oczywiście	grali	dla	nas	także	utwory	Fryderyka	Chopina.

Spotkała	nas	również	niespodzianka	–	dzieci	rozpoznały	śpie-
waczkę	Annę	Noworzyn,	która	gościła	w Dobrodzieniu	podczas	
„Dobrodzień	Classic	Festival”.	Możemy	być	dumni	z naszych	mło-
dych	melomanów	ponieważ	rozpoznali	również	jeden	z utworów	
wykonywanych	przez	Piotra	Lempę	w Dobrodzieniu!

Zapraszamy	na	5	urodziny	za	rok!
Agnieszka Hurnik
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o pRojekCie eRasMus+ poweR 
w zsp w doBRodzieniu

pRojEkty

pRojEkty

od września szkoła realizuje projekt staży u zagranicznego 
pracodawcy. Celem głównym projektu „praktyki zawodowe 
dla ZSp w dobrodzieniu” realizowanego w ramach projektu 
„ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego” ze środków programu ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu 
Erasmus+ sektor kształcenie i Szkolenia Zawodowe jest 
podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz zdoby-
cie doświadczenia zawodowego i kompetencji przez uczniów 
w okresie odbywania stażu. Rzecz jasna chodzi o tzw. kom-
petencje kluczowe, w tym językowe, społeczne i kulturowe. 

Prawdziwym	wyzwaniem	oraz	niewymierną	korzyścią	dla	
uczestników	projektu	okazała	się	wspólna	praca	w atmosfe-

rze	wzajemnego	wsparcia	i tolerancji	podczas	odbywania	stażu.	
Poczucie	odpowiedzialności,	otwartość	w trakcie	realizacji	zadań	
towarzyszyły	uczestnikom	stażu	przez	cały	okres	odbywania	
praktyk.	Z wieloma	nowymi	wyzwaniami	zmierzyli	się	nie	tylko	
w pracy,	ale	podczas	realizowania	szeroko	rozumianego	progra-
mu	zajęć	kulturowych	oraz	integracyjnych	w miejscu	pobytu.	
Nowa	rzeczywistość	i otoczenie	uświadomiły	młodym	ludziom,	
iż	stanowią	cząstkę	globalnej	wspólnoty.

Międzynarodowy	charakter	niniejszego	projektu	to	odpowiedź	
na	rosnące	wymagania	współczesnego	rynku	pracy,	którym	
absolwenci	szkoły	muszą	sprostać.	Elastyczność	i mobilność,	
nieustanne	podnoszenie	kwalifikacji,	uczenie	się	przez	całe	życie	
oraz	znajomość	języków	obcych	to	oczekiwania	pracodawcy	
w stosunku	do	potencjalnego	pracownika.	Dzięki	temu	właśnie	
projektowi	uczestnicy	zwiększą	swoje	szanse	na	wymagającym	
rynku	pracy	zarówno	w kraju,	jak	i za	granicą.	Udział	w zagra-

nicznym	stażu	oprócz	doskonalenia	wiedzy	i nabycia	nowych	
umiejętności	niewątpliwie	przyczyni	się	do	kształtowania	postawy	
otwartości	i wrażliwości	międzykulturowej.	

Pierwsza	mobilność	realizowana	na	przełomie	października	
i listopada	2018	otwarła	drzwi	do	realizacji	marzeń	i sprawdzeniu	
samego	siebie	dla	uczniów	kształcących	się	w zawodzie	Technik	
handlowiec	oraz	sprzedawca.	Kolejna	szansa	nadejdzie	wraz	
z wiosną,	gdy	do	projektu	dołączy	grupa	fryzjerek	i mechaników	
samochodowych.

Joanna Nos -Siemiątkowska

„szkoliMY zawodowo 
w powieCie oleskiM”
od października ruszył w ZSp w dobrodzieniu projekt przeznaczony dla 
szkolnictwa zawodowego pn. „Szkolimy zawodowo w powiecie oleskim” 
w ramach którego nasza szkoła otrzyma zróżnicowane wsparcie. Benefi-
cjentami w projekcie są teraz nie tylko uczniowie ale i nauczyciele, którym 
zostaną sfinansowane kursy doskonalące związane z przedmiotami, któ-
rych aktualnie uczą, a które sami wybierali na etapie pisania projektu.

Szkoła	otrzymała	już	część	z zaplanowa-
nego	sprzętu	związanego	z projektowaną	

pracownią	dla	zawodu	mechanik	pojazdów	
samochodowych	oraz	mechanik	operator	
pojazdów	i maszyn	rolniczych.	Otrzymaliśmy	
już	narzędzia	i urządzenia	pomiarowe	oraz	
diagnostyczne	wysokiej	klasy.	Wśród	ciekaw-

szych	sprzętów	jest	na	przykład	tester	skanują-
cy	usterki	i błędy	w pojazdach	oraz	stół	robo-
czy	z wyposażeniem	do	napraw.	Przekazano	
nam	już	także	sprzęt	multimedialny-	laptopy,	
tablice,	projektory	oraz	wizualizer.	Wsparcie	
dla	uczniów	obejmie	stypendia	naukowe	dla	
klas	technikum	oraz	branżowej	szkoły	po	

dwa	dla	każdego	typu	szkoły.	Dla	uczniów	
zdających	egzaminy	zewnętrzne,	przygoto-
wano	zajęcia	pozalekcyjne	przygotowujące	do	
nich.	Między	innymi	dzięki	takim	zajęciom	
zdawalność	tych	egzaminów	jest	w klasach	
zawodowych	wysoka.

Ciekawe	będą	na	pewno	dwa	wyjazdy	
studyjne:	pierwszy	do	warszawskich	insty-
tucji	ważnych	dla	gospodarki	rynkowej	oraz	
handlu,	drugi	do	centrów	dystrybucyjnych	
na	Śląsku.	Uczniowie	zaangażowani	w staże	
i praktyki	zawodowe	w wymiarze	150	go-
dzin,	odbywane	u własnych	lub	wskazanych	
pracodawców	będą	mogli	mogli	otrzymać	
dodatkowe	bonusy	w postaci	kursów	na-
dających	kwalifikacje	w zakresie	kierowa-
nia	wózkami	widłowymi	oraz	będą	mogli	
zrobić	kurs	spawacza	(spawanie	metodami		
MAG	i TIK).

Monika Nowak – szkolny koordynator projektu
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feRie z doMeM 
kulTuRY
Ferie to czas odpoczynku i szalonych wypraw, które w roku 
szkolnym są mało możliwe. a zatem, my którzy mamy takie 
możliwości zaprosiliśmy dzieci, młodzież, a nawet dorosłych 
do wspólnej zabawy. Wszystko po to żeby przekonać naszych 
mieszkańców, że drzwi domu kultury są szeroko otwarte. 
jeżeli tylko mamy takie możliwości to chętnie realizujemy 
podpowiedzi ze strony naszej społeczności lokalnej.

Tegoroczne	ferie	są	już	za	nami	i mamy	nadzieję,	że	pozostaną	
długo	w pamięci	i będą	miłym	wspomnieniem.	Bo	przecież	

szaleństwo	na	trampolinach,	na	roollkowisku,	lodowisku,	w basenie	
czy	w kręgielni	to	zawsze	super	zabawa!!	Do	tego	dołączyły	górskie	
wycieczki	dla	dzieci	i dorosłych	na	kulig	do	Wisły	oraz	na	stok,	
na	którym	wszyscy	świetnie	się	bawili	zjeżdżając	na	sankach!	Była	
i mała	edukacja –	zwiedzanie	Radio	DOXA,	gdzie	dowiedzieliśmy	
się	jak	pracuje	się	po	drugiej	stronie	mikrofonu	w zaciszu	studia	
radiowego.

Czas	ferii	zakończyliśmy	zabawą	w świetlicy	w Kocurach	z mu-
zyką,	animacjami	i poczęstunkiem	przygotowanym	przez	Panią	
sołtys	Dorotę	Maleskę.

Tegoroczne	imprezy	to	przede	wszystkim	wyjazdy,	które	okazały	
się	tzw.	„strzałem	w dziesiątkę”	ku	zadowoleniu	starszych	i młod-
szych	i cieszyły	się	ogromnym	zainteresowaniem.

Z naszej	oferty	feryjnej	skorzystało	w tym	roku	220	dzieci	i 80	
dorosłych!!!	Uważamy	to	za	ogromny	sukces	a zawdzięczamy	go	
Mieszkańcom.	To	zasługa	wszystkich	tych,	którzy	chętnie	przeka-
zują	nam	informacje	jakiej	oferty	by	od	nas	oczekiwali.

kUltURa

kUltURa

„uszYj jasia”
pomaganie potrzebującym, z pewnością oznacza czynienie 
dobra, które prędzej czy później do nas wróci. jestem 
przekonana, że ludzie, którzy pomagają czerpią z tego 
satysfakcję, a nawet nie wyobrażają sobie, że można 
postępować inaczej. Biorąc udział w akcji po raz szósty 
w tym roku szyliśmy dla Samodzielnego publicznego Zakładu 
opiekuńczo- leczniczego im. królowej karoli w dobrodzieniu.

Nieocenione	Panie	z Sekcji	Rękodzieła	Artystycznego	„Pasjona-
ta”	działającej	przy	Domu	Kultury	w Dobrodzieniu	otrzymały	

wsparcie	od	Panów	przebywających	w Zakładzie	Karnym	w Sie-
rakowie	Śląskim.	Wspólnie	uszyliśmy	22	komplety	poszewek,	26	
poszewek	na	poduszki.!!!

Pan	Rafał	Maj	koordynator	i wychowawca	wraz	z osadzonymi	
z Zakładu	Karnego	zaangażowali	się	w akcję	już	dużo	wcześniej	i szyli	
„u siebie”	gdzie	oprócz	poszewek	powstały	też	pokrowce	na	pomoce	
do	higieny	pacjentów,	a także	całe	poduszki	i plecaki.	Te	ostatnie	
mogły	powstać	dzięki	dobremu	sercu	Firmy	Kler,	która	podarowała	
nam	materiał	tapicerski.	Jaśki	uszyte	z tego	materiału	oraz	wypełnio-
ne,	również	podarowaną	gąbką,	wraz	z plecakami	trafią	do	Domu	
Dziecka	w Sowczycach.	Tutaj	ogromne	podziękowania	należą	się	
Zakładowi	Karnemu,	ponieważ	to	właśnie	tam	powstały	całe	jaśki,	
nie	tylko	poszewki.	Dziękujemy	pięknie	i mamy	nadzieję	na	dalszą	

współpracę!!	Dziękujemy	także	wszystkim	naszym	mieszkańcom,	
którzy	podarowali	nam	materiały,	by	mogły	powstać	w tym	roku	
poszewki.	Każdy	kto	chce	pomóc,	niekoniecznie	szyjąc,	może	przez	
cały	rok	przynosić	do	Domu	Kultury	tkaniny	zalegające	w szafach	
lub	pościel	która	nie	jest	używana,	a z których	my	znów	za	rok	
uszyjemy	poszewki	dla	potrzebujących	placówek.

Jeszcze	raz	dziękujemy!!	W tegorocznej	akcji	przyświecała	nam	
myśl	Jana	Pawła	II	„Nigdy	nie	jest	tak,	żeby	człowiek,	czyniąc	dobrze	
drugiemu,	tylko	sam	był	dobroczyńcą.	Jest	równocześnie	obdaro-
wywany	tym,	co	ten	drugi	przyjmuje	z miłością”.	

Zapraszamy	wszystkich	chętnych	za	rok!	Początek	lutego	jest	
zawsze	jaśkowy!

Beata Kupiec

Wszystkim	dzieciom	i rodzicom	chcemy	podziękować	za	za-
ufanie,	zaangażowanie,	pomoc	i czas	spędzony	razem!!	Do	zo-
baczenia	w wakacje	i kolejne	ferie.	Teraz	zapraszamy	na	zajęcia	
w poszczególnych	sekcjach.

Beata Kupiec
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MUZyka

konkuRs piosenki 
paTRioTYCznej
ponad stu wykonawców w 20 utworach. przedszkolaki, 
klasy I -III i starsi uczniowie ze szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy. W piątek 26 października w budynku Starej 
Szkoły w pludrach odbył się międzyszkolny konkurs piosenki 
patriotycznej zorganizowany przez Zespół Szkolno – przed-
szkolny w pludrach. konkurs był jednym z zadań realizowa-
nych w pluderskiej szkole w ramach projektu Niepodległa. 

Jego	celem	było	upamiętnienie	100.	rocznicy	odzyskania	przez	
Polskę	niepodległości,	popularyzowanie	i upowszechnienie	pro-

blematyki	patriotycznej	wśród	uczniów,	inspirowanie	do	poszukiwań	
nowych,	twórczych	form	artystycznego	wyrazu.	

Podczas	prezentacji	mogliśmy	podziwiać	przepiękne	stroje,	część	
wykonawców	korzystała	z akompaniamentu	gitary,	skrzypiec,	key-
boardu,	dzwonków	i fletów.

Konkurs	podzielony	został	na	dwie	części:	przedszkola	i klasy	
I	-III	oraz	klasy	IV	-VIII.

W każdej	części	wykonawcy	zaprezentowali	się	w dwóch	kate-
goriach:	soliści	i zespoły.

Jury	w składzie:	Agnieszka	Hurnik,	Władysław	Regner,	Dionizy	
Brylka	po	wysłuchaniu	zaprezentowanych	utworów	nagrodziło	
następujących	wykonawców:

klasy I -III i przedszkola
Soliści:

•	 I miejsce:	Sara	Urbanek,	Przedszkole	Samorządowe	w Myślinie
•	 II	miejsce:	Alicja	Gabor,	Przedszkole	Samorządowe	w Szemro-

wicach
•	 III	miejsce:	Przemysław	Morcinek,	Przedszkole	Samorządowe	

w Dobrodzieniu
•	 Wyróżnienie:	Waleria	Grejner	z PSP	w Pludrach

Zespoły:
•	 I miejsce:	Grupa	sześciolatków	z Przedszkola	Samorządowego	

w Dobrodzieniu
•	 II	miejsce	ex	aequo:	klasa	III	z PSP	w Pludrach	oraz	klasa	IIc	

z PSP	w Dobrodzieniu
•	 III	miejsce:	Anna	Feliks	i Lea	Kołodziejczyk	–	Gątarek	z Przed-

szkola	w Bzinicy	Starej

•	 Wyróżnienie:	Grupa	sześciolatków	z Przedszkola	Samorządo-
wego	w Pludrach

klasy IV -VIII
Soliści klasy IV ‑VI

•	 I miejsce:	Anna	Gaś,	PSP	w Dobrodzieniu
•	 II	miejsce:	Elżbieta	Cytera,	PSP	w Turzy
•	 III	miejsce:	Daria	Twardokęs,	NSP	w Bzinicy	Starej
•	 Wyróżnienie:	Kacper	Maroń,	PSP	w Pludrach

Soliści klasy VII – VIII
•	 I miejsce:	Amelia	Miozga,	PSP	w Szemrowicach
•	 II	miejsce:	Wiktoria	Kazior,	PSP	w Turzy
•	 III	miejsce:	Magdalena	Kopeć,	NSP	w Bzinicy	Starej

Zespoły:
•	 I miejsce:	Zespół	Dobre	Nutki,	PSP	w Dobrodzieniu
•	 II	miejsce:	Zespół	ze	Szkoły	Podstawowej	w Turzy	z piosenką	

„Niepodległa	Niepokorna”
•	 III	miejsce	ex	aequo:	Zespół	Jaskółki	z PSP	w Pludrach	oraz	

Zespół	ze	Szkoły	Podstawowej	w Turzy	z piosenką	„Biały	Krzyż”.
Podczas	wręczenia	dyplomów	i pamiątkowych	statuetek	jury	

pokreśliło	wysoki	poziom	wykonawców,	za	co	ogromne	podzięko-
wania	należą	się	nauczycielom	i rodzicom.

Dzięki	życzliwym	sponsorom	uczestnicy	i goście	zaproszeni	
zostali	na	poczęstunek.

Nagrodą	dla	zdobywców	pierwszych	miejsc	jest	udział	w kon-
cercie	patriotycznym,	który	odbył	się	11	listopada	w Kościele	pw.	
św.	Marii	Magdaleny	w Dobrodzieniu.

Eliza Petryk

oRszak TRzeCh kRóli
kUltURa

W 2019 roku odbył się, już po raz piąty w dobrodzieniu, 
orszak trzech króli organizowany przez dom kultury we 
współpracy z parafią Św. Marii Magdaleny oraz Fundacją 
„orszak trzech króli”. tegoroczne hasło to – „odnowi 
oblicze ziemi”, które nawiązuje do 40. rocznicy wyboru 
karola Wojtyły na papieża oraz do jego pierwszej pielgrzymki 
do polski. tym bardziej warto przypomnieć, że papież 
przygotowując Światowe dni Młodzieży w kolonii, w mieście 
przechowywania relikwii trzech królów, napisał list do młodzieży 
opierając go właśnie na historii Mędrców ze Wschodu.

Fundacja,	która	jest	inicjatorem	akcji,	opisuje	swoją	inicjatywę	jako	
„największe	Jasełka	na	świecie	wystawiane	w przestrzeni	publicz-
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Viii doBRodzieŃ ClassiC fesTiVal
piotr lempa koncertuje w dobrodzieniu od 2004 roku. Zaczęło się od pojedynczych koncertów, do których zapraszał swoich 
przyjaciół, a obecnie mamy już kilkudniowy festiwal. W 2018 roku odbyły się cztery koncerty – w ozimku, w dobrodzieniu, w ole-
śnie i w opolu. We wszystkich tych miastach został zaprezentowany program obejmujący cały wachlarz muzycznej świetności 
od musicalu, przez operę i operetkę po piękne utwory sakralne z bogatego repertuaru kompozytorów kręgu twórczości niemiec-
kiej. do udziału w koncertach piotr zaprosił artystów uznanych, w polsce i na świecie, którzy na co dzień występują w salach 
koncertowych i operowych Wiednia, Berlina, londynu, paryża czy Mediolanu. jak co roku, było to wielkie święto muzyki!

W Ozimku	(13.10.18)	miał	miejsce	koncert	solisty	–	Piotra	Lem-
py	z towarzyszeniem	zespołu	„Upiór	z opery	–	najpiękniejsze	

musicale”.	Artyści	wspólnie	stworzyli	specjalnie	dla	tego	projektu	
nowe,	zaskakujące	aranżacje	oraz	przygotowali	program	tak	aby	pu-
bliczność,	przy	okazji	zabawy	przy	muzyce,	dowiedziała	się	również	
nieco	o historii	musicalu	w Polsce.	W zespole	zagrali:	Darek	Herman	
–	instrumenty	klawiszowe,	Daniel	Pomorski	–	trąbka,	gitara,	akor-
deon,	Sławomir	Żydek	–	gitara	basowa,	Mariusz	Migas	–	perkusja.

W Oleśnie	(19.10.18)	wierna	Piotrowi	publiczność	mogła	usłyszeć	
najpiękniejsze	utwory	ze	światowego	repertuaru	muzyki	klasycznej	
oraz	tej	która	zwana	jest	„lekką,	łatwą	i przyjemną”.	Arie,	pieśni,	
piosenki	oraz	songi	wykonali:	Agnieszka	Węgrzynowska	–	sopran,	
Oskar	Koziołek	Goetz	–	baryton	oraz	piotr	Lempa	–	bas.	Przy	for-
tepianie	towarzyszyła	im	uznana	na	świecie	pianistka	Katarzyna	
Rzeszutek.	Tradycją	już	stał	się	udział	Chóru	OlenSis	pod	kierow-
nictwem	Kariny	Duch,	natomiast	dodatkowo	koncert	uświetnili	
swym	występem	tancerze	posiadający	najwyższą	klasę	taneczną	
w Polsce –	„S” –	Ewa	Polesińska	i Marcin	Karpinski.	Koncert	nosił	
tytuł	„Najpiękniejsze	melodie	świata”.

W Opolu	(21.10.18.)	po	raz	czwarty	festiwal	wpisał	się	w obchody	
Dni	Kultury	Niemieckiej	na	Śląsku	Opolskim,	a odbył	się	w gościn-
nych	progach	Muzeum	diecezjalnego	kierowanego	przez	Księdza	
Piotra	Maniurkę	pod	tytułem	„So	lange	in	meinen	Herzen	Musik	
brennt…”.	W koncercie	wzięli	udział	artyści	związani	z Opolszczyzną:	
Agnieszka	Węgrzynowska	–	sopran,	Oskar	Koziołek	Goetz	–	baryton	
oraz	Piotr	Lempa	–	bas.	Mogliśmy	usłyszeć	w ich	wykonaniu	mały	
wycinek	historii	muzyki,	który	na	całe	lata	wpłynął	i zmienił	pejzaż	
muzyki	europejskiej	XIX	i XX	wieku.	Mowa	tu	o takich	mistrzach	
jak:	F.	Schubert,	R.	Schumann,	W.A.	Mozart,	H.	Heine	oraz	H.	Wolf.	
Artystom	przy	fortepianie	towarzyszyła	Katarzyna	Rzeszutek.

Wreszcie do dobrodzienia na Wielką Galę operowo 
– operetkową „piotr lempa i przyjaciele”

Piotr	zaprosił	dla	swej	najwierniejszej	publiczności	artystów	bę-
dących	na	co	dzień	solistami	Wiedeńskiej	Staatsoper,	Dreźnieńskiej	

Semperoper,	Londyńskiej	Royal	Opera	House,	Walijskiej	Opery	
Narodowej	oraz	Opery	Narodowej	w Warszawie	–	Mirouslava	
Yordanowa	–	mezzosopran,	JingXing	Tan	(z Chin)	–	tenor,	Anna	
Noworzyn	–	sopran.	Zaśpiewał	również	dla	nas	sam	Piotr	Lempa	
–	bas.	W ich	wykonaniu	mogliśmy	usłyszeć	utwory	z oper	i opere-
tek	takich	kompozytorów	jak:	W.A.	Mozart,	G.	Verdi,	G.	Puccini,	
G.	Rossini,	a także	E.	Klman,	F.	Lechar	czy	wielka	rodzina	Straussów.	
Artystom	akompaniowała	niezrównana	Katarzyna	Rzeszutek.

Tradycyjnie	również	w czasie	koncertu	pojawił	się	czas	dla	wy-
jątkowego	miejscowego	młodego	artysty	–	Pawła	Kaczmarczyka,	
który	zagrał	na	ksylofonie	przy	akompaniamencie	fortepianowym	
Renaty	Sornek.

Wszystkie	koncerty	poprowadzili	Tomasz	Podsiadły	oraz	Regina	
Gowarzewska.

Ponieważ	rok	2019	został	ogłoszony	Rokiem	Stanisława	Moniusz-
ki	mamy	nadzieję,	że	usłyszymy	Piotra	tym	razem	w „Strasznym	
dworze”,	tym	bardziej,	że	dwupłytowy	album	z nagraniem	tej	opery,	
gdzie	Piotr	śpiewa	rolę	Skołuby,	został	właśnie	nominowany	do	
prestiżowej	Nagrody	Akademii	Fonograficznej	FRYDERYK	2019	
w kategorii	„Muzyka	poważna.	Album	Roku.	Muzyka	chóralna	
Oratoryjna	i Operowa”.	Mamy	nadzieję,	że	otrzyma	tę	nagrodę	
i gratulujemy	nominacji!	 Agnieszka Hurnik

kUltURa

nej.	Scenariusz	oparto	na	ewangelicznym	przekazie	–	podążający	za	
Gwiazdą	Mędrcy	oraz	towarzyszący	im	Orszak,	odkrywają	w ubo-
giej	szopie	najprawdziwszego	Boga	i oddają	Mu	pokłon.	Orszakowi	
towarzyszą	inscenizacje	biblijne	związane	z Narodzeniem	Pańskim	
oraz	wspólne	kolędowanie”.

Orszak	organizowany	był	w Polsce	już	po	raz	11.	Każdego	ro-
ku	rozrasta	się	on	coraz	bardziej –	w tym	roku	przeszedł	ulicami	
752	miejscowości.	Odbyły	się	również	22	Orszaki	poza	granicami	
naszego	kraju,	m.in.	w Niemczech,	Anglii,	Francji,	Włoszech,	Austrii,	
na	Węgrzech	i Ukrainie	oraz	w Kongo,	Rwandzie,	Kazachstanie,	USA,	
Boliwii,	a także	w Palestynie.

Podpisując	umowę	z Fundacją	mamy	prawo	do	używania	ich	logo	
oraz	otrzymujemy	chorągwie,	korony,	śpiewniki	oraz	naklejki.	Naszym	
obowiązkiem	jest	przygotowanie	sobie	gwiazdy.	Musimy	również	
przestrzegać	określonych	reguł	i formuły	podobnej	jak	w całym	kraju.

Orszak	ogólnopolski	został	objęty	patronatem	Prezydenta	RP	An-
drzeja	Dudy,	natomiast	nasz	dobrodzieński	Orszak	patronatem	objął,	
na	naszą	prośbę,	Biskup	Opolski	Prof.	UO	hab.	Ksiądz	Andrzej	Czaja.

Jak	co	roku	po	uroczystej	Mszy	św,	wyruszyliśmy	w podróż	za	
Gwiazdą.	W rolę	królów,	którzy	nas	prowadzili	i przywitali	Dzieciątko	
w stajence	wcielili	się	Matteus	i Lukas	Czelnik	oraz	Gerard	Ochman.	
Uroczystego	charakteru	orszakowi	dodawała	tradycyjnie	Orkiestra	
Szemrowice.	Piękne	Jasełka	przygotowała	w tym	roku	Szkoła	Podsta-
wowa	z Szemrowic	pod	kierunkiem	Aldony	Stich	-Borkowskiej	oraz	
Haliny	Pelc.	Natomiast	kolędował	z nami	tradycyjnie	mimo	mrozu	
Dionizy	Brylka.	Wszystkim	zaangażowanym	składamy	serdeczne	
podziękowania.	Dziękujemy	również	nieocenionym	strażakom	OSP	
Dobrodzień	oraz	Policjantom	dobrodzieńskim.	Zawsze	można	na	
nich	liczyć!

Agnieszka Hurnik
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„zjazd kRólów, ksiąŻąT i pRzYszłYCh 
święTYCh Co w doBRodzieniu BYwali”
W 2018 roku dom kultury otrzymał dofinansowanie w Marszałkowskim konkursie „opolskie EdUko” na realiza-
cję projektu o nazwie „Zjazd królów, książąt i przyszłych świętych co w dobrodzieniu bywali”. Warto tu skierować 
podziękowania do Marszałka Województwa opolskiego andrzeja Buły ponieważ jako bodaj jedyny w kraju zdecydo-
wał się kontynuować pomysł ministerialny wcześniej realizowany przez Narodowe Centrum kultury. pod nazwą „Bar-
dzo Młoda kultura” Ministerstwo dawało dofinansowanie na projekty łączące edukację i kulturę. Warunek był jed-
nak taki, że jedna duża instytucja sięgała po te środki a potem rozdawała je w formie grantów mniejszym.

HIStoRIa

U nas	tę	rolę	wzięło	na	siebie	Muzeum	Śląska	Opolskiego.	Przez	
dwa	lata	można	było	aplikować	składając	wnioski.	Po	zakończe-

niu	tego	projektu	Marszałek	A.	Buła	widząc	jego	efekty	i skuteczność	
tej	formy	postanowił	kontynuować	projekt,	ale	z funduszy	mar-
szałkowskich.	I właśnie	wtedy	udało	nam	się	sięgnąć	po	te	środki.

Warunkiem	projektu	była	współpraca	placówki	kultury	ze	szkoła-
mi.	Naszymi	partnerami	zostali:	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	
w Dobrodzieniu,	Szkoła	Podstawowa	z Oddziałami	Gimnazjalnymi	
w Dobrodzieniu,	Zespół	Placówek	Edukacyjnych	w Dobrodzieniu,	
Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	Dobrodzień	Zębowice	
oraz	Stowarzyszenie	„Karolinka”.

Pomysł	zjazdu	postaci	historycznych	zrodził	się	w 2017r.	podczas	
realizacji	innego	projektu –	„Dom	Kultury	+”,	w którym	powstawała	
duża	diagnoza	społeczna.	Inspiracją	był	artykuł	Pawła	Mrozka,	
który	ukazał	się	w „Roczniku	Oleskim”	pt.	„O królach,	książętach	
i przyszłych	świętych	co	w Dobrodzieniu	bywali”.	Należało	tylko	
poszukać	środków.	I udało	się!

Na	zjazd	zostały	zaproszone	wszystkie	ważne	postaci	historyczne	
związane	z historią	Dobrodzienia	–	a w ich	rolę	wcielili	się	ucznio-
wie.	Żeby	to	jednak	zrobić	musieli	poznać	historię	danej	postaci	
i jej	związki	z Dobrodzieniem,	oraz	czas	historyczny	w których	
dana	postać	żyła.

Młodzież	zatem	najpierw	uczestniczyła	w wykładach	muzealnych	
prowadzonych	przez	Pawła	Mrozka,	które	dotyczyły	poszczególnych	
postaci.	Kolejno	uczestnicy	wzięli	udział	w warsztatach	z historii	
ubioru,	po	to	by	właściwie	przygotować	kostiumy,	prowadzonych	
przez	Annę	Musialską.	Każdy	na	warsztatach	wykonał	historyczne	
nakrycie	głowy.	Następnie	odbyły	się	warsztaty	tańca	dawnego	
prowadzone	przez	zespół	„Komes”	z Kędzierzyna	Koźla.	Młodzież	
uczyła	się	tańców	dawnych	by	je	wykonać	podczas	balu	na	zjeź-
dzie.	Na	zakończenie	odbyły	się	warsztaty	dramy,	które	prowadziła	
Agnieszka	Hurnik,	na	których	młodzież	powoli	tworzyła	scenariusz	
zjazdu.	Zapadła	decyzja,	że	wszystkich	dawnych	naszych	przodków	
zaprosi	postać	Historia,	a zjazd	poprowadzi	kronikarz	Dobrodzienia	
dr	Augustin	Weltzel.

25 października w dawnym pałacu 
dworskim, obecnie park Hotel,

odbył	się	finał	czyli	Zjazd	królów,	książąt	i przyszłych	świętych	co	
w Dobrodzieniu	bywali.	Składamy	serdeczne	podziękowania	obec-
nym	właścicielom	pałacu	Państwu	Nikoli	i Maciejowi	Olearczukom	
za	to,	że	zechcieli	wziąć	udział	w zjeździe	i przywitali	uroczyście	
przybywających	gości.	A na	zjazd	przybyli: Święty Wojciech,	w rolę	
którego	wcielił	się	uczeń	Zespołu	Placówek	Edukacyjnych	Michał	
Wojtkowiak,	Książę Władysław II Opolczyk	–	Laura	Demarczyk	
(ZSP),	Książę Wilhelm Augustyn von Braunschweig	(budowniczy	
pałacu)	–	Kamila	Sikora,	Król Fridrich August III Wettin	z sy-
nem	–	Michelle	Zierbock	i Zuzanna	Sawicka	(ZSP),	Król Albert 
I Wettin von Sachsen z królową Carolą – Michał	Piotrowicz	i Nina	

Wierzbicka	(Gimnazjum),	Burmistrz Franc Hencinski	–	Paulina	
Jastrząbek	(ZSP),	Święta	Siostra	Benedykta	od	krzyża	edyta Stein 
–	Laura	Oliwa	(Gimnazjum), Papież Jan Paweł II	–	Łukasz	Koj	
(Gimnazjum)	oraz	Karolinka i Karliczek	–	Renata	Sacha	i Stani-
sław	Werner.	Zjazd	prowadził	kronikarz	Dobrodzienia	Ksiądz	dr 
Augostin Weltzel –	Patrycja	Kuc.	Natomiast	w rolę	Historii	wcieliła	
się	Weronika	Filipczyk.

Kiedy	wszyscy	goście	zasiedli	za	stołem	rozpoczął	się	zjazd	i wtedy	
widzowie	mogli	się	dowiedzieć	jak	wspaniałe	goszczą	postaci	i jaki	
one	mają	związek	z Dobrodzieniem,	a mają	ogromny!	Nie	zdajemy	
sobie	sprawy	na	co	dzień	w jakim	wyjątkowym	miasteczku	miesz-
kamy,	na	życie	i kształt	którego	wpływ	miały	osoby	należące	do	
wielkich	europejskich	rodów	królewskich	–	podkreśla	Paweł	Mrozek.

Po	zamknięciu	zjazdu	przez	Historię,	która	obiecała	dołożyć	
wszelkich	starań	by	Dobrodzienianie	znali	i nigdy	nie	zapomnieli	
swojej	historii	odbył	się	wykład	Anny	Musialskiej	o historii	ubioru,	
a następnie	bal.	Młodzież	wraz	z tancerzami	zespołu	„Komes”	za-
prezentowała	swoje	umiejętności	nabyte	podczas	warsztatów	zapra-
szając	również	do	zabawy	widzów	przybyłych	na	zjazd.	Wszystko	to	
w atmosferze	dekoracji	i wystawy	strojów	z epoki	oraz	poczęstunku	
przygotowanych	przez	Annę	Musialską.	Dodatkową	atrakcją	było	
atelier	fotograficzne	–	każdy	mógł	przymierzyć	strój	z epoki	i się	
sfotografować.

Niestety	pogoda	nam	nie	pozwoliła,	na	to	by	goście	zjazdu	za-
prezentowali	się	mieszkańcom	podczas	przemarszu	przez	rynek	
miasta.	Mamy	jednak	nadzieję,	że	ta	nietypowa	forma	poznawania	
własnej	historii	bawiąc	się	jednocześnie,	wpisze	się	na	stałe	w nasz	
kalendarz	imprez	i jedynym	pytaniem	każdego	roku	będzie –	kto	
w tym	roku	gra	Św.	Wojciecha	czy	króla	Fryderyka	Augusta.	Taka	
duma	z własnej	historii	i chęć	jej	celebrowania	to	będzie	prawdziwy	
sukces!
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1. Św. Wojciech
Lokalna	tradycja	głosi,	że	w 984	roku	

Święty	Wojciech	(Adalbert)	zatrzymał	się	
w Dobrodzieniu	w drodze	z Prus	do	Kra-
kowa.	„W rocznicę świętego, a mianowicie 
24 kwietnia, odbywa się	w kościele od nie‑
pamiętnych czasów uroczysta msza święta, 
kazanie i procesja”.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

2. książę Władysław II opolczyk
Aby	dotrzeć	z Opola	do	swych	licznych	

posiadłości,	książę	Władysław	podniósł	osa-
dę	Dobroden	do	rangi	miasta	w roku	1374,	
a dodatkowe	przywileje	nadał	mieszkańcom	
21	sierpnia	1384	roku.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

3. książę Wilhelm august 
von Braunschweig

Właściciel	dobrodzieńskich	dóbr,	budow-
niczy	pałacu	(obecnie	Park	Hotel),	który	
pośpieszył	z pomocą	mieszkańcom	miasta	
po	wielkim	pożarze	w 1846	roku.	Postrze-
gany	przez	poddanych	jako	dobry	pan	na	
Dobrodzieniu.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

4. król saksoński albert I Wettin 
z małżonką Carolą von Wasa-
-Holstein -Gottorp

Ufundowali	 szpital	dla	Dobrodzienia	
w 1894	roku.	Osobiście	uczestniczyli	w uro-
czystościach	otwarcia	„Zakładu	Królowej	
Karoli”.	Królowa	wybudowała	również	szkołę	
w Rędzinie	w roku	1900.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

5. Edith Stein
Bywała	w Dobrodzieniu	w latach	1906–

1912	u swych	ciotek	Berthy	i Minny	Stein,	
które	mieszkały	wówczas	w domu	przy	Gar-
tenstrasse,	naprzeciwko	przychodni	lekar-
skiej	dr	Roczka.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

6. papież jan paweł II
W rozmowach	z pielgrzymami	z Dobro-

dzienia	wspominał,	że	często	przejeżdżał	
przez	to	miasto	w drodze	do	Poznania.	Pa-
miętał,	że	jest	tam	na	rynku	„taki duży biały 
kościół”.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

7. król Friedrich august III. 
Wettin von Sachsen

Ostatni	właściciel	„Herrschaft	Guttentag”,	
który	chętnie	przybywał	do	Dobrodzienia	
w sezonie	polowań.	Znany	z poczucia	hu-
moru	i dystansu	do	samego	siebie,	bardzo	
lubiany	w Dobrodzieniu.

Źródło:	Mrozek	P., O książętach, królach 
i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu by‑
wali,	2017

8. ks. dr augustin Weltzel
Autor	kroniki	Dobrodzienia „Geschich-

te	 der	 Stadt	 und	Herrschaft	Guttentag”	
–	wszechstronnego	opracowania	historii	
miasta	i dworu	Dobrodzień	do	roku	1882,	
uważany	za	najwybitniejszego	historyka	
Górnego	Śląska.

Źródło:	Hurnik	A.,	Mrozek	P., 2017 – ro‑
kiem Augustina Weltzla na Górnym Śląsku,	
2017

9. Burmistrz Franz Hencinski
Wybrany	przez	radnych	Dobrodzienia	

30.06.1881	roku.	Był	burmistrzem	przez	30	
lat	w czasie,	kiedy	majątek	dobrodzieński	
należał	do	królów	Saksonii	z rodu	Wettinów.	
Zmarł	3.02.1911	roku	i został	pochowany	
w Dobrodzieniu.

Źródło:	Hurnik	A.,	Mrozek	P., 2017 – ro‑
kiem Augustina Weltzla na Górnym Śląsku,	
2017

10. karolinka i karliczek
W czasie,	kiedy	powstawała	czwarta	wersja	ludowej	pieśni	o Ka-

rolince,	co	„poszła do Gogolina,	a Karliczek za nią, jak za młodą 
panią z flaszeczką wina”,	na	naszej	ziemi	żyły	osoby	o identycznych	
imionach	i przeżyciach.

Źródło:	Mrozek	P., Czy Karolina z Wilhelmshort jest bohaterką 
popularnej śląskiej piosenki…?, 2018

Efektem projektu jest film oraz kalendarz prezentujący poszczególne postaci. Natomiast, naszym wspólnym wraz z towarzystwem 
Regionalnym, pokłosiem jest „Zeszyt dobrodzieński” autorstwa pawła Mrozka poświęcony właśnie tej tematyce.

Muzeum Regionalne
Agnieszka Hurnik
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MeBle kRóla fRiedRiCha augusTa
HIStoRIa

Przyszły	właściciel	naszych	dóbr	urodził	się	25	maja	1865	roku	
w Dreźnie.	Otrzymał	staranne	oraz	surowe	wychowanie.	Jako	

książę	Friedrich	August	w 1891	roku	w Wiedniu	poślubił	księżnicz-
kę	Luise	Habsburg	-Lothringen	von	Toskana,	córkę	księcia	Toskanii	
i księżniczki	parmeńskiej.	Książęca	para	miała	siedmioro	dzieci.	Kiedy	
Luise,	będąc	w ciąży	z ostatnim	dzieckiem,	związała	się	z nauczycie-
lem	jej	synów	Andre	Giron,	małżonkowie	rozwiedli	się	w 1903	roku.	
W kolejnym	roku	po	śmierci	swego	ojca	Georga	I,	książę	objął	tron	
Królestwa	Saksonii.	Król	troskliwie	i samotnie	wychowywał	swoje	
dzieci,	za	co	był	przez	Saksończyków	niezmiernie	ceniony.	Panował	aż	
do	1918	roku,	kiedy	to	w następstwie	rewolucji	listopadowej	abdykował	
13	listopada.	Po	abdykacji	osiadł	w swych	śląskich	posiadłościach,	na	
zamku	w Sibyllenort	–	Szczodre	koło	Oleśnicy.	W latach	1919–1927	
wyprzedawał	swoje	dobra.	Zmarł	18	lutego	1932	roku,	a pochowany	
został	w Dreźnie.	Był	ostatnim	królem	Saksonii.	Po	829	latach	istnienia	
monarchii	Wettinów	ustanowiono	Republikę	Weimarską.

Królowie	sascy	byli	znani	z pasji	łowieckich.	Polowali	również	
w swych	dobrodzieńskich	lasach.	I to	właśnie	w sezonach	polowań	
król	Friedrich	August	III	przybywał	do	Dobrodzienia.	Jedna	z takich	
wizyt	opisana	jest	na	przykład	w kalendarzu	lublinieckim	z 1910	roku.

jeszcze w latach powojennych 
żyło wielu mieszkańców,

którzy	mieli	okazję	z królem	rozmawiać,	
wypić	z nim	kufel	piwa	i zapalić	cygaro,	któ-
rzy	zapamiętali	jego	poczucie	humoru	i bez-
pośredniość	podczas	spotkań	towarzyskich	
w Dobrodzieniu	i w wioskach.	Kilka	artyku-
łów	wspomnieniowych	ukazało	się	drukiem	
np.	„Było	to	latem	1928	roku,	kiedy	król	August	Saski	przyjechał	do	
Dobrodzienia,	na	Górnym	Śląsku,	na	polowanie	na	cietrzewie,	po-
dobnie	jak	w latach	poprzednich.	Dobrodzień	był	małym,	czystym,	
sennym	miasteczkiem,	które	w takim	momencie	niesłychanie	się	oży-
wiało.	Wszystkie	gospodynie	domowe	czyściły	okna.	Ulice	były	wręcz	
polerowane,	nie	tylko	zamiatane.	Kościół,	który	stał	pośrodku	rynku,	
też	otrzymywał	wysoki	połysk	ponieważ	król	August	był	człowiekiem	
pobożnym,	który	każdego	ranka	uczęszczał	do	kościoła.	Dobrodzie-
nianie	stali	na	ulicach	i rozprawiali	o minionych	i nadchodzących	
dniach.	Wszyscy	wpatrywali	się	czy	flaga	została	wciągnięta	na	maszt	
nad	zamkiem,	co	potwierdzało	przybycie	króla.”	Podobnych	opowieści	
jest	wiele.	Jedna	z nich	została	nawet	zobrazowana	w formie	scenki	
teatralnej	i można	ją	oglądać	w saloniku	historycznym	w Dobrotece.

Właśnie	wtedy	kiedy	król	przyjeżdżał	do	Dobrodzienia	często	za-
miast	w pałacu	mieszkał	w dworku	myśliwskim,	z którego	pochodzą	
meble,	które	obecnie	możemy	oglądać	w naszym	muzeum.	Zostały	
nam	one	oddane	w użyczenie	przez	obecnego	właściciela	Joachima	
Piontka	i przy	ich	pomocy	mogliśmy	zaaranżować	gabinet	króla	
Friedricha.	Za	ten	szczodry	gest	serdecznie	dziękujemy.

Zapraszamy	serdecznie	do	zwiedzania	Muzeum,	które	w marcu	
będzie	już	czynne	również	w godzinach	popołudniowych.	Zapra-
szamy	na	naszą	stronę	i FB.	Zawsze	można	zadzwonić	do	Domu	
Kultury	i poprosić	o udostępnienie	zwiedzania	w godzinach	pracy	
Domu	Kultury.
•	 Źródło:	Mrozek	P.,	O książętach, królach i przyszłych świętych, co 

w Dobrodzieniu bywali, 2017	 Agnieszka Hurnik

król Friedrich august III. Wettin von Sachsen to ostatni właściciel dobrodzienia („Herrschaft Guttentag”), 
który chętnie przybywał do naszego miasta w sezonie polowań. Znany z poczucia humoru i dystansu do 
samego siebie, bardzo lubiany w dobrodzieniu. W zbiorach Muzeum Regionalnego znajduje się bardzo dużo 
fotografii, dokumentów i artykułów wspomnieniowych, potwierdzających związki króla z dobrodzieniem.

naRodowe 
CzYTanie 2018
Wszystko zaczęło się w 2012 roku kiedy okazało się, że mija 
200 lat od ostatniego Zajazdu na litwie czyli od akcji „pana ta-
deusza” a. Mickiewicza. Wtedy prezydent Rp Bronisław komo-
rowski zainicjował akcję „Narodowe Czytanie”. pomysł polakom 
spodobał się tak bardzo, że czytamy już w całej polsce co roku. 
przypomnieliśmy sobie w ten sposób utwory a. Fredry (2013), 
H. Sienkiewicza (2014), „lalkę” B. prusa (2015), „Quo vadis” 
H. Sienkiewicza (2016), „Wesele” S. Wyspiańskiego (2017).

Ten	rok	jest	wyjątkowy	ze	względu	na	wielką	rocznicę	100-lecia	
odzyskania	niepodległości	przez	Polskę	po	123	latach	zaborów.	

W Dobrodzieniu	w Domu	Kultury	akcja	odbyła	się	w barwach	biało-
-czerwonych.	Wspólnie	zaakcentowaliśmy,	że	jednym	ze	sposobów	
ocalenia	polskości	na	terenie	trzech	zaborów	była	literatura	właśnie.	
Utworem,	który	Prezydent	RP	Andrzej	Duda	wybrał	na	ten	rok	od	
czytania	było	„Przedwiośnie”	Stefana	Żeromskiego.	Powieść,	choć	
trudna	wydaje	się	być	dobrym	wyborem	ze	względu	na	temat.	Pokazuje	

kUltURa
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wieśCi z „kRainY dinozauRów”
lokalna Grupa działania „kraina dinozaurów” z siedzibą w ozimku realizuje lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014–2020, 
której głównymi celami są: wzrost konkurencyjności obszaru objętego lSR i ochrona środowiska oraz zwiększenie integracji 
i poczucia przynależności do obszaru objętego lSR. podstawowym zadaniem lGd jest umożliwienie beneficjentom 
możliwości aplikowania o środki unijne na różne przedsięwzięcia poprzez przeprowadzanie naborów wniosków.

lGd

Do października	2018	roku	odbyło	się	14	naborów,	w których	złożono	łącznie	
90	wniosków.	

W 2019	roku	zaplanowano	ogłoszenie	
naborów	wniosków	na	następujące	przed-
sięwzięcia:
1.	 inwestycje	w firmach –	rozwijanie	dzia-

łalności	(1.3.2)	
2.	 budowa	i modernizacja	obiektów	małej	

architektury,	siłownie,	place	zabaw	(1.1.3)	
3.	 renowacja	i oznakowanie	obiektów	sa-

kralnych	(2.2.2)	
4.	 poprawa	warunków	sanitarnych	(1.4.2)	
5.	 organizacja	cykli	spotkań	i warsztatów	

tematycznych	promujących	zasoby	i ob-
szar	LGD	(2.3.5)	

6.	 warsztaty	dla	przewodników	(2.1.5)	
7.	 uruchomienie	punktów	kolportażu	(2.3.3)	
8.	 stworzenie	pakietu	usług	(1.2.2)	
9.	 utworzenie	koszyka	produktów	lokalnych	

(1.2.3)	
10.	cykle	spotkań	i warsztatów	edukacyjnych,	

integracyjnych	(2.1.4)	

11.	budowa	nowych	oraz	modernizacja	ist-
niejących	szlaków,	ścieżek	turystycznych	
(1.1.1)	

12.	podniesienie	standardu	punktów	handlo-
wych,	gastronomicznych,	miejsc	noclego-
wych	(1.1.5) –	
Każdy	nabór	poprzedzony	jest	szkoleniem	

i konsultacjami	w biurze	LGD.
Zapraszamy	do	składania	wniosków.
Oprócz	naborów	wniosków	LGD	„Kraina	

Dinozaurów”	prowadzi	szereg	działań	akty-
wizujących	lokalną	społeczność:
•	 spływ	kajakowy	rzeką	Mała	Panew	zakoń-

czony	biesiadą	informacyjno	-promocyjną.
•	 spotkania	promocyjno	informacyjne,	na	

którym	przedstawione	są	główne	działania	
LSR	oraz	oferty	kulturalne	realizowane	
w ramach	projektu	grantowego.	
Lokalna	Grupa	Działania,,Kraina	Dino-

zaurów”	w dniach	18–20	maj	2018	r.	wzięło	
udział	w VI	Targach	Turystyki	Weekendowej	
„ATRAKCJE	REGIONÓW”	w Chorzowie.

Dnia	29	maja	2018	r.	w Zespole	Szkolno-

-Przedszkolnym	nr	3	w Dębskiej	Kuźni	odbyła	
się	Gala	Podsumowująca	konkurs	„Moja	wieś	
–	moje	miejsce’’	

Przedmiotem	konkursu	była	praca	prezen-
tująca	w oryginalny	sposób	zakres	tematyczny	
jednej	z czterech	kategorii	konkursowych.

W 2019	zaplanowano	spotkanie	z dino-
zaurem	w terenie	dla	dzieci	i młodzieży	oraz	
podróż	studyjną	w ramach	dobrych	praktyk	
i wymieniany	doświadczenia.	

Na	wyposażeniu	LGD	jest	do	wynajęcia	
komplet	materiałów	edukacyjnych	wchodzą-
cych	w skład	zestawu	pomocy	dydaktycznych	
o tematyce	ekologicznej.

Szczegółowe	informacje	dotyczące	zasad	
aplikowania	o środki	w ramach	organizo-
wanych	naborów	oraz	działań	LGD	można	
znaleźć	na	stronie	internetowej	LGD –	www.	
krainadinozaurow.pl		lub	uzyskać	w biurze	
LGD	w Ozimku,	przy	ul.	Słowackiego	18	–	tel.	
77	4651213/	605052777;	e	-mail:	krainadino@
onet.eu	

Polskę	tuż	po	odzyskaniu	niepodległości	i jest	rodzajem	głosu	w dys-
kusji	Żeromskiego	na	temat	drogi,	którą	wybrać	krocząc	w kierunku	
odbudowy	kraju.	Propozycje	autor	ma	trzy,	ale	to	czytelnicy	mieli	
zdecydować,	która	droga	ich	przekonuje.

Plany	czytania	w rynku	popsuła	nam	pogoda,	ale	nie	daliśmy	się	
odwieść	od	pomysłu	wspólnego	literackiego	przedpołudnia	i za-
prosiliśmy	naszych	gości	do	sali	kameralnej	Domu	Kultury.	Jako	
pierwsi	czytali	przedstawiciele	Szkoły	Podstawowej	w Dobrodzieniu,	
następnie	tradycyjnie	władze	miasta	–	w podziale	na	role –	ówczesna	
Burmistrz	Róża	Koźlik	jako	Karolina	oraz	Przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Damian	Karpinski	jako	Cezary	Baryka,	narrator	–	Dyrektor	
DOKiS.	Kostiumy	dla	włodarzy	zostały	wypożyczone	z Teatru	im.	
Jana	Kochanowskiego	w Opolu.

kolejno czytali nauczyciele i uczniowie szkół:

Szkoła	Podstawowa	w Dobrodzieniu,	Zespół	Szkół	Ponadgim-

nazjalnych,	Szkoła	Podstawowa	w Pludrach,	Niepubliczna	Szkoła	
Podstawowa	w Bzinicy	Starej,	Szkoła	Podstawowa	w Turzy,	Szkoła	
w Szemrowicach	oraz	Zespół	Placówek	Edukacyjnych.	Oprócz	wy-
stąpień	zbiorowych,	w których	mogliśmy	wysłuchać	podziału	na	role	
gościliśmy	czytelników	indywidualnych,	a byli	to:	ówczesny	radny	
RM	Andrzej	Jasiński,	prezes	MTRDZ	Janusz	Hurnik,	ksiądz	wikary	
Dominik	Mamełka,	dyrektor	przedszkola	Ewa	Macha,	przedstawicielka	
UTW	Danuta	Bukartyk,	przedstawicielka	Biblioteki	Miejskiej	Ewa	
Piasecka	oraz	Dionizy	Brylka.

Wszystkim	serdecznie	dziękujemy	za	udział	w akcji	promującej	
czytelnictwo	i literaturę	polską	–	każdy	gość	otrzymał	od	nas	specjalny	
dyplom	oraz	bukiet	biało	-czerwony,	a widzowie	mogli	je	wykonać	
podczas	trwających	warsztatów.

Zachęcamy	do	zaglądania	na	stronę	FB	Narodowego	Czytania	
w czasie	wakacji	ponieważ	od	kilku	lat	trwa	tam	w tym	czasie	plebi-
scyt	pomagający	wybrać	tekst	do	wspólnego	czytania	we	wrześniu.

Agnieszka Hurnik
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SpoRt

3 MiejsCe w Mini 
piłCe koszYkowej 
dziewCząT
W środę 13 lutego 2019r. reprezentacja pSp w dobrodzieniu 
wzięła udział w mistrzostwach powiatu oleskiego 
w mini koszykówce dziewcząt w ramach igrzysk 
dzieci. Zawody odbyły się w hali „kotwica” w praszce. 
dobrze spisały się nasze dziewczyny, które w gronie 6 
drużyn zdobyły wspaniałe 3 miejsce – medalowe.

Gra	ich	również	była	świetna,	może	zabrakło	trochę	szczęścia,	bo	
o ile	w grupie	nie	doznały	porażki,	to	w półfinale	minimalnie	

przegrały	z drużyną	z Jaworzna.	Za	to	w meczu	o 3	miejsce	nie	po-
zostawiły	wątpliwości,	która	drużyna	jest	lepsza.	Pewnie	pokonały	
Olesno	w stosunku	12:4.

Doskonale	spisały	się	w szczególności	dziewczyny,	które	od	kilku	

SpoRt

xiii puChaR BuRMisTRza doBRodzienia
W dniu 20.10.2018 na torach dobrodzieńskiej krytej pływalni „delfin”, znajdującej się w strukturach dobrodzieńskiego 
ośrodka kultury i Sportu, odbyły się zawody o puchar Burmistrza dobrodzienia w pływaniu. W tej edycji 
wzięło udział 8 klubów z opolszczyzny: MMkS kędzierzyn koźle, kS Start opole, lUkS Winner Zdzieszowice, 
MkS Zryw opole, UkS junior kluczbork oraz dwa kluby z województwa śląskiego: delfinek Częstochowa 
oraz SikREt Gliwice. W sumie na dobrodzieńskiej pływalni rywalizowało ponad 80 zawodników.

W tej	edycji	zawodnicy	rywalizowali	w dwóch	blokach	porannym	
i popołudniowym.	W pierwszym	bloku	odbyły	się	wyścigi	

sprinterskiej	(50m	motylkowym,	50m	grzbietowym,	50m	klasycznym	
i 50m	dowolnym)	oraz	wyścigi	na	dystansie	100m	i 200m	stylem	
zmiennym.	W drugim	bloku	odbyły	się	wyścigi	na	dystansie	100m	
również	w stylu:	motylkowym,	grzbietowym,	klasycznym	oraz	
dowolnym.

W trakcie	zawodów	Pani	Burmistrz	Róża	Koźlik	rozdała	ponad	
5o	statuetek	wykonanych	specjalnie	na	tę	okazję	z drewna.	Również	
dyplomy	miały	nową	oprawę	graficzną	–	w ich	tle	znajdowała	się	
przepiękna	grafika	zabytkowego	kościoła	w Dobrodzieniu.

Klub	Vega	Dobrodzień	zdobył	aż	21	medali	w tym	13	złotych,	
4	srebrne	oraz	4	brązowe.	Wielokrotnie	na	podium	stawali:	Marta	
Rakowska,	Wąsik	Marek,	Oliwia	Badura,	Jainta	Sara,	Hyla	Denis,	
Martyna	Solich,	Kaczmarczyk	Mieszko,	Hanna	Młotek,	Olczyk	
Natalia,	Dawid	Bylak,	Turoń	Oskar.	Najlepszą	zawodniczką	w ka-
tegorii	OPEN	została	Marta	Rakowska	reprezentująca	barwy	Vegi	
Dobrodzień,	natomiast	Najlepszym	zawodnikiem	w kategorii	OPEN	
został	Maksymilian	Topolnicy	z MMKS	Kędzierzyn-	Koźle.

XIII	ZAWODY	O PUCHAR	BURMISTRZA	DOBRODZIENIA	
za	nami	zapraszam	za	rok…..

Weronika Jędras

ModElaRStWo

zawodY ModelaRskie w opolu
27 stycznia odbyły się XII okręgowe Zawody Modeli pływających 
o puchar dyrektora ZW lok. pierwsze w tym roku zawody, które co roku 
odbywają się na basenie szkolnym w opolu. dobrodzień reprezentowało 
6 modelarzy, uzyskali 3 medale a drużynowo znaleźli się na 3 miejscu.

Podczas	zawodów	przedstawiciel	LOKu	
wręczył	powołania	do	kadry	narodowej	

na	2019	rok	w modelarstwie	pływającym	
w celu	reprezentowania	Polski	w Mistrzo-
stwach	Świata,	które	odbędą	się	w Węgrzech.	
Z naszej	modelarni	otrzymało	aż	3	mode-
larzy.

Do	kadry	narodowej,	jak	wiadomo	po-
woływani	 są	 najlepsi	 zawodnicy,	 jest	 to	
wspaniały	zaszczyt,	który	niestety	wiąże	
się	z wydatkami	wyjazdu	i pobytu	na	któ-
re	zawodnicy	niestety	sami	muszą	sobie	
pozyskać	finanse,	jest	to	nie	mała	bariera	
do	pokonania.	Wspomnijmy,	że	w dorob-

ku	modelarni	dobrodzieńskiej	znajduje	się	
7	medali	mistrzostw	świata.	Mamy	nadzieję,	
że	uda	nam	się	pozyskać	finanse,	szkoda	aby	
to	uniemożliwiło	wyjazd.

Barbara Brylka

lat	uczęszczają	na	zajęcia	piłki	ręcznej:	Kinga	Dworaczyk,	Oliwia	
Thomann	i Laura	Szeliga.	Zawodniczki	te	skutecznie	dogrywały	
piłkę	do	Dominiki	Wójcik-	najlepiej	punktującej	w naszej	drużynie	
(16	punktów).	Brawa	dla	całej	drużyny!!!

Naszą	szkolę	reprezentowały	od	lewej	stojąc:	Magdalena	Dykta,	
Magdalena	Grabińska,	Oliwia	Thomann,	Justyna	Wodarczyk,	Sara	
Jainta,	opiekun-	Jarosław	Kryś,	Wiktoria	Bachan,	Nowak	Ewelina,	
Laura	Szeliga,	a poniżej:	Wójcik	Dominika,	Kinga	Dworaczyk,	
Oliwia	Macha,i Martyna	Solich.	 Jarosław Kryś
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hisToRYCzne zwYCięsTwo
Nowy Rok 2019 dla publicznej Szkoły podstawowej w dobrodzieniu 
zapisał się złotymi głoskami. po raz pierwszy w historii rozgrywek Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej chłopcy zdobyli miano najlepszej drużyny powiatu 
oleskiego. W turnieju uczestniczyło 7 drużyn. po losowaniu trafiliśmy do 
grupy 1 razem ze szkołami z Rudnik, Radłowa i Strojca. Grupę 2 tworzyły 
zespoły z Gorzowa Śląskiego, z pSp nr 1 z olesna i z pSp nr 2 z olesna.

Pierwszy	mecz	turnieju	rozgrywaliśmy	
z drużyną	z Rudnik.	Początkowe	mecze	

są	zawsze	trudne,	gdyż	towarzyszy	im	duża	
trema	zawodników,	którzy	dodatkowo	nie	
są	jeszcze	odpowiednio	rozgrzani.	Był	to	po-
jedynek	zacięty,	lecz	w przeciągu	meczu	to	
my	cały	czas	prowadziliśmy,	by	ostatecznie	
wygrać	10:	8.	W kolejnym	meczu	grupowym	
wszystko	już	funkcjonowało	dobrze,	przede	
wszystkim	jednak	obrona.	Efektownie	poko-
naliśmy	drużynę	z Radłowa	15:4.	Po	dwóch	
wygranych	meczach	i pewnym	awansie	zo-
stał	nam	ostatni	mecz	w grupie	z drużyną	
ze Strojca.	Chłopcy	profesjonalnie	podeszli	
do	sprawy	i w tym	pojedynku	również	byli	
górą,	wygrywając	11–8.

Nadszedł	półfinał,	przed	nami	była	gra	
z drużyną	ze	stolicy	powiatu,	czyli	Szkolą	
Podstawową	nr1	z Olesna.	Ten	mecz	poka-

zał	naszą	siłę,	szczególnie	dobrze	zagraliśmy	
w obronie,	trzymając	się	hasła:	„Bronimy	
szczelnie,	rzucamy	celnie”.	Olesno	zostało	
pokonane	8:0.	Hura,	weszliśmy	do	finału!!!

po raz kolejny w turnieju przyszło nam 
się zmierzyć ze szkołą z Rudnik.

Zagraliśmy	z nią	mecz	rozpoczęcia	i jak	się	
okazało	–	również	mecz	zakończenia	turnie-
ju.	Za	pierwszym	razem	wygraliśmy.	Jednak	
sport	bywa	przewrotny,	dlatego	przed	drugim	
meczem	w drużynie	panowało	pełne	skon-
centrowanie	i mobilizacja,	wiedzieliśmy	jak	
blisko	jesteśmy	upragnionego	celu-	czyli	hi-
storycznego	zwycięstwa,	gdyż	nigdy	w ramach	
Igrzysk	Młodzieży	Szkolnej	nasi	chłopcy	nie	
sięgnęli	po	ten	zaszczyt.	Nie	przepuściliśmy	
okazji,	pełna	mobilizacja	przeniosła	efekty –	

drugi	raz	pokonaliśmy	Rudniki	w stosunku	
8:4,	mając	cały	mecz	pod	kontrolą.

Historyczne	zwycięstwo	stało	się	faktem-	
PSP	w Dobrodzieniu	wraz	 z oddziałami	
gimnazjalnymi	po	raz	pierwszy	w historii	
została	Mistrzem	Powiatu	Oleskiego	w piłce	
koszykowej	chłopców.	Nasz	kapitan,	a zara-
zem	najlepiej	punktujący	zawodnik	turnieju,	
Marcel	Wieszołek	(27pkt.)	odebrał	puchar	
od	powiatowego	koordynatora-	Jana	Chmie-
lewskiego.

Radości	nie	było	końca!	Chłopcy	w kręgu	
odtańczyli	taniec	zwycięstwa	i radośnie	padli	
na	parkiet.

Naszą	szkolę	reprezentowali:	Wieszołek	
Marcel,	Polok	Michał,	Bujak	Jakub,	Dusiewicz	
Klaudiusz,	Kamiński	Kamil,	Kiermasz	Kac-
per,	Poloczek	Jakub,	Rust	Krzysztof	i Żurek	
Łukasz.	 Jarosław Kryś

SpoRt

sukCes w Mini piłCe 
koszYkowej ChłopCów
dnia 15.02.2019r uczniowie pSp w dobrodzieniu uczestniczyli w powiatowych 
zawodach mini piłki koszykowej chłopców w ramach igrzysk dzieci – uczniów do 
klas szóstych. turniej odbył się w praszce. W rozgrywkach zmierzyło się 7 najlep-
szych drużyn z poszczególnych gmin powiatu oleskiego. Czas gry wynosił 16 mi-
nut – 4 kwarty po 4 min. turniej rozpoczęliśmy słabo. któż by się spodziewał, że po 
dwóch przegranych meczach w grupie cztero drużynowej będziemy grać dalej?

A jednak!	Czyż	sport	nie	jest	wspaniały,	
nieobliczalny,	nieprzewidywalny?	Nasi	

uczniowie	dokonali	wręcz	niemożliwego	
czynu.	Sytuacja	w naszej	grupie	była	arcy-
ciekawa,	a mianowicie	Szkoła	Podstawowa	
z Kościelisk	wygrała	wszystkie	swoje	mecze	
i miała	pewne	wyjście	do	fazy	półfinałowej.	
Za	to	ciekawa	sytuacja	wydarzyła	się	pomię-
dzy	walczącymi	o 2	lokatę,	gwarantującą	grę	
w półfinale,	Dobrodzień	przegrał	z Gorzo-
wem	Śl.,	Gorzów	z Praszką,	a my	ograliśmy	
wysoko	Praszkę	-13:4.	Zatem	wszystkie	trzy	
zespoły	walczące	o 2	miejsce	miały	taką	samą	
ilość	punktów.	Po	przeliczeniu	koszy	zdoby-
tych	do	straconych	okazało	się,	że	mieliśmy	
najlepszy	bilans.	Hura!!!	Udało	się,	mogliśmy	
grać	dalej!!!

W półfinale	trafiliśmy	na	drużynę	ze	Stroj-
ca,	która	w swojej	grupie	zajęła	1	miejsce.	

Był	to	najlepszy	nasz	mecz,	wszystko	funk-
cjonowało	wspaniale.	W obronie	graliśmy	
świetnie.	Każdy	krył	„swego”,	a przeciwnik	
nie	potrafił	sobie	z nami	poradzić.	Najwyższy	
w drużynie –	Tobiasz	Badura	dobrze	zbierał	
piłki	i skutecznie	punktował	spod	kosza.	
Kacper	Konik	i Jakub	Tomaszewski	świetnie	
rzucali	z półdystansu.

Naprawdę wyglądało to dobrze.

Trzeba	dodać,	że	świetnie	wszedł	w grę	
rezerwowy,	najmłodszy	zawodnik-	Michał	
Sikora,	który	ożywił	grę	i wspólnie	z Zbi-
gniewem	Miazgą	napędzał	nasze	akcje.	Cała	
drużyna	bez	wyjątku	świetnie	się	spisała	–	
takie	mecze	aż	chce	się	oglądać!	Trybuny	
w Praszce	kibicowały	nam,	może	dlatego,	
że	przy	wielkiej	przewadze	wzrostu	prze-

ciwnika,	nie	licząc	Tobiasza	oczywiście,	nasz	
mecz	wyglądał	jak	walka	„Dawida	z Golia-
tem”.	Ostatni	gwizdek!!!	Oddech	ulgi	i stało	
się-	znaleźliśmy	się	w finale,	wygrywając	ze	
Strojcem	12:8.

Teraz	został	już	ostatni	mecz –	finał.	Po-
nownie	graliśmy	z Kościeliskami,	druży-
ną,	która	wygrała	wszystkie	swoje	mecze,	
również	z nami	w fazie	grupowej.	Tym	ra-
zem	graliśmy	lepiej,	może	nie	tak	dobrze	
jak	w meczu	półfinałowym,	który	opisałem	
szerzej,	ale	na	tyle	dobrze	i szczęśliwie,	że	po	
zaciętym	meczu	wyszarpaliśmy	zwycięstwo	
i wygraliśmy	minimalnie	7:6.

Radości	nie	było	końca!	Po	trzech	latach	
znów	jesteśmy	najlepsi	w powiecie.

Naszą	drużynę	reprezentowali:	Od	lewej	
–	Maciej	Grabiński,	Szymon	Wiechoczek,	
Filip	Olearczuk,	Mateusz	Włodarz,	Oliwer	
Banasik,	Jakub	Tomaszewski,	Tobiasz	Ba-
dura,	Michał	Poloczek,	Kapitan	Zbigniew	
Miazga,	Michał	Sikora	i Mateusz	Grycz.

Jarosław Kryś
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psp w doBRodzieniu MisTRzeM powiaTu 
6 listopada 2018r. w Gorzowie Śląskim 
odbyły się Mistrzostwa powiatu oleskie-
go w piłce ręcznej dziewcząt w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.turniej cie-
szył się bardzo dużym zainteresowaniem, 
w zawodach uczestniczyło 8 drużyn. 
W wyniku losowania trafiliśmy do grupy II 
razem z Zębowicami, Gorzowem Śl. oraz 
ze Szkołą podstawową nr 1 z olesna.

W pierwszym	spotkaniu	zmierzyliśmy	
się	ze	szkołą	z Zębowic,	którą	po	cięż-

kim	boju	pokonaliśmy	6–3.	Następne	mecze	
grupowe	były	popisem	naszych	uczennic,	
które	pewnie	pokonały	rywalki	z Olesna	6–0	
a z Gorzowa	7–1.	W półfinale	trafiliśmy	na	
drużynę	ze	Strojca,	która	w przeszłości	zawsze	
sprawiała	nam	wiele	trudności.	Tym	razem	
cały	mecz	był	pod	naszą	kontrolą	i ponownie	
gładko	wygraliśmy	w stosunku	6–0.

Czekał	nas	finał,	ostatni	mecz,	a zmęczenie	
dawało	się	naszym	młodym	zawodniczkom	
we	znaki.	Trochę	obawialiśmy	się	tego	spotka-
nia,	gdyż	jak	już	wspomniałem,	dziewczyny	
odczuwały	zmęczenie,	a drużyna	z Rudnik	we	
wszystkich	wcześniejszych	meczach	wykazała	
się	duża	walecznością.	Obawy	okazały	się	
uzasadnione,	gdyż	to	rywalki	lepiej	rozpoczęły	
mecz	i szybko	objęły	prowadzenie	2–0.	Fakt	
ten	nie	zraził	nas,	a wzięty	„czas	na	żądanie”	
dla	naszej	drużyny	odpowiednio	zmobilizo-
wał	zespół	i od	tego	momentu	już	tylko	my	
zdobywaliśmy	bramki,	by	ostatecznie	wygrać	
5–2.

Po	ostatnim	gwizdku	sędziego	dziewczyny	
odtańczyły	taniec	radości	i szczęśliwe	padły	na	
parkiet.	Hura!!!	Dobrodzień	Mistrzem	Powia-
tu	w Piłce	Ręcznej	Dziewcząt!	Udało	się	to	po	
raz	pierwszy	w tej	kategorii	wiekowej.	Rów-
nocześnie	po	raz	kolejny	te	same	dziewczyny	
nakreśliły	wspaniałą	kartę	dobrodzieńskiego	
sportu	szkolnego.	Należy	wspomnieć,	że	3	lata	
temu	większość	z tych	dziewcząt	uczestniczyła	
w finale	wojewódzkim	Igrzysk	Dzieci.

Kolejnym	powodem	do	dumy	jest	fakt,	że	

WyStaWa koNI

wYsTawa Ras 
ziMnokRwisTYCh
W dniu 29 września 2018 r w miejscowości Warłów, u pań-
stwa klaer, odbyła się pierwsza w naszym okręgu Wystawa 
koni Rasy Zimnokrwistej pod patronatem Śląsko – opol-
skiego Związku Hodowców koni w katowicach.

Hodowcy	mieli	możliwość	zaprezentowania	swojego	dorobku	
hodowlanego,	wymianę	doświadczeń	oraz	spotkanie	w miłym	

towarzystwie	przy	darmowym,	bogato	zaopatrzonym	bufecie	gdzie	
każdy	znalazł	dla	siebie	coś	dobrego.	Ta	doskonale	zorganizowana	
wystawa	cieszyła	się	ogromnym	zainteresowaniem,	co	zaskoczyło	
samych	organizatorów	i gości.	Konie	były	oceniane	w trzech	katego-
riach:	konie	roczne,	konie	dwuletnie	oraz	konie	trzyletnie	i starsze.	
Stawki	te	oceniali	członkowie	ŚOZHK	Katowice.	Jedną	z atrakcji	
był	pokaz	ogiera	o imieniu	MATRYC,	rasy	Z/Sztum	z miejscowości	
Solarnia	k/Lublińca,	Wł.	Pana	Andrzeja	Szprycha	oraz	4	miesięcz-
nej	klaczy	o imieniu	PASTYLKA	rasy	zimnokrwistej,	która	od	10	
dnia	życia,	po	stracie	matki	jest	wychowywana	przez	obecnych	

właścicieli	lek.	wet.	Darię	Gołąb	-Dobrzańską	i lek	wet.	Aleksandrę	
Matusz	-Łukawską	z GlobalWet	Dobrodzień.

Dziękujemy	sponsorom	takim	jak	Urząd	Miejski	w Dobrodzieniu,	
Państwu	Zuzannie	i Krzysztofowi	Klaer,	Firmie	Blattin	-Hoveler,	
Firmie	St.Hippolyt,	Firmie	GlobalWet	Dobrodzień,	Sklepowi	Jeź-
dzieckiemu	Horsetown	Alicji	Helfrycz	-Sowa	oraz	ŚOZHK	Katowice,	
za	ufundowanie	flo,	pasz	i nagród	rzeczowych.

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	za	przybycie,	a hodowcom	
gratulujemy	świetnego	przygotowania	koni	do	pokazu	i już	zapra-
szamy	na	drugą	Wystawę	Koni	Ras	Zimnokrwistych	we	wrześniu	
2019	roku.

Anna Stefan

tytuł	króla	strzelców	zdobyły	nasze	uczennice-	
Martyna	Popenda	i Kaja	Szeliga.	Dziewczyny	
podzieliły	się	tym	zaszczytnym	mianem,	gdyż	
obydwie	rzuciły	po	10	bramek.

Naszą	drużynę	reprezentowały;	od	lewej	
strony	stoją:	Nauczyciel –	Jarosław	Kryś,	Mar-
tyna	Popenda,	Kaja	Szeliga,	Paulina	Kostyra,	
Patrycja	Badura,	Ewa	Pielok,	Malwina	Bień,	
Julia	Szeliga,	Alicja	Głogowska,	Lis	Zuzanna	
i Vanessa	Dudek.

Jarosław Kryś
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