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Stawki podatkowe na 2020 rok

W sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości

1.	 od gruntów:
a)	 związanych	z prowadzeniem	działalno-

ści	gospodarczej	bez	względu	na	sposób	
zakwalifikowania	w ewidencji	gruntów	
i budynków	0,88	zł	od	1	m2	powierzchni;

b)	pod	wodami	powierzchniowymi	stojący-
mi	lub	wodami	powierzchniowymi	pły-
nącymi	jezior	i zbiorników	sztucznych	
4,80	zł	od	1	ha	powierzchni;

c)	 pozostałych,	w tym	zajętych	na	prowa-
dzenie	odpłatnej	statutowej	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego	0,37	zł	od	1	m2	po-
wierzchni;

d)	niezabudowanych	objętych	obszarem	
rewitalizacji,	o którym	mowa	w ustawie	
z dnia	9	października	2015	r.	o rewitaliza-
cji	(Dz.	U.	z 2018r	poz.	1398	oraz	z 2019r.	
poz.	730),	i położonych	na	terenach,	dla	
których	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego	przewiduje	prze-
znaczenie	pod	zabudowę	mieszkaniową,	
usługową	albo	zabudowę	o przeznaczeniu	

mieszanym	obejmującym	wyłącznie	te	
rodzaje	zabudowy,	jeżeli	od	dnia	wej-
ścia	w życie	tego	planu	w odniesieniu	do	
tych	gruntów	upłynął	okres	4	lat,	a w tym	
czasie	nie	zakończono	budowy	zgodnie	
z przepisami	prawa	budowlanego	3,15	zł	
od	1	m2	powierzchni;

2.	 od budynków lub ich części:
a)	mieszkalnych	0,74	zł	od	1m2	powierzchni	

użytkowej;
b)	związanych	z prowadzeniem	działalności	

gospodarczej	oraz	od	budynków	miesz-
kalnych	lub	ich	części	zajętych	na	prowa-
dzenie	działalności	gospodarczej	21,84	zł	
od	1	m2	powierzchni	użytkowej;

c)	 zajętych	na	prowadzenie	działalności	
gospodarczej	w zakresie	obrotu	kwalifi-
kowanym	materiałem	siewnym	11,18	zł	
od	1	m2	powierzchni	użytkowej;

d)	związanych	z udzielaniem	 świadczeń	
zdrowotnych	w rozumieniu	przepisów	
o działalności	leczniczej,	zajętych	przez	
podmioty	udzielające	 tych	świadczeń	
4,70	zł	od	1	m2	powierzchni	użytkowej;

e)	 pozostałych,	w tym	zajętych	na	prowa-

25 listopada 2019 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w dobrodzieniu, na której 
radni podjęli uchwały, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 roku:

dzenie	odpłatnej	statutowej	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego	5,16	zł	od	1	m2	po-
wierzchni	użytkowej;

3)	od	budowli –	2	%	od	wartości	określonej	
na	podstawie	art.	4	ust.1	pkt	3	i ust.	3–7	
ustawy	z dnia	12	stycznia	1991r.	o podat-
kach	i opłatach	lokalnych	(Dz.	U z 2019r.	
poz.	1170	z późn.	zm).

W sprawie stawki opłaty za gospodarowa‑
nie odpadami komunalnymi
1.	 Ustalono	stawkę	opłaty	za	gospodaro-

wanie	odpadami	komunalnymi,	odbie-
ranymi	od	właścicieli	nieruchomości,	na	
których	zamieszkują	mieszkańcy,	jeżeli	
odpady	są	zbierane	i odbierane	w sposób	
selektywny	w wysokości	24,50	zł	miesięcz-
nie.

2.	 Ustalono	stawkę	opłaty	za	gospodaro-
wanie	odpadami	komunalnymi,	odbie-
ranymi	od	właścicieli	nieruchomości,	
na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	je-
żeli	odpady	nie	są	zbierane	i odbierane	
w sposób	selektywny	w wysokości	49,00	zł	
miesięcznie.

W dniu 07 listopada 2019r. w dworze 
Biskupim w Nysie odbyło się 
podsumowanie wojewódzkiego 
etapu konkursu „Fundusz sołecki- 
najlepsza inicjatywa”.

Miło	nam	poinformować,	że	Sołectwo	
Kolejka	zajęło	w konkursie	II	miejsce	

za	projekt	pn.	„Budowa	altany	–	miejsca	
spotkań”,	w kategorii	„Najciekawszy	projekt	
sfinansowany	ze	środków	funduszu	sołec-
kiego”,	otrzymując	dyplom	z rąk	radnego	
województwa	Antoniego	Konopki.	

W konkursie	wzięły	udział	sołectwa,	które	
zrealizowały	swoje	pomysły	ze	środków	fun-
duszu	sołeckiego,	przy	współudziale	pracy	
własnej	mieszkańców.	

Gratulacje	i podziękowania	dla	sołtysów	
(byłej	Pani	sołtys	Stefanii	Jańta)	i Pana	Bog-
dana	Pruskiego	oraz	wszystkich	osób	zaan-
gażowanych	z Kolejki	za	realizację	projektu.

Helena Kościelny

MaMy powody do duMy!
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Za nami kolejne wybory. Mieszkańcy 
sołectw wybrali osoby, które objęły 
funkcję sołtysa oraz zasiądą w radach 
sołeckich na najbliższe 5 lat.

Zgodnie	z §	30	statutów	sołectw,	wybory	
Sołtysa	i Rady	Sołeckiej	zarządza	Rada	

Miejska	w terminie	do	4	miesięcy	od	roz-
poczęcia	nowej	kadencji	Rady	i wybory	od-
bywają	się	do	2	miesięcy	od	dnia	podjęcia	
uchwały.	Wybory	trwały	od	11	lutego	do	
11	marca	2019r.	we	wszystkich	16	sołectwach	
gminy,	podczas	których	zostały	wybrane	no-
we	władze	sołectw	na	kadencję	2019–2023.

Aż	w 8	sołectwach	sołtysi	nie	kandydowali	
na	kolejną	kadencję,	dlatego	mieszkańcy	
podjęli	decyzję	o wyborze	nowego	sołtysa,	
a w 8	sołectwach	ponownie	zaufali	byłym	
sołtysom.	Teraz	w gminie	Dobrodzień,	aż	8	
kobiet	pełni	rolę	soltysa.

Średnia	frekwencja	mieszkańców,	jaka	
towarzyszyła	odbywanym	zebraniom,	wahała	
się	w granicach	9–10%.	Najmniejsze	zainte-
resowanie	wyborem	włodarzy	sołectw	wyka-
zali	mieszkańcy	największych	pod	względem	
liczby	mieszkańców	sołectw.

Burmistrz	Dobrodzienia	dziękuje	wszyst-
kim	mieszkańcom	sołectw,	którzy	uczest-
niczyli	w zebraniach	oraz	 tym	którzy	 je	
przygotowali,	a sołtysom	życzy	realizacji	
zamierzeń	w pracy	na	rzecz	własnego	środo-
wiska	i całej	gminy,	sukcesów,	zadowolenia,	
pomyślności	zarówno	w życiu	osobistym,	jak	
i zawodowym,	satysfakcji	z pełnienia	funkcji	
społecznej	oraz	szacunku	mieszkańców.

Helena Kościelny

wybrano SołtySów i rady Sołeckie 
na kadencję 2019–2023

sołtys Kolejki
Bogdan Pruski

sołtys Gosławic
Regina Macha

sołtys Klekotnej
Piotr Mrugała

sołtys Błachowa
Damian Dworaczyk

sołtys Pluder
Rajmund Lichota

sołtys Szemrowic
Anita Seifert

sołtys Pietraszowa
Arkadiusz Woźniak

sołtys Główczyc
Joanna Lempa

sołtys Kocur
Dorota Maleska

sołtys Bzinicy Starej
Jolanta Kopyto

sołtys Ligoty Dobrodz.
Katarzyna Max

sołtys Bzinicy Nowej
Karolina Szadach

sołtys Myśliny
Rafał Chwalczyk

sołtys Makowczyc
Irena Gasch

sołtys Rzędowic
Tomasz Wonsik

sołtys Warłowa
Rafał Wójcik

apeL o poMoc
okres jesienno–zimowy to najtrudniejszy okres dla osób samotnych, 
starszych i niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie 
są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia.

W związku	z powyższym	zwracamy	się	o informowanie	o osobach	potrzebujących	
pomocy	a przede	wszystkim	o osobach	samotnych,	starszych	i schorowanych,	nie	

posiadających	rodziny.
Pracownicy	socjalni	MG	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w Dobrodzieniu	monitorują	

środowiska,	w których	mieszkańcy	mogą	być	narażeni	na	negatywne	skutki	zimy.
Pomoc	w ujawnieniu	nowych	przypadków	trudnej	sytuacji	niektórych	mieszkańców	

gminy	pomoże	nam	odpowiednio	wcześnie	zareagować	i udzielić	niezbędnej	pomocy	np.	
w formie	usług	opiekuńczych.

Uprzejmie	prosimy	o kontakt:
•	 telefoniczy: 34–351–62–61 lub 34–351–62–64
•	 bądź osobisty w MGOPS – Dział Pomocy Społecznej: pokój nr 9 lub nr 13 w budynku 

Urzędu Miejskiego Klaudia Tkaczyk
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Minął rok od czasu utworzenia nowej Rady Miejskiej i Władz 
Samorządowych. Co mógłbyś w pięciu słowach powiedzieć o tym 
przełomowym roku?

Nie	wiem	dlaczego	użyłaś	słowa	„przełomowym”,	ale	myślę,	że	
jest	ono	adekwatne	do	rzeczywistości.	Po	ubiegłorocznych	wyborach	
poza	zmianami	na	stanowiskach	kluczowych	dla	gminy,	tj.	burmistrza	
i v	-ce	burmistrza	w większości	zmienił	się	również	skład	Rady	Miej-
skiej.	13	na	15	radnych	zostało	wybranych	z komitetu	wyborczego	
Nowy	Dobrodzień.	To	naprawdę	jest	przełom	i olbrzymi	mandat	
zaufania,	jakim	mieszkańcy	naszej	gminy	obdarzyli	tych	radnych.	Ja	
w imieniu	swoim	i wybranych	członków	Rady	chciałbym	podzięko-
wać	za	to	zaufanie	i zapewnić,	że	zrobimy	wszystko,	aby	nie	zawieść	
tych,	którzy	zdecydowali	się	oddać	na	nas	głos.	Ten	rok	jest	również	
przełomowym	patrząc	na	naszą	gminę,	jako	na	jeden	wielki	plac	
budowy.	Budowane	są	jednocześnie	dwie	duże	obwodnice,	które	
prawie	całkowicie	wyrzucą	z miasta	ruch	tranzytowy.	Zakończył	
się	drugi	etap	rewitalizacji	rynku,	przebudowa	ogródka	jordanow-
skiego	na	wspaniały	plac	zabaw.	Doszła	w końcu	do	skutku	budowa	
ścieżki	rowerowej	Bzionków	–	Dobrodzień.	Finalizujemy	również	
długo	oczekiwane	inwestycje	remontu	ulic	Chłopska	i Moniuszki.

Dziękuję, zmieściłeś się w pięciu słowach:)
Mamy przeważnie do władz dużo pretensji mniej lub bardziej 

uzasadnionych. Każda bolączka, każdy problem w mieście, czy 
podległej wiosce jest przypisywany rządzącym. W naszym małym 
Dobrodzieniu nie jesteśmy w tym odosobnieni. Co najbardziej 
spędza sen z powiek członkom Rady, z jakim problemem nie 
można się uporać?

Uwierz	mi,	że	jest	wiele	spraw,	które	spędzają	nam	sen	z oczu.	
Obok	zwykłych,	jak	np.	problem	parkowania	w centrum	miasta,	
który	rozwiąże	się	prawdopodobnie	po	remoncie	rynku	przez	wpro-
wadzenie	parkomatów,	są	też	inne.	Problem	przejezdności	ulicą	
Lubliniecką,	który	w głównej	mierze	spowodowany	jest	złą	wolą	
użytkowników	tej	ulicy	przez	postój	samochodów	nawet	w miejscach	
zabronionych	znakami.	Jesteśmy	po	konsultacjach	z zarządcą	drogi	
i policją,	jak	wyjść	z tego	trwającego	od	lat	impasu.	Odwiecznym	
problemem	jest	stan	dróg,	czy	to	w mieście,	czy	poza	nim.	Na	
dzień	dzisiejszy	gmina	dysponuje	kwotą	1.600	tys.	do	2	mln	/na	
rok/	na	te	inwestycje	i zadaniem	władz	będzie	powiększanie	tej	
kwoty.	Są	również	problemy	mające	o wiele	większe	znaczenie,	
a niezauważalne	bezpośrednio	przez	potencjalnego	mieszkańca,	np.	
jak	zatrzymać	migrację	mieszkańców	gminy?	Od	2006	roku	ubyło	
600	mieszkańców,	a od	1990	roku	1500	osób.	Na	koniec	2018	roku	
gminę	zamieszkuje	9.973	mieszkańców.	Budownictwo	mieszkaniowe	
jest	w fatalnym	stanie,	w 2018	roku	wybudowano	1,4	mieszkania	na	
1000	mieszkańców.	Dla	porównania	–	w Polsce	jest	to	4,2	na	1000.	
Spada	stopień	przedsiębiorczości	w gminie	–	na	10	tys.	mieszkańców	
zarejestrowanych	jest	ok.	780	firm.	Nie	istnieje	praktycznie	poziom	
pokrycia	gminy	planami	zagospodarowania	przestrzennego,	co	
często	stanowi	łakomy	kąsek	dla	przedsiębiorców	próbujących	

lokalizowanie	inwestycji	uciążliwych	dla	mieszkańców	z różnych	po-
wodów.	Tylko	1,5	%	powierzchni	gminy	ma	plan	zagospodarowania	
przestrzennego,	kiedy	województwo	opolskie	pokryte	jest	w 41,3%.

Nasza	gmina	wypada	bardzo	źle	pod	względem	dostępności	do	
instalacji	sieciowych	tj.	wody,	kanalizacji	i gazu.	Poziom	skanalizo-
wania	obejmuje	37%	mieszkańców,	przy	czym	wieś,	tj.	12,2%,	gazu	
nie	ma	w ogóle.	Miernikiem	samodzielności	finansowej	gminy	jest	
wskaźnik	dochodów	podatkowych	na	1	mieszkańca,	który	w 2018	ro-
ku	wyniósł	1.282,	48	zł,	podczas	gdy	średnia	w Polsce	to	1.668,	68	zł.	
Poziom	autonomii	finansowej	gminy	wyrażony	jest	dochodami	
własnymi,	które	u nas	nie	osiągają	nawet	poziomu	40%,	podczas	gdy	
w województwie	i kraju	przekracza	50	%.	Jeżeli	dodam,	że	gmina	
Dobrodzień	była	w ub.	roku	na	8	miejscu	w Polsce	pod	względem	
wyludnienia,	a średnie	zarobki	były	o ok.	400	zł	niższe	od	średniej	
krajowej,	dodam	do	tego	problem	wywozu	nieczystości	i koszta	
z tym	związane,	to	jest	właśnie	część	problemów,	które	spędzają	
zarówno	władzom,	jak	i radnym	sen	z oczu.	Ogrom	pracy	czeka	nas	
w tej	kadencji,	aby	choć	trochę	te	wskaźniki	zmieniły	się	na	plus.

Władza się zmienia, a ja od lat bombarduję włodarzy niezmien‑
nym pytaniem; dlaczego u nas marnują się mieszkania?! Lokale, 
w których nikt nie mieszka od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat 
są blokowane przez najemców spełniających chwalebny obowią‑
zek – opłaty czynszu. I to wszystko? Mieszkania tzw. komunalne 
powinny służyć ludziom, nie straszyć pustką. Meldunek i płacony 
niewielki czynsz, to nie wszystko. Marnujemy dobro wspólne, 
a są ludzie, którzy opuszczają Dobrodzień, bo nie ma mieszkań.

Jeżeli	chodzi	o te	sprawy,	to	są	one	regulowane	ustawami,	urzę-
dy	mają	w tym	przypadku	niewielką	siłę	manewru.	Gospodarką	
mieszkaniową	zaczęliśmy	się	już	zajmować	w tej	kadencji	i będziemy	
dążyć	do	zmniejszania	naszych	zasobów	mieszkaniowych	sprzedając	
je	po	cenach	promocyjnych	osobom,	które	je	zamieszkują.	Dodam,	
że	obecnie	jesteśmy	właścicielami	350	lokali	komunalnych,	a są	
gminy,	które	posiadają	ich	kilkadziesiąt.	W naszych	planach	jest	
sukcesywne	pozbywanie	się	ich	do	osiągnięcia	pewnego	poziomu,	
szczególnie	tych,	których	utrzymanie	kosztuje	nas	najwięcej.	Zro-
biliśmy	już	dokładną	analizę	mieszkaniową	i podjęliśmy	pierwszą	
uchwałę	o sprzedaży	26	lokali.

„Na mieście” niezmiennie słychać pytania – „Co z tym domem 
kultury”?

Czy jesteś w stanie przybliżyć nam termin tego szczęśliwego 
dnia, kiedy spotkamy się na sali widowiskowej dobrodzieńskiego 
kina i obejrzymy najnowszy hit?

Jeżeli	chodzi	o to,	myślę,	że	ten	szczęśliwy	dzień	nastąpi	już	w przy-
szłym	roku.	Do	definitywnego	zakończenia	tej	bardzo	wyczekiwanej	
przez	mieszkańców	inwestycji,	potrzebnych	jest	jeszcze	ok.	2,	5	mln	
zł,	z czego	ok.	50%	trzeba	będzie	pokryć	z funduszu	gminy,	reszta	
to	dofinansowanie.	Zarówno	władze	gminy,	jak	i dyrektor	DOKiS	
robią	wszystko	by	ten	proces	przyspieszyć.

rozMowa  
z przewodniczącyM  
rady MiejSkiej
paneM piotreM kapeLą

WyWIad
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Zawsze tak jest, że ludzie nie chcą słuchać tego co Rada osiągnę‑
ła, wolą temat – czego nie zrobiono. Życie…; więc jeszcze pytanie 
w sprawie nawierzchni, bo to też stary problem. Ścieżynka do 
Biedronki! Od lat prosimy o położenie chodnika, który ułatwiłby 
dojście na zakupy ludziom przeważnie starszym i bez samochodów. 
W czasie deszczu chodzenie po tym błocie nie jest przyjemnością.

To	jest	problem,	który	bardzo	często	powtarzany	jest,	czy	to	na	
komisji	tematycznej,	czy	sesji	przez	radnego	z tego	okręgu.	Obecnie	
prowadzone	są	rozmowy	z zarządcą	drogi	w partycypowaniu	w kosz-
tach	z gminą,	aby	ten	odcinek	chodnika	wyremontować.	Myślę,	że	
opieszałość	w budowie	tego	chodnika	wynika,	że	po	wybudowaniu	
obwodnicy	południowej,	ulica	Oleska	i Piastowska	zmienią	swój	sta-
tus	na	drogę	powiatową	i obecny	zarządca	nie	chce	ponosić	kosztów,	
które	już	wkrótce	poniesie	kto	inny.

Korzystając z tego, że mamy remont ulicy Chłopskiej chciałam 
zapytać, czy jest możliwość wyrównania przy okazji nawierzchni 
obejścia przychodni i sąsiadującego z OSP placu przy ulicy Chłop‑
skiej. Takich miejsc jest oczywiście więcej i podczas jesiennych ulew 
mamy prawdziwe jeziora. Tak jest przy budynkach komunalnych 
na terenie wiosek np. w Bzinicy. Wracając do ul.Chłopskiej – teraz 
byłaby okazja coś z tym zrobić przy „jednej robocie”…?

Takich	spraw	jest	więcej,	ale	dobrze,	że	o tym	mówisz.	Myślę,	że	
po	przeprowadzeniu	wizji	przez	przedstawicieli	urzędu,	da	się	tę	
sprawę	załatwić.	Apeluję	jednocześnie	do	mieszkańców,	aby	o takich	
małych,	ale	jakże	ważnych	sprawach	informowali	swoich	wybranych	
radnych,	czy	bezpośrednio	pracowników	urzędu,	których	ta	sprawa	
dotyczy	/najlepiej	w formie	pisemnej/.	Korzystając	z okazji	informuję	
mieszkańców,	że	w każdy	piątek	w godz.	13	–	14,30	pełnię	dyżur	w UM	

i zapraszam	wszystkich	mieszkańców	by	podzielili	się	problemami,	
które	ich	nurtują,	a które	będę	w stanie	rozwiązać.

Jakie plany uda się zrealizować na początku lat dwudziestych?
Na	ten	temat	moglibyśmy	bardzo	długo	rozmawiać.	Powiem	

o najważniejszych.	Jesteśmy	w trakcie	nawiązywania	współpracy	
z Katowicką	Strefą	Ekonomiczną	w celu	stworzenia	ok.40	h	strefy	
ekonomicznej	z pomocą	posła	v	-ce	ministra	p.Marcina	Ociepy,	który	
chyba	polubił	naszą	gminę,	bo	kilkakrotnie	już	nas	odwiedził	i zdekla-
rował	się	pomóc	w kilku	sprawach	/	i to	zrobił/.	Strefa	może	pomóc	
ściągnąć	do	gminy	inwestorów	różnych	branż,	co	z kolei	powinno	
zahamować	migrację	mieszkańców.	Myślę,	że	w momencie	wydania	
tego	nr	„Echa	Dobrodzienia	i Okolic”	będziemy	już	po	spotkaniu	
Forum	Gospodarczego,	w którym	mają	uczestniczyć	przedstawiciele	
KSSE.	Jesteśmy	również	na	końcowym	etapie	projektu	zgazyfikowania	
gminy.	Firma,	która	badała	nasz	rynek	wydała	pozytywną	opinię	
uzasadniającą	ekonomiczne	korzyści	z zainstalowania	u nas	gazu.	
W naszych	najbliższych	planach	jest	również	budowa	bardzo	u nas	
potrzebnego	żłobka	na	ok.	40	dzieci.	To	są	tylko	niektóre	z ambitnych	
planów,	które	sobie	zakładamy	na	tę	kadencję.	Jestem	przekonany,	
że	z tą	Radą,	jej	charyzmą,	zaangażowaniem	i oddaniem	wszystkich	
radnych	dla	dobra	naszej	małej	społeczności,	uda	nam	się	wiele	z tego	
dokonać,	tym	bardziej,	że	współpraca	z władzami	miasta	układa	się	
bardzo	dobrze.	Za	to	zarówno	Przedstawicielom	tej	władzy	i wszystkim	
członkom	Rady	dziękuję.

W imieniu mieszkańców życzę Radzie i Władzom Miasta boga‑
tych środków na realizację wszystkich zamierzeń, dobrej współpracy 
z mieszkańcami i wzajemnej życzliwości w codziennych kontaktach

Rozmawiała Ewa Piasecka

Chcemy poinformować mieszkańców gminy dobrodzień, 
że w 2020 roku także będzie możliwość uzyskania 
nieodpłatnie pomocy prawnej, dzięki podpisaniu kolejnego 
porozumienia z powiatem oleskim w sprawie ustalenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej. porozumienie podpisane 
jest na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 
Zasady udzielenia nieodpłatnych porad nie uległy zmianie. 

Przypominamy,	że	nieodpłatne	poradnictwo	prawne	dotyczyć	
będzie	w szczególności:	poradnictwa	rodzinnego,	z zakresu	

pomocy	społecznej,	w sprawach	rozwiązywania	problemów	alkoho-
lowych	i innych	uzależnień,	w sprawach	przeciwdziałania	przemocy	
w rodzinie,	w ramach	interwencji	kryzysowej,	dla	bezrobotnych,	
dla	osób	pokrzywdzonych	przestępstwem,	z zakresu	praw	konsu-
mentów,	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	po-
średnictwem	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:	pomocpraw-
na@powiatoleski.pl.

nieodpłatna poMoc prawna
WIEŚCI GMINNE

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

dostępna	jest	dla	mieszkańców	powiatu	oleskiego	na	stronie	www.
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	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
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INWEStyCjE

inweStycje i pLany inweStycyjne
2. Rewitalizacja miasta Dobrodzień po‑

przez zagospodarowanie Parku Jorda‑
nowskiego 

•	 Koszt	całkowity	594	506,54	zł
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa	Opol-
skiego	375	057,33	zł

•	 Wkład	własny	219	449,21	zł

3. Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki 
i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz 
z niezbędną infrastrukturą 

•	 Koszt	całkowity	2	089	108,13	zł
•	 Dofinansowanie	z Funduszu	Dróg	Samo-

rządowych	1	270	463,18	zł
•	 Wkład	własny	818	644,95	zł

plany inwestycyjne na rok 2020

1. Termomodernizacja wraz z remontem 
parteru i piętra budynku Dobrodzień‑
skiego Ośrodka Kultury i Sportu

•	 Koszt	całkowity	1	400	000,00	zł
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa	Opol-
skiego	w kwocie	800	000,00	zł	(wniosek	
złożony)

•	 Wkład	własny	600	000,00	zł	
2. Zakończenie remontu sali widowisko‑

wej Domu Kultury
•	 Koszt	całkowity	330	000,	00	zł
•	 Dofinansowanie	z Programu	Rozwoju	Ob-

szarów	Wiejskich	w kwocie	214	000,00	zł	
(wniosek	złożony)	

•	 Wkład	własny	116	000,00	zł
3. Zagospodarowanie terenu wokół Do‑

brodzieńskiego Ośrodka Kultury i Spor‑
tu III etap rewitalizacji miasta

•	 Koszt	1	328	774,54	zł
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa	Opol-
skiego	w kwocie	651	695,00	zł

•	 Wkład	własny	677	079.54	zł
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Od‑

padów Komunalnych w Dobrodzieniu

4. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 
Dobrodzień – Bzionków

•	 Koszt	całkowity	982	770,00	zł
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa.	Opol-
skiego	585	480,00	zł

•	 Wkład	własny	397	290,00	zł
5. Odbudowa budynku dawnej remizy 

OSP w Makowczycach przy ul. Głównej 
•	 Koszt	całkowity	101	475,00	zł
•	 Wkład	 własny	 101	475,00	zł	 (w  tym	

środki	z funduszu	soleckiego	w kwocie	
17	106.76	zł)

Rok 2019 był jednym z bogatszych 
w ostatnich latach pod względem 
inwestycji naszej gminy. Realizowaliśmy 
inwestycje, które zostały już wcześniej 
zaplanowane, a także nowe, na które 
udało się pozyskać dofinansowanie. 
oczywiście chcielibyśmy zrobić więcej, 
generalnie wyremontować nie dwie, 
ale dziesięć dróg, lecz na to wszystko 
potrzebne są pieniądze. Realnie na 
inwestycje mamy w budżecie w ciągu 
roku około 2 mln złotych. By zrobić 
więcej pozyskujemy pieniądze ze źródeł 
zewnętrznych unijnych i rządowych. 
Spójrzmy na inwestycje tegoroczne:

1. Rewitalizacja miasta Dobrodzień po‑
przez przebudowę placu rynku 

•	 Koszt	całkowity	3	759	829,74	zł	
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa	Opol-
skiego	2	108	578,09	zł

•	 Wkład	własny	1	651	251,65	zł

•	 Koszt	całkowity	1	146	246,79	zł
•	 Dofinansowanie	z Regionalnego	Progra-

mu	Operacyjnego	Województwa	Opol-
skiego	w kwocie	999	088,00	zł

•	 Wkład	własny	147	158.79	zł
5. Budowa budynku Żłobka Miejskiego 

w Dobrodzieniu 
•	 Koszt	całkowity	1	320	000,00
•	 Dofinansowanie	z programu	Maluch	+	

w kwocie	1	000	000,00	zł	(wniosek	zło-
żony)

•	 Wkład	własny	320	000,	00	zł
6. Przebudowa ulicy Polnej w Ligocie Do‑

brodzieńskiej
•	 Koszt	całkowity	244	420,00	zł
•	 Dofinansowanie	z Funduszu	Dróg	Sa-

morządowych	w wysokości	146	000,00	zł
•	 Wkład	własny	98	420,00	zł,	w tym	środ-

ki	z Funduszu	Sołeckiego	w wysokości	
24	186,93	zł

7. Przebudowa ulicy Szkolnej w Bzinicy 
Nowej

•	 Koszt	całkowity	166	000,00	zł
•	 Dofinansowanie	z Funduszu	Dróg	Sa-

morządowych	w wysokości	99	000,00	zł
•	 Wkład	własny	67	000,00	zł

8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w My‑
ślinie

•	 Koszt	całkowity	187	000,00	zł
•	 Dofinansowanie	z programu	Senior	+	

w kwocie	150	000,00	zł
•	 Wkład	własny	37	000,00	zł	w tym	środ-

ki	z Funduszu	Sołeckiego	w wysokości	
24	900,00	zł

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne 

•	 Koszt	całkowity	80	000,00	zł
•	 Wkład	własny	80	000,00	zł	(oszczędności	

roczne	ok.	35	000,00	zł)
10. Budowa remizy OSP w Pludrach – 

realizacja inwestycji zależy od pozy‑
tywnej decyzji Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 
udzielenia dofinansowania. 
Powyższe	inwestycje,	to	tylko	część	z pla-

nowanych	na	rok	2020.	W niektórych	so-
łectwach	realizowane	będą	inwestycje	przy	
współudziale	środków	z Funduszu	Sołec-
kiego.	Wkład	własny	Gminy	do	przedsta-
wionych	powyżej	inwestycji	wynosi	ponad	
2	100	000	złotych.		 Burmistrz 

Andrzej Jasiński
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kULtURa

7 października 2019 roku odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród dla animatorów i twórców kultury 
Województwa opolskiego w teatrze imienia jana 
kochanowskiego w opolu. W tym roku był to dzień 
wyjątkowy dla dobrodzienia ponieważ nagrody i wyróżnienia 
otrzymały 3 osoby związane z naszym miastem.

Miło	mi	poinformować,	że	nagroda	Marszałka	Województwa	
Opolskiego	dla	Animatorów	i Twórców	Kultury	została	wrę-

czona	Dyrektorowi	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	Kultury	i Sportu.	
Przyjmuję	tę	nagrodę	jako	docenienie	pracy	całego	mojego	zespołu	
pracowników.	Animator	nie	może	być	sam	ponieważ	niczego	sam	nie	
zdziała.	Najważniejsi	są	współpracownicy,	którzy	podzielają	pasję.	
W animacji	społecznej	sprawdzają	się	najbardziej	dwa	powiedzenia	
o animatorach,	że:	„można	z nimi	konie	kraść	i różaniec	odmawiać”	
oraz	że	„są	pozytywnie	zakręceni	i żadnej	pracy	się	nie	boją”.	Tacy	
są	właśnie	pracownicy	naszego	Domu	Kultury,	gdzie	animatorami	
są	również	panie	sprzątające.	Z wielką	przyjemnością	w składzie	
10	osobowym	przygotowujemy	dla	naszych	mieszkańców	około	80	
imprez	rocznie	mimo,	że	sala	widowiskowa	od	3	lat	jest	nieczynna.	
Mamy	dwie	Panie	pracujące	w administracji,	dwie	Panie	sprzątające,	
dwóch	panów	„od	wszystkiego”,	jedną	panią	„od	basenu”	ale	również	
„od	kultury”,	dwie	animatorki	i dyrektorka.	W tym	składzie	obsłu-
gujemy	Dom	Kultury	(czyli	imprezy	i działanie	sekcji),	Muzeum	
Regionalne,	Kino,	Świetlice	Wiejskie,	UTW,	Informację	Turystyczną,	
Krytą	Pływalnię	„Delfin”	oraz	Stadion	Miejski.

Jest	nam	ogromnie	miło,	że	mieszkańcy,	którzy	są	członkami	
Stowarzyszenia	„Dobrodzień	Potrzebującym”	dostrzegli	naszą	
wielozadaniową	pracę	i wysiłki	bo	to	oni	wnioskowali	do	Urzędu	
Marszałkowskiego.	Składamy	serdeczne	podziękowania	Prezesowi	
Rafałowi	Desczykowi	oraz	wiceprezes	Bożenie	Gaś	za	inicjatywę	
i pracę	konieczną	przy	zgłoszeniu.

nagroda 
MarSzałka

W poprzednich latach Nagrodę Marszałka

otrzymali	w Dobrodzieniu:	Janusz	Orlikowski,	Stanisław	Gór-
ski,	Paweł	Mrozek	oraz	w zeszłym	roku	Piotr	Lempa	–	wszyscy	na	
wniosek	Burmistrzów	Dobrodzienia	Lidii	Kontny	i Róży	Koźlik.

Drugą	osobą	wyróżnioną	tego	wieczoru	a pochodzącą	z gminy	
Dobrodzień	był	Ksiądz	Profesor	Piotr	Maniurka	Dyrektor	Muzeum	
Diecezjalnego	w Opolu.

Nagrodę	„Kreatora	Kultury”	zaś	otrzymała	Anna	Święcicka	
dziennikarka	TVP	Opole,	a nasza	mieszkanka.	Składamy	rów-
nież	wielkie	gratulacje	i podziękowania	Pani	Annie	za	promo-
wanie	naszych	działań	kulturalnych	na	antenie	TVP	Opole.	Za-
wsze	kiedy	jest	taka	możliwość	Pani	Anna	zjawia	się	u nas,	a za	
kamerą	najczęściej	stoi	wówczas,	również	nagrodzony,	Wojciech		
Brzeszczak.

Wszystkim	nagrodzonym	składam	najserdeczniejsze	gratulacje	
i podziękowania	za	współpracę	i wzajemne	wsparcie	w animacji.	
Dziękuję	również	wszystkim	tym,	którzy	okazali	mi	dużo	sympatii	
i ciepła	z okazji	otrzymanej	nagrody	w mediach	społecznościowych.	
Takie	wyróżnienia	pokazujące	docenienie	pracy	dodają	skrzydeł,	
ale	również	mocno	zobowiązują.	W tzw.	kulturze	w Dobrodzieniu	
jeszcze	sporo	pracy	głównie	inwestycyjnej,	remontowej	dlatego	tym	
bardziej	miło	jest	czuć	wsparcie.	Jeszcze	raz	dziękuję.

Agnieszka Hurnik

pRojEkty

Z początkiem 2019 roku Gmina dobrodzień we współpracy z Fundacją Stabilo 
oraz Wise Europa- Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
i Europejskich przystąpiła do projektu „partycypacja w planowaniu” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach działania 2.19 programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

partycypacja w pLanowaniu

Już	10	maja	podpisana	została	umowa	partnerska	na	udział	w pro-
jekcie	i powierzenie	grantu	w ramach	realizacji	projektu	„Party‑

cypacja w Planowaniu” (POWR.02.19.00–00KP13/18) za sprawą 
której Gmina Dobrodzień	uzyskała	grant	w wysokości	30.000,00	
złotych	na	przeprowadzenie	konsultacji	społecznych.

W ramach	pozyskanej	dotacji	gmina	Dobrodzień	realizuje	dwa	
Indywidualne	Plany	Konsultacyjne.	Pierwszy	dot.	przeprowadzenia	
konsultacji	społecznych	w ramach	opracowywanego	obecnie	Miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	miejscowości	
Główczyce,	Gosławice	i Zwóz	oraz	drugi	dotyczący	sporządzanej	
obecnie	zmiany	Studium	uwarunkowań	i kierunków	zagospodaro-
wania	przestrzennego	gminy	Dobrodzień.

Z pozyskanego	grantu	Gmina	Dobrodzień	zakupiła	między	in-
nymi:	laptop,	projektor,	ekran,	urządzenie	wielofunkcyjne,	kolumnę	
aktywną,	zestaw	sensoryczny	do	zajęć	z dziećmi,	warnik,	2	namioty	
konsultacyjne,	10	zestawów	biesiadnych.

Celem	projektu	jest	zapoznanie	lokalnej	społeczności	z proble-
matyką	planowania	przestrzennego	na	terenie	naszej	gminy,	a także	
zachęcenie	do	wyrażania	swoich	opinii	i prowadzeniu	dyskusji	na	
temat	ładu	przestrzennego.	W ramach	projektu	odbyło	się	już	5	
spotkań	konsultacyjnych	z mieszkańcami	Główczyc,	Gosławic,	
Zwozu	oraz	Dobrodzienia.

Karin Thomanowski
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jUBILEUSZE

Z dZIałań MtRdZ

doStojni 
jubiLaci
W marcu	bieżącego	roku	Pan Rudolf 

Dyllong	z Myśliny	ukończył	90	lat.	
W czerwcu	90-te	urodziny	obchodził	Pan 
Jerzy Dworaczyk	mieszkaniec	Szemrowic.	
Z kolei	w lipcu	swoje	urodziny	świętował	
Pan Stanisław Bara	z Dobrodzienia	(90	lat).	
W sierpniu	90-te	urodziny	obchodziła	Pani 
Helena Małyska	z Warłowa.

Szanownym	Jubilatom	jeszcze	raz	życzy-
my	zdrowia,	szczęścia	i wszelkiej	pomyśl-
ności.

Ewa Kalisz

Pan Rudolf Dyllong

Pan Stanisław Bara

Pan Jerzy Dworaczyk

Pani Helena Małyska

Pomysł	na	wręczenie	gwiazd	polegał	na	
odwiedzeniu	wszystkich	tych	miejsco-

wości	i stowarzyszeń	podczas	wycieczki	
rowerowej	składającej	się	z członków	LGD	
ze	wszystkich	gmin	członkowskich.	Grupa,	
która	nas	odwiedzała	była	przyjmowana	
kawą	i ciastem,	a następnie	wszyscy	oglą-
dali	przygotowane	prezentacje	tego	co	dane	
stowarzyszenie	robi.

Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	
zrealizowało	w zeszłym	roku	projekt	gran-
towy	„Z dinozaurem	w terenie	„ –	„Stolar-
stwo	–	rodowe	dziedzictwo	Dobrodzienia”,	
a obecnie	realizuje	5	projektów:
1.	 „Modernizacja szlaku turystycznego 

przyrodniczo ‑historycznego w  Do‑
brodzieniu”,	który	polega	na	wymianie	
tablic	w parku	oraz	oznaczeniu	tablicami	
zabytków	w mieście	–	kwota	dofinanso-
wania	50.000	zł

2.	 „Cyfryzacja atrakcji turystycznych 
w Krainie Dinozaurów ze szczegól‑
nym uwzględnieniem Gminy Dobro‑
dzień”,	który	polega	na	multimedialnej	
mapie	z atrakcjami	turystycznymi	oraz	
produktami	–	torby	i magnesy –	kwota	
dofinansowania	50.000	zł

3.	 „Dobrodzień i okoliczne miejscowości. 
Przewodnik Turystyczny” –	powstanie	
przewodnik	o każdym	sołectwie	oraz	
o Dobrodzieniu	-kwota	dofinansowania	
50.000	zł

4.	 „Historia straży pożarnej w Makow‑
czycach”	polegający	na	wyposażeniu	

opoLSka gwiazda europy

wybudowanej	strażnicy	drewnianej	ja-
ko	miejsca	spotkań	mieszkańców	kwota	
dofinansowania	20.000	zł

5.	 „Turystyczna”Klachalnia Cafe”	opo-
wiada	o LGD”	polegający	na	stworze-
niu	 Informacji	 Turystycznej	 w  holu	
Domu	Kultury –	kwota	dofinansowania		
150.000	zł

W pozostałych miejscowościach

oglądaliśmy	prezentacje	 równie	nie-
zwykłego	dorobku	 realizacji	wniosków	
UE.	Spektakularnie	wyróżnia	się	miejsco-
wość	Główczyce,	gdzie	mieszkańcy	włożyli	
ogrom	swojej	pracy	fizycznej	w porządko-
wanie	i remontowanie	przestrzeni	straży,	
miejsca	spotkań,	podwórka,	płotów	itp.	
W takich	wypadkach	najbardziej	uwidacz-
nia	się	sens	Środków	z UE	–	mieszkańcy	
bardzo	chcieli	zmieniać	swoje	otoczenie,	

dali	z siebie	wszystko	a potrzebowali	środ-
ków	na	materiały.

MTRDZ	jako	jedyne	stowarzyszenie	nie	
działające	na	rzecz	rozwoju	danej	miejsco-
wości,	a skupione	na	działalności	związanej	
z dziedzictwem	historycznym	regionu	temu	
właśnie	poświęca	swoje	projekty.	Mamy	na-
dzieję,	że	przy	pomocy	naszej	pracy	i po-
święconemu	czasowi	wolnemu,	zabranemu	
rodzinie,	nasza	wspólna	przestrzeń	będzie	
piękniejsza,	a nasza	wiedza	o sobie	i swojej	
historii	większa.

Szczególne	podziękowania	kierujemy	do	
Pani	Lidii	Kontny	Burmistrz	Dobrodzienia	
w latach	2002	-2006	obecnie	na	emeryturze	
skarbnika	Towarzystwa,	która	poświęca	swój	
czas	i wiedzę,	do	Pana	Gerarda	Wonsa	sekre-
tarza	Towarzystwa	oraz	Pana	Pawła	Mrozka,	
który	dzieli	się	z nami	wiedzą	i opracowuje	
materiały	historyczne.

Agnieszka Hurnik

Międzygminne towarzystwo Regionalne dobrodzień – Zębowice, którego od roku jest prezesem dr janusz Hurnik otrzymało 
wyróżnienie od Lokalnej Grupy działania „kraina dinozaurów” za realizowanie dużej ilości projektów ze środków Unii Europejskiej. 
Gmina dobrodzień powinna być dumna ponieważ z 12 gwiazdek przyznanych stowarzyszeniom 6 znalazło się właśnie w naszej 
gminie! otrzymały je stowarzyszenia w Główczycach, kocurach, Rzędowicach, pludrach, Bzinicy i w dobrodzieniu.

podziękowanie
Składamy	 serdeczne	 podziękowania	

wszystkim	Darczyńcom	za	finansowe	
wsparcie	szkoły	w ramach	kampanii	dobro-
czynnej	„Kilometry	Dobra”	oraz	przekazany	
1%	podatku	za	2018	rok.	Zebrane	środki	
pomogą	w realizacji	celów	statutowych	pla-
cówki	m.in.	planowany	remont	kuchni	oraz	
doposażenie	szkoły	w niezbędny	sprzęt.

Z wyrazami	szacunku	podziękowania	
składa	w imieniu	zarządu	Stowarzyszenia	
Rozwoju	Wsi	Bzinica	Stara,	Bzinica	Nowa,	
Bąki,	Kolejka.

Jolanta Kopyto
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Międzygminne towarzystwo Regionalne dobrodzień-Zębowice zrealizowało projekt zatytułowany 
„Europejskie Źródło”. projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach otwartego 
konkursu ofert na zadania publiczne związane z działaniami na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych na terenie województwa opolskiego. polegał on na zorganizowaniu dwóch konferencji. 
pierwsza z nich – 11 maja – podsumowywała ponad 20 lat istnienia ogólnopolskich Spotkań Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych „Źródło”. projekt wpisał się w obchody dni otwartych Funduszy Europejskich.

Konferencję	 tradycyjnie	 otworzył	 wy-
stęp	Zespołu	 Pieśni	Regionalnej,	 tak	

jak	otwierał	jako	gospodarz	każde	„Źródło”.	
Następnie	profesor	dr	hab	Zenon	Jasiński	
podsumował	15	lat	Polski	w UE	w swoim	
wykładzie,	a Stanisław	Górski	opowiedział	
o początkach	i fenomenie	Źródła.	Wieloletni	
Dyrektor	DOKiS	nazwał	swoje	wystąpienie	
„Wspomnienia	początków	i najciekawszych	
wydarzeń	w czasie	trwania	festiwalu”.	W sali	
została	przygotowana	wystawa	pokazująca	
fotografie	z poszczególnych	lat	oraz	wystawa	
nagród,	które	„Źródło”	otrzymało	w ciągu	
swoich	22	lat!
•	 2004	Partnerstwo	Bez	Granic
•	 2009	Nagroda	FRDL	za	budowanie	demo-

kracji	lokalnej	w Polsce	za	2008	rok
•	 2010	Partnerstwo	Bez	Granic	Nagroda	

Marszałka	Województwa
•	 2010	Most	Dialogu

Na	zakończenie	odbyła	się	projekcja	filmu	
„20	lat	Ogólnopolskich	Spotkań	Zespołów	
Mniejszości	Narodowych	i Etnicznych	Źró-
dło”.	Uczestnicy	wspominali	swoje	przeżycia	
z początków	festiwalu	i przeglądali	kronikę	
dokumentującą	wydarzenie,	a przygotowaną	
z okazji	20	lat.

Druga	konferencja	w ramach	Europej-
skich	Dni	Otwartych	odbyła	 się	18	maja	
2019	i została	poświęcona	15	leciu	partner-
stwa	Gminy	Dobrodzień	z miastami	Haan	
w Niemczech	oraz	Czortków	na	Ukrainie.	
A także	15	leciu	obecności	Polski	w Unii	Eu-
ropejskiej.	Rozpoczęliśmy	od	występu	Chóru	
„Kantata”,	który	zakończył	Hymnem	Unii	
Europejskiej.	Podczas	spotkania	chcieliśmy	
pokazać	jak	najszerzej	korzyści	jakie	uzyskała	
Gmina	Dobrodzień	ze	środków	UE.	Chór	
śpiewał	w strojach	uszytych	w ramach	pro-
jektu,	Dionizy	Brylka	dał	następnie	koncert	
fortepianowy	na	instrumencie	zakupionym	
w ramach	kolejnego	projektu.	Koncert	Ze-
społu	Pieśni	Regionalnej	w pierwszym	dniu	
również	odbył	się	w strojach	regionalnych	
uszytych	w ramach	dwóch	projektów.	W sali	
została	przygotowana	wystawa	fotograficzna	
pokazująca	rozmiary	realizowanych	u nas	
projektów.

kolejno głos zabrali prelegenci:

Bernard	Gaida	–	„Znaczenie	nawiązanego	
partnerstwa	między	Dobrodzieniem	w Polsce	

„europejSkie Źródło”
pRojEkty

a Haan	w Niemczech	dla	kształtowania	się	
relacji	międzynarodowych”;	Lidia	Kontny	
Burmistrz	Dobrodzienia	w latach	2002	–	2006	
„Wspomnienie	początków	nawiązywania	
współpracy	między	Dobrodzieniem	a Haan	
i Czortkowem”	oraz	obecny	Burmistrz	Dobro-
dzienia	dr	Andrzej	Jasiński,	który	zrelacjono-
wał	niedawną	wizytę	w Haan.	Znamiennym	
jest,	że	umowa	z Haan	została	podpisana	
1	maja	w dniu	wejścia	Polski	do	UE…

Takie	wydarzenia	podsumowujące	po-
kazują	i uświadamiają	jak	bardzo	zmienia	
się	pod	ich	wpływem	rzeczywistość,	a my	
tych	zmian	na	co	dzień	nie	zauważamy.	Dziś	
trudno	by	sobie	było	wyobrazić	Dobrodzień	
bez	„Źródła”	oraz	bez	zmian	wynikających	
z obecności	w UE.	W czasie,	w którym	nale-
żało	szukać	cechy	wyróżniającej	miasto	i re-
gion	włodarze	wraz	z mieszkańcami	umieli	

podjąć	właściwą	decyzję	–	wielokulturowość.	
Są	miasta,	które	do	dziś	nie	znalazły	lub	nie	
potrafią	się	zdecydować	na	wybór	tej	jednej	
cechy	wokół	której	można	budować.	My	przez	
ponad	20	lat	uczyliśmy	się	siebie	nawzajem	
jako	Polacy	swoich	tradycji,	gwary,	śpiewów,	
tańców,	rękodzieła,	historii,	bo	wbrew	po-
zorom	mieszkając	w tych	samych	granicach	
nie	jesteśmy	wcale	identyczni.	I to	jest	naj-
wspanialsze,	że	możemy	czerpać	od	siebie	
nawzajem.	Dzięki	temu	staliśmy	się	Euro-
pejczykami	budującymi	mosty	dialogu	i nie	
powinniśmy	tego	zaprzepaścić	bo	są	miejsca,	
które	dopiero	tę	drogę	rozpoczynają,	a my	
wyprzedziliśmy	ich	o całe	20	lat.	Uważam	
„Źródło”	za	jedno	z największych	osiągnięć	
Gminy	Dobrodzień,	którego	wartości	nie	da	
się	przecenić,	a która	będzie	jeszcze	rosła	wraz		
z upływem	lat.	 Agnieszka Hurnik
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Stowarzyszenie „karolinka” w Bzinicy 
Starej zawiązało się po to, by ratować od 
zapomnienia wspomnienia o karolince 
i jej historię ponieważ według sporych 
przypuszczeń była ona bohaterką 
popularnej piosenki, a żyła i mieszkała 
w Bzinicy. Realizując wcześniejsze 
projekty stowarzyszenie odnowiło grób 
karolinki w Bzinicy, otoczyło cmentarz 
płotem i ustawiło tablicę informacyjną.

W zeszłym	roku	zrealizowało	wraz	z Domem	Kultury	projekt	
grantowy	LGD	„Kraina	Dinozaurów”	„Z dinozaurem	w tere-

nie” –	„Historia o Karolince, co to szła do Gogolina”	polegający	
na	stworzeniu	przedstawienia	teatralnego	o historii	Karolinki,	
w którym	wzięła	udział	Orkiestra	Szemrowice,	Zespół	Pieśni	Re-
gionalnej,	Chór	„Kantata”	oraz	Teatr	„MaMeMik”	i „Mimowolny”.	
Obecnie	przyszła	pora	na	spisanie	tej	historii	i opublikowanie	jej.

Projekt	„Karolinka – historia życia bohaterki popularnej 
śląskiej piosenki”	polegał	na	zebraniu	potrzebnych	informa-
cji,	dlatego	odbyło	się	spotkanie	z mieszkańcami	Bzinicy	Starej	
w siedzibie	OSP	udostępnionej	nieodpłatnie	dla	Stowarzyszenia.	
Wzięli	w nim	udział	mieszkańcy	Bzinicy	oraz	Dobrodzienia	za-
interesowani	tematem.	Wszyscy	zostali	powiadomieni	przez	Sto-
warzyszenie	oraz	Dom	Kultury	w Dobrodzieniu,	który	wspierał	
Stowarzyszenie	w realizacji	zadania.	Spotkanie	prowadził	Paweł	
Mrozek –	członek	Międzygminnego	Towarzystwa	Regionalnego	
Dobrodzień –	Zębowice	i przyszły	autor	publikacji.	Przedstawił	on	
te	materiały,	które	udało	się	zgromadzić	wcześniej	Towarzystwu	
(ma	ono	bowiem	takie	zadanie	statutowe –	gromadzić	wiedzę	
o regionie).	Po	przedstawieniu	swoich	informacji	rozpoczęła	się	
dyskusja	z mieszkańcami.	Niektórzy	z nich	przyszli	na	spotkanie	
ze	zdjęciami.

W spotkaniu wziął również udział prawnuk 
karolinki Radosław Zając z córką karoliną.

Wnieśli	oni	wiele	w dyskusję	i wyjaśniali	nieścisłości.	Wszyscy	
goście	zostali	poczęstowani	i rozmowy	toczyły	się	przy	kawie	
i cieście.	Spotkanie	trwało	kilka	godzin	ponieważ	temat	okazał	
się	bardzo	interesujący.	Mieszkańcy	podkreślali,	że	to	niezwykłe	
że	mają	takie	dziedzictwo	kulturowe,	a tak	mało	o nim	wiedzą.	
Radosława	Zając	po	spotkaniu	w Bzinicy	odszukał	jeszcze	więcej	
fotografii	i zaprosił	do	rozmowy	rodzinę –	każdy	opowiadał	co	
pamięta	z historii	rodzinnej,	która	była	traktowana	trochę	wsty-
dliwie	i mało	opowiadana.	Pokazał	materiały	zgromadzone	przez	
mamę –	panią	Elfrydę	Zając,	która	jako	pierwsza	zaczęła	spisywać	
dzieje	rodziny.

projekt StowarzySzenia „karoLinka”
pRojEkty

Autorem	 tekstu	 jest	nasz	nieoceniony	miejscowy	pasjonat	
historii	lokalnej	Paweł	Mrozek –	członek	Międzygminnego	To-
warzystwa	Regionalnego	Dobrodzień –	Zębowice	i jego	wieloletni	
Prezes.	Tekst	powstawał	na	podstawie	 zebranych	materiałów	
i przekazywany	był	do	autoryzacji	rodziny	Karolinki.	Prowadzone	
były	również	konsultacje	w Domu	Kultury.	Fotografie	pochodzą	
ze	zbiorów	rodzinnych	Rodziny	Zając	oraz	ze	zbiorów	MTRDZ.	
Zdjęcia	współczesne	praprawnuczki	Karolinki	wykonała	siostra	
Radosława	Zająca.

publikację wydrukowano w 500 egzemplarzach,

a spotkanie	promocyjne	odbyło	się	w Dobrodzieńskim	Ośrod-
ku	Kultury	i Sportu,	ponieważ	zależało	nam	by	informacje	roze-
szły	się	jak	najszerzej	po	terenie	gminy.	W spotkaniu	wziął	udział	
autor	Paweł	Mrozek,	który	przedstawił	prezentację	multimedialną	
o nowych	materiałach,	które	udało	mu	się	zebrać.	Gośćmi	hono-
rowymi	byli	potomkowie	Karolinki,	a praprawnuczka	wystąpiła	
w stroju	regionalnym	udostępnionym	przez	Dom	Kultury.	Każdy	
uczestnik	spotkania	otrzymał	publikację.	Spotkanie	toczyło	się	
w formie	spotkań	autorskich	przy	kawie	i cieście.

Na	 zakończenie	odbył	 się	wyjazd	do	Gogolina.	Zostaliśmy	
przyjęci	przez	Gogoliński	Dom	Kultury.	Na	początek	przedsta-
wiono	nam	historię	powstania	pomnika	Karolinki	oraz	sposoby	
wykorzystywania	faktu,	że	w piosence	o Karolince	wymieniony	
jest	Gogolin –	np.	duży	festiwal	pieśni	ludowych	podczas	którego	
pomnik	jest	ubierany	w strój	ludowy.	Następnie	przedstawicielka	
miejscowej	Informacji	Turystycznej	opowiedziała	nam	legendę	
o Karolince,	 która	uciekała	przed	niechcianym	narzeczonym	
i nadawała	nazwy	poszczególnym	miejscowościom	przez	które	
uciekała.	Kolejno	prelekcje	przeprowadziła	miejscowa	dyrygent-
ka	chóru,	która	zajmuje	się	historią	spisania	samej	pieśni	 i jej	
różnymi	wykonaniami.	Na	zakończenie	zwiedziliśmy	miasto	i po	
wspólnej	 fotografii	pod	pomnikiem	spotkanie	 się	 zakończyło.	
Zawieźliśmy	również	naszą	publikację	do	Gogolina.

Agnieszka Hurnik
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kULtURa

dożynki 2019
tegoroczne dożynki Gminne odbyły się w Główczycach, 
a organizacja przypadła w udziale sołectwom Główczyce 
i Gosławice. tradycyjnie rolnicy rozpoczęli od Mszy 
Świętej odprawionej w ich intencji w kaplicy Św. Floriana 
w Główczycach przez księży: seniora alfreda Waindoka, 
proboszcza Mariusza klemana oraz wikarego dominika 
Mamełkę. oprawę muzyczną Mszy zapewnił, jak co roku, 
dionizy Brylka. po zakończeniu Mszy Św. Zgodnie z tradycją 
wyruszył korowód dożynkowy – zaprezentowano korony 
dożynkowe oraz przyozdobione pojazdy rolnicze.

Niemal	zaraz	po	zakończeniu	korowodu	komisja	konkursowa	
przystąpiła	do	pracy.	W tym	roku	skład	komisji	był	następujący:	

Piotr	Kapela,	Joachim	Wloczyk,	Anna	Lis	oraz	Agnieszka	Hurnik.	
W czasie	pracy	komisji	Burmistrz	Dobrodzienia	witał	zaproszonych	
gości.	Zaproszenie	sołectw	przyjął	Wicemarszałek	Województwa	
Opolskiego	Roman	Kolek,	Starosta	Powiatu	Oleskiego	Roland	Fa-
bianek,	Wiceprzewodnicząca	Rady	Powiatu	Barbara	Kaczmarczyk,	
Bernarad	Gaida	Przewodniczący	Związku	Niemieckich	Stowarzyszeń	
w Polsce,	Przedstawiciel	Urzędu	Marszałkowskiego	do	spraw	wielo-
kulturowości	regionu	Marek	Witek	oraz	Przedstawiciel	Urzędu	Mar-
szałkowskiego	do	spraw	Odnowy	Wsi	Izabela	Podobińska.	Gościem	
honorowym	był	przedstawiciel	partii	rządzącej	PIS –	Wiceminister	
Przedsiębiorczości	i Technologii	Marcin	Ociepa.

Praca	komisji	konkursowej	w tym	roku	nie	była	łatwa	ponieważ	
korony	były	na	porównywalnym	poziomie.	Niemniej	jednak	to	
Główczyce	otrzymały	I miejsce	różniąc	się	jednym	głosem	od	II	
miejsca,	które	przypadło	sołectwu	Kolejka.	III	miejsce	otrzymały	
Rzędowice.	Kolejno	nagrody	finansowe	wynosiły:	700	zł,	600	zł	oraz	
500	zł.	Sołectwo	Rzędowice,	a właściwie	Sołtys	Tomasz	Wonsik	otrzy-
mał	nagrodę	specjalną	od	Domu	Kultury	i Muzeum	Regionalnego	
za	szczególny	wkład	i determinację	w ratowaniu	zwyczaju	plcenia	
korony	dożynkowej.	Od	kilku	lat	bowiem	sołectwo	Rzędowice	nie	
przygotowywało	korony.	Pan	Tomasz	zgłosił	się	do	Domu	Kultury	po	
pomoc	i udało	się!	Za	rok	korona	będzie	pewnie	jeszcze	piękniejsza	
ponieważ	już	w tym	roku	panie	gospodynie	przeszły	pierwsze	szlify	
pod	okiem	rękodzielniczki	Beaty	Kupiec.

Wyróżnieniem zaś dla pań z kolejki

był	udział	w programie	TVP	Opole	„Opolskie	na	żywo”,	który	był	
emitowany	w lipcu,	a zatem	na	etapie	powstawania	korony.	W konkur-
sie	jury	przyznało	jeszcze	dwa	wyróżnienia.	Otrzymały	je	Gosławice	
oraz	Główczyce	za	drugą	pracę,	która	była	kompozycją.

Druga	kategoria	konkursowa	to	przyozdobione	wozy.	Tutaj	zwy-
ciężyły	Gosławice,	natomiast	Główczyce	były	II,	a III	miejsce	zajęła	
Myślina.	Tutaj	miało	znaczenie	–	hasło	wymyślone,	spójność	hasła	
z ozdobami,	pomysłowość	i wykorzystanie	starych	maszyn	rolniczych.	
Wyróżnienie	otrzymały:	Rzędowice	i Bzinica.	Nagrody	pieniężne	to	
kolejno:	600,	500	i 400	zł,	a wyróżnienia	po	100	zł.

Trzecia	kategoria	to	–	przyozdobione	posesje.	Tutaj	zdecydowanie	
i jednogłośnie	I miejsce	otrzymała	Pani	Machnik,	II	Pani	Jainta,	a III	
Pani	Fonfara	–	400,	300	i 200	zł.

W części	koncertowej	wystąpiły	zespoły	działające	przy	Domu	
Kultury	–	Zespół	Pieśni	Regionalnej	oraz	Orkiestra	Dęta	Szemrowice,	
a także	zespoły	biesiadne	„A to	my”	i „De	Silver”.	Wieczór	zakończył	
się	zabawą	taneczną	podobnie	jak	sobota,	kiedy	to	odbyła	się	zabawa	
z Radiem	Park.

Zwycięska	korona	z Główczyc	reprezentowała	Gminę	Dobrodzień	
na	Dożynkach	Wojewódzkich	w Lewinie	Brzeskim.

	 Agnieszka Hurnik

Z dZIałaLNoŚCI SZkół

22 października 2019 Zespół Szkół w dobrodzieniu był 
organizatorem powiatowego etapu XVII Wojewódzkiego 
konkursu pieśni patriotycznej. Celem tego konkursu była 
popularyzacja różnorodnych pieśni patriotycznych, wyłonienie 
szczególnie uzdolnionych wokalistów, zespołów muzycznych 
oraz wybitnych interpretacji muzycznych, a także celebracja 
rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości.

Eliminacje	te	odbyły	się	w Dobrodzieńskim	Ośrodku	Kultury	
i Sportu	w dwóch	kategoriach	–	szkoły	podstawowe	i ponadpod-

stawowe.	Koordynatorem	powiatowym	konkursu	była	Beata	Sikora.	
Po	powitaniu	przez	dyrektora	Zespołu	Szkół	Joachima	Wloczyka	
wystąpili	soliści	oraz	zespoły	wokalne	i wokalno	–	instrumentalne	
z różnych	miast	naszego	powiatu.	Uczestnicy	konkursu	zaprezen-
towali	jeden	utwór	w języku	polskim	o tematyce	patriotycznej	do	
akompaniamentu	własnego	bądź	podkładu	muzycznego.	Zmagania	
wszystkich	uczestników	oceniało	jury	w składzie:	Aldona	Stych	–	
Borkowska,	Katarzyna	Malińska	i Stanisław	Werner.	Uczestnicy	
zaprezentowali	bardzo	wysoki	poziom	wykonawczy,	co	sprawiło	
naszej	komisji	nie	lada	problem,	gdyż	do	następnego	etapu	można	
było	zakwalifikować	tylko	dwa	wykonania	–	po	jednym	z każdej	
kategorii	i wszyscy	czuli	niedosyt.	Tak	więc	w kategorii szkoły 
podstawowej	I miejsce	zajął	zespół	EMANUEL	z PSP	z Uszyc,	II	
miejsce	zespół	TRÓJECZKA	z PSP	z Praszki,	miejsce	III	ex	aequo	
zespół	z PSP	z Dobrodzienia	i zespół	z PSP	z Pluder.	W kategorii 
szkoły ponadpodstawowej	I miejsce	zajął	zespół	GRAND	z Pra-
szki,	II	miejsce	zespół	z Zespołu	Szkół	w Dobrodzieniu,	III	miejsce	
Patrycja	Błach	z LO	z Praszki.	Zespoły	EMANUEL	i GRAND	będą	
reprezentować	nasz	powiat	w etapie	wojewódzkim,	który	odbędzie	
się	8	listopada	w szkole	muzycznej	w Opolu.

Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki!!!

Ogromne	 podziękowania	 składamy	 pani	 dyrektor	DOKiS	
Agnieszce	Hurnik	i pracownikom	DOKiS	za	pomoc	w organizacji	
konkursu	oraz	naszym	sponsorom,	którymi	byli	Zakład	Piekarniczy	
Tadeusz	Urbanek	z Pluder	i Piekarnia	Cukiernia	Kotarski	–	Gerard	
Kotarski	z Zębowic.

Dziękuję	również	wszystkim	osobom,	które	pomogły	mi	w przy-
gotowaniu	i organizacji	tego	etapu	konkursu!!!!

Beata Sikora

konkurS pieśni 
patriotycznej
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żyję zdrowo
W Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w dobrodzieniu 27 marca 2019r 
odbył się X jubileuszowy finał konkursu przyrodniczego po hasłem „Żyję 
zdrowo w przyjaźni z przyrodą”. Celem konkursu jest wykształcenie wśród 
młodzieży potrzeby poznawania różnorodności biologicznej, dbania o własne 
zdrowie i środowisko naturalne oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Finaliści	etapu	szkolnego	rywalizowali	ze	
sobą	w trzech	kategoriach:	WIEM,	WI-

DZIAŁEM	i ROZPOZNAJĘ	oraz	VABANK,	
gdzie	uczestnicy	mają	wpływ	na	ilość	zdoby-
wanych	punktów	i podejmują	decyzje	za	ile	
punktów	grają,	analizując	ruchy	pozostałych	
„graczy”.	Większość	pytań	w konkursie	do-
tyczy	praktycznego	wykorzystania	wiedzy.	
W tym	celu	wykorzystywane	są	żywe	eks-
ponaty	(np.	świeże	i przetworzone	owoce,	
warzywa,	zioła,	przyprawy,	ryby,	mięso,	nabiał	
itp.).	Rozwiązywanie	zadań	wymaga	zaanga-
żowania	wszystkich	zmysłów,	co	kształtuje	
dodatkowo	wrażliwość	sensoryczną.	Za	po-
mocą	wzroku	uczestnicy	rozpoznają	gatunki	
roślin,	zwierząt	i grzybów,	typy	liści,	owoców,	
warzyw,	kwiatów,	przypraw,	artykuły	spożyw-
cze,	objawy	chorób	itp.	Wykorzystując	zmysł	
węchu	i smaku	identyfikują	zioła,	przyprawy,	
przetwory	itp.	Również	dotyk	stanowi	dodat-
kowe	narzędzie	poznawcze	do	rozpoznawa-
nia	kształtów	i faktur	okazów	naturalnych.	
Zadania	sformułowane	są	w taki	sposób,	aby	
kształtować	w młodym	człowieku	postawę	
prozdrowotną	i proekologiczną.

W tym	roku	to	już	X	edycja	konkursu.	
Każda	poprzednia	była	nieco	inna.	Były	te-

maty	związane	ze	znajomością	zwierząt	ho-
dowlanych	i domowych	(chomiki,	szynszyle,	
fretki,	psy,	koty,	krowy,	konie,	świnie	itd.),	
wiele	z nich	dotyczyło	chorób	cywilizacyj-
nych.	Uczniowie	rozpoznawali	przy	pomocy	
mikroskopu	pasożyty,	krwinki.	Zagadnienia	
są	różne –	zawsze	związane	z przyrodą	i za-
wsze	ciekawe.	Organizatorom	zależy	na	tym,	
by	konkurs	był	zabawą	i nauką	jednocześnie.

aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić czas

spędzony	w murach	naszej	szkoły	podczas	
kolejnych	edycji	konkursu	uczniowie	brali	
udział	w:	warsztatach	florystycznych,	pro-
dukcji	świec	z wosku	pszczelego;	warsztatach	
„Fryzjer	dla	psa”	z udziałem	psów	różnych	
ras,	prowadzone	przez	ich	hodowcę	i tresera,	
a zarazem	jurora	w krajowych	wystawach	
psów;	warsztatach	z bibułkarstwa;	zajęciach	
z udzielania	pierwszej	pomocy	przedmedycz-
nej;	prelekcji	przedstawiciela	Nadleśnictwa	
Lubliniec;	w tym	roku	były	to	zajęcia	ze	zdro-
wego	odżywiania	prowadzone	przez	dietetyka.

Na	uczniów	zawsze	czekają	nagrody.	m.	
in.	książki	 i albumy	przyrodnicze,	sprzęt	
sportowy	i turystyczny,	artykuły	biurowe,	

przybory	szkolne,	ceramika	użytkowa,	drobny	
sprzęt	komputerowy,	akcesoria	dla	zwierząt	
domowych,	drzewa	i krzewy	ozdobne,	rośliny	
doniczkowe.	Aby	je	pozyskać –	zabiegamy	
o sponsorów.	Są	wśród	nich:	nadleśnictwa,	
urząd	gminy,	banki,	szkółki	drzew	i roślin	
ozdobnych,	sklep	zoologiczny	i inne	oko-
liczne	firmy.

W tym	miejscu	składam	serdeczne	podzię-
kowania	za	wieloletnią	współpracę	wszystkim	
opiekunom	konkursu.	Dziękujemy	za	przy-
gotowanie	uczniów,	za	wzbudzanie	w swoich	
uczniach	zainteresowania	tematyką	konkursu.	
Gorąco	zachęcamy	nauczycieli	biologii,	geo-
grafii	czy	też	chemii	do	współpracy.	Ten	kon-
kurs	to	również	niezwykłe	emocje	i wspaniałe	
przeżycia	dla	uczniów	i dla	ich	opiekunów.

Elżbieta Gromczyk, Joanna Głogowska

początek nowego roku szkolnego był dla nas wyjątkowy. po pierwsze: nasza placówka zmieniła nazwę. od pierwszego 
września funkcjonujemy jako Zespół Szkół w dobrodzieniu. po drugie: po raz pierwszy od wielu lat zawitali do 
nas absolwenci 8 klas szkół podstawowych, po raz ostatni zaś absolwenci gimnazjów. Naukę w sześciu klasach 
pierwszych rozpoczęło łącznie ponad 130 uczniów. Uczęszczają oni do Liceum ogólnokształcącego, technikum 
Handlowego, trzech klas Szkoły Branżowej 1 Stopnia oraz Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Niestety	nie	udało	nam	się	uruchomić	
Technikum	Informatycznego,	a było	blisko…	
Tym,	którzy	zdecydowali	się	u nas	pozostać	
i zasilić	grupę	informatyczną	Liceum	Ogól-
nokształcącego –	dziękujemy	za	zaufanie!	Już	
dziś	możemy	się	pochwalić	pierwszym	suk-
cesem.	Dwóch	uczniów	naszej	szkoły	zostało	
finalistami	ogólnopolskiego	konkursu	„IT	
i cyberbezpieczeństwo”.	Daniel	Matachow-
ski	i Olivier	Tomys	godnie	reprezentowali	
Zespół	Szkół	podczas	finału	w Warszawie.	
Uczniowie	byli	przygotowywani	przez	pana	
Łukasza	Dziembę,	który	od	wielu	lat	jest	na-
uczycielem	informatyki	w naszej	szkole,	a od	
niedawna	także	nauczycielem	akademickim	

Z dZIałaLNoŚCI SZkół

pierwSzy dzwonek w zeSpoLe Szkół

1 września	powitał	nas	radosną	informacją:	
wszyscy	nasi	absolwenci	liceum	ogólno-

kształcącego,	którzy	podeszli	do	egzaminu	
maturalnego	zdali	go.	Dobrze	z egzaminem	
maturalnym	poradzili	sobie	także	tegoroczni	
absolwenci	technikum	handlowego,	tu	zdało	
90	%	uczniów.	To	nie	koniec	dobrych	wieści.	
Tegoroczne	egzaminy	zawodowe	zdało	100	%	
uczniów	 technikum	handlowego	 i 100	%	
uczniów	zasadniczej	szkoły	zawodowej.	

Kolejny	powód	do	dumy	to	stypendia	Pre-
zesa	Rady	Ministrów,	które	otrzymało	dwóch	
najlepszych	uczniów	naszej	szkoły,	a miano-
wicie	Natalia	Jańta	z Technikum	Handlowego	
i Denis	Kubiciel	z Liceum	Ogólnokształcącego.

na	Uniwersytecie	Opolskim.

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania,

a wśród	nich	liczne	projekty.	Z końcem	
października	zakończyliśmy	projekt	Era-
smus+,	ale	już	pracujemy	nad	kolejną	jego	
edycją.	We	współpracy	z Instytutem	Politolo-
gii	Uniwersytetu	Opolskiego	realizujemy	pro-
jekt	Bezpieczeństwo przede wszystkim,	którego	
celem	jest	zwiększenie	kompetencji	uczniów	
z zakresu	szeroko	rozumianego	bezpieczeń-
stwa	i w rezultacie	wzrost	bezpieczeństwa	na	
poziomie	społeczności	lokalnych	oraz	kraju.	
Szkolimy zawodowo w powiecie oleskim	–	to	

c.d. na str. 13
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F. Chopina	w Warszawie.	Obecnie	występuje	jako	kameralista	tworząc	
z bratem	duet,	a także	koncertuje	z instrumentalistami	i śpiewakami.	
Jest	również	stypendystą	Fundacji	Piotra	Klera.	Przy	organizacji	
tego	koncertu	wsparła	nas	Szkoła	Muzyczna	z Olesna.	Kierujemy	
specjalne	podziękowania	dla	Korneliusza	Wiatra	za	współpracę	
i bezinteresowną	pomoc.

Trzeci	koncert	odbył	się	6	października	w Opolu	w Muzeum	Die-
cezjalnym.	W tych	nastrojowych	wnętrzach	Ksiądz	Piotr	Maniurka	
gości	Festival	co	roku.	Są	one	bowiem	idealne	do	budzącej	zadumę	
muzyki	romantycznych	niemieckich	kompozytorów.	Koncert	wpi-
sany	była	w Dni	Kultury	Niemieckiej	na	Śląsku	Opolskim.	Wystąpili	
w nim:	Katarzyna	Hołysz	(spran),	Jingxing	Tan	(tenor)	oraz	Piotr	
Lempa.	Przy	fortepianie	zasiadł	Mateusz	Rożek	i tym	razem	grał	
również	utwory	solowe.

W czasie	wszystkich	koncertów	słuchacze	mogli	zakupić	płyty	
Piotra	–	nowe	nagrania	to	„Straszny	Dwór”	Moniuszki	z udziałem	
Piotra	Lempy	oraz	zbiór	klikupłytowy	pieśni	włoskich,	w którym	
jedną	z płyt	wypełniają	w całości	nagrania	utworów	wykonywanych	
przez	Piotra	lub	w duecie.

Za	rok	X	jubileuszowy	Festival.	Zapraszamy	już	dziś.
Agnieszka Hurnik

kiedy zbliża się jesień dobrodzieńska publiczność 
wie już, że wkrótce odbędzie się dobrodzień Classic 
Festival. W tym roku nastąpiło to wyjątkowo wcześnie 
ponieważ koncert w dobrodzieniu odbył się już 
1 września. Nie był to jednak typowy koncert do jakich 
przywykli dobrodzienianie, czyli w sali czy ostatnio 
w kościele. tym razem piotr zaproponował i zaryzykował 
plener. koncert odbył się w ogrodach plebanijnych na 
plenerowej scenie z profesjonalnym nagłośnieniem.

Pogoda	okazała	się	bardzo	łaskawa	i koncert	udał	się	wspaniale.	
Zaśpiewali	dla	nas	Alejandrina	Vazquez	(sopran),	Bartosz	Nowak	

(tenor),	Jakub	Milewski	(baryton)	oraz	oczywiście	Piotr	Lempa	
(bas).	Artystom	akompaniowała	Orkiestra	Kameralna	Filharmonii	
Częstochowskiej,	a koncert	prowadził	Tomasz	Podsiadły.	Tego	wie-
czoru	przyjezdni	goście	podkreślali	fenomen	pogodowy	–	podobno	
padało	wszędzie	dookoła	Dobrodzienia,	nawet	już	na	obrzeżach	
miasta,	a w centrum	sucho!

Piotr	podkreślił	fakt,	że	1	września	to	rocznica	wybuchu	wojny	
i dedykował	koncert	wszystkim	poległym	„synom	Ziemi	Dobro-
dzieńskiej”.	Zaśpiewał	też	kilka	utworów	w gwarze	śląskiej.	Kiedy	
rozmawia	z publicznością	i przechodzi	na	gwarę	od	razu	widać,	
że	jest	naprawdę	nasz	i że	wielki	świat	go	jeszcze	nie	zmanierował.	
Brawo	Piotrze!	Stało	się	również	za	dość	corocznej	tradycji	–	Piotr	
wręczył	kwiaty	Rodzicom	rozpoczynając	wieczór.

kolejny koncert z cyklu festiwalowego 
odbył się w ozimku 5 października.

Przed	tamtejszą	publicznością	wystąpiła	Katarzyna	Hołysz	(so-
pran),	Jingxing	oraz	Piotr	Lempa,	którym	akompaniował	Mateusz	
Rożek.	Pianista	jest	mieszkańcem	Opola	i tam	ukończył	szkołę	
muzyczną.	Następnie	studiował	w Uniwersytecie	Muzycznym	im.	

iX dobrodzień cLaSSic FeStivaL
MUZyka

kolejny	projekt,	adresowany	dla	uczniów	tech-
nikum	i szkół	branżowych.	W ramach	tego	
przedsięwzięcia	już	40	uczniów	wzięło	udział	
w płatnych	miesięcznych	stażach	w różnych	
firmach.	Dodatkowo	młodzież	miała	okazję	
skorzystać	z bezpłatnych	wyjazdów	i kursów,	
dzięki	którym	zdobyła	nowe	umiejętności,	
Był	to	min.	kurs	spawacza.	W związku	z du-
żym	zainteresowaniem	wspomniany	projekt	
będzie	realizowany	także	w przyszłym	roku	
szkolnym.	We	współpracy	z Urzędem	Mar-
szałkowskim	oraz	Opolskim	Centrum	Wspie-
rania	Inicjatyw	Pozarządowych	10	naszych	
uczniów,	wspólnie	ze	swoimi	rówieśnikami	
z terenu	województwa	opolskiego,	uczestniczy	
w projekcie	Młodzież gotowa do działania,	
który	ma	na	celu	podniesienie	kompetencji	
społecznych	młodych	ludzi.	

od września szkoła bierze udział 

w kampanii	Społeczności przyjazne dla 
sprawiedliwego handlu.	 Jest	ona	 częścią	
międzynarodowego	ruchu	Fair	Trade	Towns,	
którego	celem	jest	mobilizacja	obywateli	do	

działań	na	rzecz	promowania	Sprawiedliwego	
Handlu	i kształtowania	odpowiedzialnych	za-
chowań	konsumenckich.	Przez	szereg	działań	
organizowanych	na	terenie	szkoły,	jak	i poza	
nią	walczymy	o tytuł	Szkoły Przyjazne dla 
Sprawiedliwego Handlu.

Przysłowiowych	gruszek	w popielenie	
zasypuje	nasza	„mundurówka”.	Młodzież	
z klas	mundurowych	ma	już	za	sobą,	min.:	
pierwszy	obóz	wojskowo	-strażacki,	który	od-
był	się	w Główczycach,	ćwiczenia	z zakresu	
strzelectwa,	spotkania	z komandosami	oraz	
udział	w ćwiczeniach	służb	ratowniczych	na	
obwodnicy	DK	nr	46	w Myślinie.	

Już	dziś	myślimy	o nowym	roku	szkol-
nym.	Możemy	ogłosić,	że	z dniem	1	września	
2020	r.	otwieramy	nowy	typ	szkoły,	a miano-
wicie	dwuletnią	Branżową	Szkołę	2	Stopnia.	
Zamierzamy	kształcić	w zawodach:	technik	
technologii	 drewna,	 technik	 handlowiec	
i technik	mechanik	pojazdów	samochodo-
wych.	Zapraszamy	przyszłych	absolwentów	
szkół	branżowych	1	stopnia.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:  
Natalia Jańta i Denis Kubiciel 
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Celem	Rajdu	było	upamiętnienie	Grun-
waldzkiej	Viktorii	i dziejów	Pomnika	

Grunwaldzkiego,	osiemdziesiątej	rocznicy	
wybuchu	II	Wojny	Światowej	oraz	stulecia	
szkolnego	ruchu	krajoznawczego	w Polsce,	
a także	zapoznanie	z historią	oraz	kulturą	
Krakowa	i okolic.

Uroczyste	otwarcie	Rajdu	miało	miej-
sce	na	dziedzińcu	pod	Kopcem	Kościuszki	
w asyście	hymnu	narodowego	i blasku	po-
chodni,	a splendoru	nadały	towarzyszące	
uroczystości	werble.	Następnie	wszyscy	
uczestnicy	przeszli	wraz	z pochodniami	
na	 szczyt	 Kopca.	 Było	 to	 niesamowite	
przeżycie,	które	uświetniła	nam	cudowna	
panorama	Krakowa	nocą!

Zespoły	przybyłe	z różnych	regionów	
kraju	wzięły	udział	w konkursach	przygoto-
wanych	przez	organizatorów.	Jako	pierwszy	
tuż	po	rozpoczęciu	i zejściu	z Kopca	do	Cen-
trum	Wystawienniczo	–	Konferencyjnego	
pod	Kopcem	odbył	się	konkurs	„Konkurs 
pieśni żołnierskiej z okresu okupacji”	
polegający	na	przedstawieniu	minimum	
dwóch	pieśni	z tego	okresu.	Przedstawiliśmy	
wiązankę	pieśni	żołnierskich	poczynając	od	
„Dziewczyny	z granatem	w ręce”,	poprzez	
„Pałacyk	Michla”,	„Teraz	jest	wojna”	do	pio-
senki	„Serce	w plecaku”	z całą	aranżacją	
i rekwizytami	oraz	ruchem	scenicznym	
w mundurach	żołnierskich.	Podbiliśmy	
serca	jurorów	i otrzymaliśmy	największą	
ilość	punktów,	zajmując	I miejsce	i Puchar	
Zarządu	Oddziału	Małopolskiego	PTSM.

Nazajutrz rano wspólnie 
zebraliśmy się wszyscy

na	Placu	Matejki,	by	oddać	cześć	i zło-
żyć	kwiaty	przed	Pomnikiem	Grunwaldz-
kim.	Chwilę	później	przeszliśmy	szlakiem	
królewskim	w towarzystwie	sympatycznej	
przewodniczki	z Koła	Przewodników	Be-
skidzkich	i Terenowych	z Krakowa,	która	
opowiedziała	nam	wiele	ciekawostek	o Kra-
kowie,	odkryła	nam	też	wiele	tajemnic,	któ-
re	kryją	się	w tym	cudownym	mieście.	Po	

południu	nie	było	wytchnienia	–	odbyła	
się	kolejna	konkurencja	„Gra terenowa po 
Krakowie”,	która	przebiegała	w dzielnicy	
Krakowa	Podgórze,	gdzie	było	do	wykona-
nia	sporo	zadań	związanych	ze	zwiedzeniem	
kamieniołomu	„Liban”	oraz	stary	cmentarz	
na	Podgórzu,	założony	najprawdopodobniej	
ok.	1784	roku.	W aurze	pięknej,	złotej	pol-
skiej	jesieni	trzeba	było	poszukać	postaci	
historycznych	i innych	miejsc,	związanych	
z historią	oczywiście	według	mapki.	Ucznio-
wie	wykonywali	zadania	z ogromnym	za-
pałem,	odnajdowali	wszystkie	charaktery-
styczne	postacie,	rozszyfrowali	również	bez	
problemu	zawiłe	zagadki	zawarte	w pyta-
niach,	mając	w nogach	przy	okazji	sporo	
kilometrów.	W tej	konkurencji	uzyskaliśmy	
II miejsce.	Zmęczeni,	ale	z uśmiechem	na	
twarzy	dotarliśmy	do	schroniska	w Kra-
kowie,	gdzie	wieczorem	odbył	się	„Kon‑
kurs krajoznawczo–historyczny”	zwią-
zany	z tematyką	Pomnika	Grunwaldzkiego	
i Bitwy	pod	Grunwaldem,	z dziedzictwem	
kulturowym	Krakowa	oraz	historią	ruchu	
schronisk	młodzieżowych	PTSM	w Polsce	
i na	świecie.	W tym	konkursie	zajęliśmy	III	
miejsce,	uczciwie	walcząc	o każdy	punkt.

trzeci dzień Rajdu

rozpoczęła	uroczystość	pod	pomnikiem	
przywódców	Powstania	Polskiego	nad	Baj-
kałem	z 1866	roku	na	Oleandrach	w Krako-
wie.	Następnie	odbył	się	konkurs	na	„Insce‑
nizację rewii wojskowej oddziałów Armii 
gen. Józefa Hallera”	na	Błoniach,	jako	część	
obchodów	rocznicy	Grunwaldzkiej,	który	
przyniósł	nam	również	I miejsce,	a chwilę	
potem	odbyła	się	już	ostatnia	konkuren-
cja „Marsz na orientację”	przebiegający	
na	Salwatorze.	Cudowna	jesienna	pogoda	
sprawiła,	że	ten	marsz	okazał	się	wielką	
przyjemnością	dla	wszystkich	uczestników	
połączoną	z niezłą	porcją	wiedzy.	Marsz	
przebiegał	według	mapki,	którą	otrzymali	
uczestnicy	i według	której	trzeba	było	dojść	
„do	mety”,	co	okazało	się	całkiem	sporą	

Z dZIałaLNoŚCI SZkół

SukceS w rajdzie 
grunwaLdzkiM
W dniach 10-13.10.2019 odbył się XLIV ogólnopolski Rajd Grunwaldziki 
Młodzieży Szkolnej ptSM (polskiego towarzystwa Schronisk Młodzieżowych) 
w krakowie. W rajdzie uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół w dobrodzieniu 
pod czujnym okiem opiekunek Szkolnego koła ptSM – Beaty jasińskiej i Beaty 
Sikory reprezentując nie tylko swoją szkołę, nasze miasto, ale i województwo 
opolskie. organizatorem Rajdu był Zarząd oddziału Małopolskiego ptSM 
w krakowie z komitetem kopca kościuszki, impreza ta odbyła się pod 
Honorowym patronatem prezydenta krakowa – prof. jacka Majchrowskiego.

ilością	kilometrów,	a do	tego	trzeba	było	
sprawnie	odnaleźć	wszystkie	punkty	kon-
trolne,	ominąć	fałszywe	i wykonać	wszystkie	
zadania	m.in.	wyznaczyć	poprawnie	azy-
mut	w terenie,	rozpoznać	gatunki	drzew	
i krzewów,	rzucić	lotkami	do	tarczy,	czy	
określić	odległość	na	mapie,	wszystko	to	
w określonym	czasie.	W tej	konkurencji	
młodzież	nasza	doszła	do	celu	zdobywając	
I miejsce.	Sobotni	wieczór	spędziliśmy	na	
pięknie	oświetlonej	Starówce	i spacerze	na	
Wawel,	a także	w schronisku,	gdzie	przy-
jęliśmy	do	grona	naszego	szkolnego	koła	
PTSM	nowych	członków.

W ogólnej klasyfikacji 
zajęliśmy I miejsce,

otrzymaliśmy	dyplom	i ogromny	pu-
char	Prezydenta	Miasta	Krakowa	Prof.	Jacka	
Majchrowskiego,	a każdy	z uczestników	
małą	niespodziankę	od	organizatorów.

Uczniowie	przywieźli	ze	sobą	puchary,	
dyplomy,	nagrody,	ale	i cały	bagaż	nowych	
doświadczeń	oraz	znajomości	z rówieśni-
kami	z drugiego	końca	Polski.	Również	
dobry	humor	i ciepła	atmosfera	towarzy-
szyła	nam	w tej	krakowskiej	przygodzie.	Je-
steśmy	bardzo	zadowoleni	z sympatycznej,	
pełnej	wrażeń	reprezentacji	swojej	szkoły,	
miasta,	powiatu	i województwa	na	forum	
ogólnopolskim,	uczniowie	odbierali	ją	nie	
tylko	jako	rywalizację,	ale	też	jako	bardzo	
dobrą	zabawę.	Organizatorom	dziękujemy	
za	miłą	atmosferę	i wiele	niezapomnianych	
wrażeń,	a naszej	wspaniałej	grupie	gratu-
lujemy	sukcesu	na	ogólnopolskiej	arenie!!!

Beata Sikora
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Po	zakończonej	Mszy	wszyscy	goście	udali	się	do	sali	biesiadnej	
Park	Hotelu	po	to,	by	wspólnie	kontynuować	uroczystość.	

Jako	pierwsza	zabrała	głos	w części	oficjalnej	Pani	Prezes	Stefania	
Danielczuk,	która	przedstawiła	gości,	a następnie	Pani	Danuta	
Jelonek	odczytała	krótką	historię	koła.

Opisywaliśmy	ją	już	z okazji	55-lecia,	ale	warto	przypomnieć	
niektóre	fakty.	Koło	Dobrodzień	powstało	w czerwcu	1959	roku,	
a jego	pierwszym	przewodniczącym	został	pan	Paweł	Rust.	Było	
to	pierwsze	koło	terenowe,	a liczyło	ono	62	członków.	Liczba	ta	
sukcesywnie	rosła.	Dziś	Koło	liczy	128	osób.	Istotą	działalności	
tego	typu	organizacji	jest	spotykanie	się,	bycie	razem	i wspólne	
uczestniczenie	w spędzaniu	czasu	czy	rozwijaniu	zainteresowań.	
Dlatego	właśnie	obecny	Zarząd	proponuje	spotkania	okoliczno-
ściowe	z okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia,	Świąt	Wielkanocnych,	
Dnia	Kobiet,	Dnia	Matki	i Ojca,	Dnia	Seniora,	Andrzejki	a także	
liczne	wycieczki.	Dużą	popularnością	cieszą	się	wyjazdy	nad	morze	
Bałtyckie	oraz	na	baseny	termalne,	ale	także	udział	w programach	
prozdrowotnych	„Lepsza	kondycja	późnej	dorosłości”	czy	bada-
niach	lekarskich	i różnego	rodzaju	zabiegach	współfinansowanych	
ze	środków	Unii	Europejskiej,	a także	w innych	formach	aktyw-
ności	mających	na	celu	poprawę	stanu	zdrowia.	Cieszymy	się,	że	
jako	Dobrodzieński	Ośrodek	Kultury	i Sportu	możemy	wspierać	
działalność	Koła	poprzez	umożliwienie	udziału	w zajęciach	reha-
bilitacyjnych	na	Krytej	Pływalni	„Delfin”.

od trzech lat koło dobrodzień uzyskało swoją 
własną siedzibę przy ulicy Lublinieckiej.

Do	tej	pory	chętnie	gościliśmy	emerytów	i rencistów	u nas	w bu-
dynku	Domu	Kultury,	ale	trudności	nastręczały	schody	na	I piętro.	
Obecna	siedziba,	przekazana	kołu	przez	Burmistrz	Dobrodzienia	
Różę	Koźlik,	znajduje	się	na	parterze.	Wspólnymi	siłami	udało	się	ją	
pięknie	wyposażyć	tak,	by	dawała	komfort	spotkań	i mogła	zapewnić	
niezależność	w ilości	spędzanego	wspólnie	czasu.

Po	zakończonym	wystąpieniu	gospodarzy	głos	oddano	gościom.	
Jako	pierwszy	głos	zabrał	Burmistrz	Andrzej	Jasiński,	który	podarował	
kołu	ramkę	na	fotografię,	by	mogli	zatrzymać	wspólnie	czas.	Kolejno	
kwiaty	wręczali	i składali	życzenia	przedstawiciele	Zarządu	z Lublińca	
oraz	z Częstochowy,	Dyrektor	Domu	Kultury	oraz	Ksiądz	Proboszcz.

Na	zakończenie	części	oficjalnej	Pani	Prezes	Stefania	Danielczuk	
wraz	ze	Skarbnikiem	Panią	Danutą	Jelonek	wręczyły	piękne	statuetki	
z podziękowaniami	za	wieloletnią	współpracę	Panu	Burmistrzowi,	
Przedstawicielom	Zarządów	zwierzchnich	z Lublińca	i Częstochowy,	
Księżom	oraz	Dyrektorce	Domu	Kultury.	Panie	skierowały	podzię-
kowania	dla	wszystkich,	którzy	przyczynili	się	do	zorganizowania	tej	
uroczystości	i zaprosiły	do	wspólnego	biesiadowania	i wspominania,	
a także	zabawy	ponieważ	w prezencie	od	Domu	Kultury	uroczystość	
uświetnił	zespół	„Spektrum”	z Klekotnej,	który	bawił	gości	i grał	do	
tańca.	Mamy	nadzieję,	że	za	kolejne	5	lat	będzie	mogła	się	odbyć	
kolejna	wspaniała	uroczystość	65-lecia.	 Agnieszka Hurnik

jUBILEUSZE

60-Lecie pzerii – koło dobrodzień
Zupełnie niedawno bo pięć lat temu wspólnie świętowaliśmy 55- lecie, a już dziś koło świętuje 60-lecie istnienia. 
Uroczystości miały miejsce 4 lipca 2019 roku, a rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele Św. Marii Magdaleny w intencji 
wszystkich Członków koła. W czasie modlitwy był obecny poczet sztandarowy. koło posiada sztandar od 2000 roku. Mszę 
odprawiał ksiądz alfred Waindok, który obecnie również jest na emeryturze oraz ksiądz proboszcz Mariusz kleman.

•	 9	stycznia	–	Zebranie	sprawozdawczo-	
wyborcze	za	2019r.

•	 23	stycznia	–	Dzień	Babci	i Dziadka
•	 15	lutego	–	Walentynki
•	 21	lutego	–	Babski	Comber	
•	 8	marca	–	Dzień	Kobiet
•	 kwiecień	–	Misterium	Paschalne
•	 2	kwietnia	–	Spotkanie	wielkanocne	„Ja-

jeczko”

projekt iMprez pzerii koła dobrodzień na 2020 r.
•	 21	maja	–	Powitanie	lata
•	 28	maja	–	Dzień	Matki
•	 15-	28	czerwca	–	Wczasy	Mielno
•	 28	lipca	–	Ognisko-	grill
•	 sierpień	–	Wycieczka	rowerowa	Zębowice	

,,Kotwica”
•	 7–13	września	–	Wczasy	jesienne	Kro-

ścienko	nad	Dunajcem

•	 25–27	września	–	Wycieczka	Solina
•	 15	października	–	Dzień	Seniora
•	 22	października	–	Sztolnia	Tarnowskie	

Góry
•	 28	listopada	–	Andrzejki
•	 10	grudnia	–	Spotkanie	Wigilijne
•	 31	grudnia	–	Bal	Sylwestrowy	
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Kalendarz imprez 2020 
w Gminie dobrodzień
StyCZEń

6.01	 Korowód	Trzech	Króli	Ulicami	Miasta,	DOKiS
6.01		 Wieczór	kolędowy,	Kocury
7.01		 Babski	Comber,	Pludry	
12.01		 WOŚP	Koncert	z okazji	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	

Pomocy,	DOKiS	
*	 III	liga	koszykówki	seniorów,	styczeń	marzec	2020,	

hala	PSP	D	-ń
*	 Liga	okręgowa	koszykówki	juniorów	CzNBA,	styczeń-

-marzec	2020,	hala	PSP	D	-ń
*	 Liga	koszykówki	młodzików	młodszych	U-13,	styczeń	

marzec	2020,	hala	PSP	D	-ń
*	 Turnieje	koszykówki	żaków	U-12,	styczeń	-marzec	

2020,	hala	PSP	D	-ń

LUty

8.02		 Akcja	„Uszyj	jasia”,	DOKiS	
10–22.02		 Zajęcia	dla	dzieci	i młodzieży	podczas	ferii	zimowych,	

DOKiS	
24.02		 Ogólnopolski	Turniej	Brydżowy	o Puchar	„Śnieżnego	

Płatka”,	DOKiS	

MaRZEC

7.03		 Dzień	Kobiet	„Kolory	kobiecości”,	DOKiS
7.03		 Dzień	kobiet,	Kocury
8.03		 Dzień	kobiet,	Stowarzyszenie	„Karolinka”,	Bzinica	

Stara
11.03		 Dzień	Sołtysa,	DOKiS	
19.03		 Święto	Stolarza	w Dobrodzieniu,	DOKiS
27.03		 IV	Dobrodzieńskie	Konfrontacje	Teatralne,	DOKiS
29.03		 Święto	Wielkanocnej	Kruszonki	–	jarmark,	DOKiS

kWIECIEń

3.04		 Konkurs	Recytatorski	dla	Dzieci	i Młodzieży	Szkół	
Podstawowych,	Gimnazjum	i Szkół	Średnich,	DOKiS

19–20.04		 Akcja	Żonkil,	DOKiS
24.04		 Konkurs	wiedzy	o Ziemi	Dobrodzieńskiej	–	„Dobro-

dzienianin,	to	ja” –	etap	szkolny
26.04		 Dobrodzieńskie	Święto	Poezji	oraz	Uwolnij	Książkę,	

DOKiS
*	 Dobrodzieńska	Liga	Koszykówki-	XIV	edycja,	kwie-

cień-	czerwiec	2020,	hala	PSP	D	-ń

Maj

1–3.05		 Dobrodzieńska	Majówka,	DOKiS
1.05		 XXII	Majowy	Turniej	Siatkówki,	hala	PSP	D	-ń
2.05		 Dzień	Strażaka,	Święto	św.	Floriana,	Zawody	zabyt-

kowych	urządzeń	strażackich,	Kocury
3.05		 Marsz	Nordic	Walking	w rocznicę	Konstytucji	3-go	

maja,	DOKiS
3.05	 	Majówka	w Kocurach
8.05		 Minifestiwal	Piosenki	Przedszkolnej	„Wesoła	Nutka”,	

DOKiS
15.05		 Noc	w Domu	Kultury,	DOKiS
23–24.05		 Majówka	z modelami	pływającymi,	DOKiS
25.05		 Dzień	Sąsiada,	DOKiS
30.05		 Dzień	dziecka	z Jednośladem,	KTR	Jednoślad	Do-

brodzień
30.05	 	380-Lecie	wsi	Pludry,	Pludry
31.05		 Bieg	szklakiem	stawów	pluderskich,	Pludry
*	 XXVIII	Bieg	Majowy,	Park	Miejski	w Dobrodzieniu
*	 Festyn	charytatywny	dla	Lenki,	Stowarzyszenie	„Ka-

rolinka”,	OSP	Bzinica	Stara

*	 Termin podany zostanie w późniejszym czasie
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Kalendarz imprez 2020 
w Gminie dobrodzień

CZERWIEC

1.06		 Gminny	Dzień	Dziecka
2.06		 Dzień	Dziecka	–	piknik	i bajka	dla	dzieci,	DOKiS	
2.06		 Rozstrzygnięcie	konkursu,	wernisaż	wystawy	prac	

konkursowych	 WIZJA	 WYPOCZYNKU	 oraz	
UCZNIOWSKI	DESIGN,	Dobroteka

6–7.06		 Dni	wioski	i Finał	Kampanii	Kilometry	Dobra,	Bzinica	
Stara

9.06		 Konkurs	wiedzy	o Ziemi	Dobrodzieńskiej	–	„Dobro-
dzienianin,	to	ja”	–	finał,	DOKiS	

14.06		 Światowy	Dzień	Dziergania,	DOKiS
14.06		 Gminne	Zawody	Sportowo	-Pożarnicze
30.06.		 Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	–	zakończenie	roku
*	 Dni	Otwarte	UE,	DOKiS	
*	 XXIX	 Mecz	 Towarzyski	 koszykówki	 „Północ-

-Południe”	Dobrodzienia,	hala	PSP	D	-ń

LIpIEC

3–05.07		 Międzynarodowy	Zlot	Pojazdów	Pożarniczych	Fire	
Truck	Show,	Główczyce

12.07		 Muzeum	Regionalne	w Dobrodzieniu	–	gra	terenowa	
dla	rodzin

12.07		 Autosacrum
18.07		 Dobrodzieńska	Dycha,	DOKiS	
17–19.07		 Dni	Dobrodzienia,	DOKiS	
*	 Zawody	wędkarskie	o Puchar	Burmistrza	Dobrodzie-

nia
*	 Zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	i młodzieży,	DOKiS	
*	 „Happy	Bus”,	Bzinica	Stara
*	 Kino	pod	gwiazdami –	Park	Miejski

SIERpIEń

*	 Zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	i młodzieży,	DOKiS	
*	 Kino	pod	Gwiazdami	–	Park	Miejski

WRZESIEń

11.09		 DOBRY	TYDZIEŃ	PROJEKTANTA	–	prezentacja	
mebli	podsumowująca	warsztaty,	Dobroteka

13.09		 IX	Maraton	kolarski	„Dobrodzieńska	Seta”
12–13.09		 Europejskie	Dni	Dziedzictwa,	DOKiS	
*	 Dożynki	gminne
*	 VII	Narodowe	Czytanie	oraz	Uwolnij	Książkę,	DOKiS	

paŹdZIERNIk

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

LIStopad

11.11		 Święto	Odzyskania	Niepodległości
11.11		 Bieg	i Marsz	o Srebrny	Pierścień	z Orłem	w Koronie
12.11	 	Obchody	dnia	św.	Marcina,	Pludry
20–22.11		 Wielkie	Święto	Pluszowego	Misia,	DOKiS	
*	 X	Dobrodzień	Classic	Festival

GRUdZIEń

04.12		 Adwentowe	śpiewanie	kolęd	niemieckich	w gminie	
Dobrodzień,	TSKN	Dobrodzień	

5–6.12		 Jarmark	Bożonarodzeniowy,	DOKiS	
06.12		 Gminne	Mikołajki
13.12		 Dobre	kolędowanie	w Dobrodzieniu	–	Regionalne	

Przesłuchania	do	Międzynarodowego	Festiwalu	Kolęd	
i Pastorałek	w Będzinie,	DOKiS	

26.12		 Koncert	Kolęd	Piotra	Lempy	w Kościele	Św.	Marii	
Magdaleny

*	 Spotkanie	opłatkowe,	Stowarzyszenie	„Karolinka”,	
Bzinica	Stara

*	 Termin podany zostanie w późniejszym czasie
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Historie	naszych	mieszkańców	są	bardzo	niezwykłe	i z pew-
nością	zasługują	na	publikację.	Pracę	nad	tą	tematyką	Paweł	

Mrozek	rozpoczął	w 2013	roku	wraz	z realizacją	projektu	upa-
miętniającego	synagogę –	„Polska	dla	Wszystkich”.	Natomiast	
autorzy	książki	pochwalili	nas	jako	mieszkańców	Dobrodzienia	
za	stan	w jakim	znajduje	się	cmentarz	żydowski.	Jest	jednym	
z piękniejszych,	a stan	jeszcze	wielu	w Polsce	jest	skandaliczny.	
Tutaj	warto	podkreślić	zasługę	Stanisława	Górskiego	w oczysz-
czeniu	i uporządkowaniu	cmentarza	w czasie	„Źródła”	właśnie	
i „Antyschematów”	kiedy	to	pracowała	tam	wspólnie	młodzież	
polska,	izraelska	i niemiecka.	Elementem	imprezy	„Źródło”	był	
jeszcze	koncert	sobotni	zespołu	„Góralska	Hora”	oraz	Zespołu	
Pieśni	Regionalnej,	który	tradycyjnie	otwierał	Źródło.

Piątek	zakończył	się	zabawą	taneczną,	a sobota	rozpoczęła	
biegiem	„Dobrodzieńska	Dycha”.	Już	o 8.30	odbył	się	bieg	dla	
dzieci	w Parku	Miejskim	a o 10.00	wystartował	bieg	główny.	
Ogromne	przedsięwzięcie	organizacyjne	–	ponad	50	strażaków,	
15	policjantów,	20	wolontariuszy	i 300	biegaczy!	Bieg	ma	swój	
budżet,	ale	i tak	nie	obyłoby	się	bez	sponsorów.	Składamy	ser-
deczne	podziękowania	Firmie	Novelle,	Kler	SA,	Meble	Jonczyk.	
Wszyscy	uczestnicy	ukończyli	bieg,	otrzymali	drewniany	medal,	
a zwycięzcy	puchary	i nagrody	pieniężne	ufundowane	m.in.	
przez	firmę	Novelle.	Podium	to	tradycyjnie	pufy	firmy	Kler,	
które	są	rozlosowywane	po	zakończonym	biegu.	Równie	mocno	
i serdecznie	dziękujemy	stałej	ekipie	wolontariuszy	oraz	nowym	
pracującym	pod	okiem	Tomasza	Sikory.	Zwykle	koordynatorem	
biegu	była	Monika	Kabat,	w tym	roku	w zastępstwie	Karin	Tho-
manowski.	W biegu	wziął	udział	Wicemarszałek	Województwa	
Opolskiego	Roman	Kolek.

W sobotę przed południem odbył się jeszcze

turniej	szachowy	o tytuł	Mistrza	drewnianej	figury	szachowej	
im.	Henryka	Oliwy	oraz	transmisja	TVP3	Opole	z Parku	Miejskie-
go –	„Opolskie	na	Żywo”.	Po	południu	plac	festynowy	wypełnił	się	
mieszkańcami	i gośćmi	ponieważ	gwiazdą	wieczoru	był	Steffano	
Terrazino.	Muzyka	rodem	z Włoch	rozbrzmiewała,	a publiczność	
tańczyła,	niektórzy	mieli	nawet	okazję	zatańczyć	z artystą.

Z naszych	lokalnych	powodów	gwiazdą	popołudnia	była	Orkiestra	
Szemrowice,	która	obchodziła	70-lecie	istnienia.	Z tej	okazji	dała	pięk-
ny	koncert	i otrzymała	gratulacje	od	Burmistrza	Dobrodzienia	oraz	
od	Domu	Kultury,	którego	jest	sekcją.	Po	koncercie	odśpiewaliśmy	
tradycyjne	„Sto	lat”	jubilatom	a na	scenę	wjechał	piękny	i smaczny	tort.	
Orkiestra	przeszła	w Dobrodzieniu	bardzo	różne	koleje	losu,	obecnie	
prowadzi	ją	Alfons	Witek,	który	nie	tylko	dyryguje,	ale	również	uczy	
nowe	pokolenie	gru	na	instrumentach.	Prowadzi	orkiestrę	zupełnie	za	
darmo	bo	jest	to	jego	wielka	pasja.	W zeszłym	roku	orkiestra	wzięła	
udział	w projekcie	prowadzonym	przez	Dom	Kultury	i otrzymała	
koszule	z naszywkami	na	kołnierzyki	i rękawy	oraz	kapelusze.

Niedziela	to	od	rana	(6.00)	Zawody	Wędkarskie	o Puchar	Bur-
mistrza	Dobrodzienia.	O 11.00	Msza	Św.	Odpustowa	w kościele	
Św.	Marii	Magdaleny.	Przyjeżdżają	jeszcze	wtedy	do	Dobrodzienia	
tradycyjne	budy	odpustowe	ze	słodyczami.	13.00	to	już	Zawody	
Pływackie	o Puchar	Rady	Miejskiej	na	Krytej	Pływalni	„Delfin”	
w Dobrodzieniu.	W ciągu	wszystkich	trzech	dni	Muzeum	Regionalne	
czynne	było	dla	zwiedzających	(wersja	oprowadzanie	bez	kostiumu).

Biesiada	na	placu	festynowym	rozpoczęła	się	o 16.00	od	wrę-
czenia	nagród	w konkursach:	Wiedzy	o Ziemi	Dobrodzieńskiej	

dni dobrodzienia 2019
kULtURa

tegoroczne dni dobrodzienia rozpoczynały się od piątku 19 lipca i tradycyjnie już od trzech lat czyli od czasu 
remontu sali widowiskowej był to dzień poświęcony na forum dyskusyjne w ramach „Źródła”. tym razem 
mieliśmy okazję gościć autorów książki przewodnika „Śladami Żydów z Górnego Śląska” Beatę i pawła 
pomykalskich. Natomiast dyskusję dotyczącą dobrodzieńskiej Społeczności Żydowskiej na podstawie informacji 
zgromadzonych przez Międzygminne towarzystwo Regionalne w dobrodzieniu poprowadził paweł Mrozek.

kULtURa

W dniach 12–16 czerwca 2019 obyły się XIV European Championship Majorettes 
Sport – Crikvenica – Chorwacja, podczas których nasze mażoretki pod 
kierownictwem pani Małgorzaty prowdy zdobyły 6 Miejsce i tytuł V-vice Mistrza 
Europy – FaNtaZja dobrodzień – pompon junior scena. podczas mistrzostw 
Europy wystąpiła też mini formacja pompon juniorek, która wywalczyła 7 miejsce.

Mażoretki „Fantazja” 
w chorwacji

Sam	udział	mażoretek	był	wielkim	za-
szczytem	i przeżyciem.	Zespół	„Fantazja”	

zaprezentował	bardzo	wysoki	poziom,	co	
zostało	docenione	przez	jury.

Nominację	 na	 Mistrzostwa	 Europy	
trzeba	wytańczyć	na	Mistrzostwach	Polski	
w Kędzierzynie	Koźlu.	Tak	też	zrobiły	na-
sze	dziewczęta.	Po	zakończeniu	mistrzostw	
okazało	się,	że	odpowiednio	wysoka	liczba	
punktów	zapewniła	im	miejsce	w repre-

zentacji	Polski.	Widok	łez	szczęścia	dzieci	
wynagradza	wszelkie	trudy,	a tym	razem	
wzruszyli	się	nawet	Rodzice…	Już	sam	udział	
w mistrzostwach	był	wielkim	wyróżnieniem,	
a co	dopiero	marzenie	o pucharach.

Wyjazd	do	Chorwacji	poprzedziły	liczne	
próby,	które	przyniosły	niesamowite	efekty.	
To	pełna	mobilizacja	dziewcząt	i rodziców	
przyczyniły	się	do	osiągnięcia	tak	wielkie-
go	sukcesu.	Sam	wyjazd	był	niesamowicie	

trudny	do	zorganizowania,	w zaledwie	trzy	
tygodnie	udało	się	załatwić	noclegi,	trans-
port,	wyżywienie	i akredytacje.	Łzy	szczę-
ści	i pełna	mobilizacja	sił –	tak	wyglądały	

c.d na str. 19

c.d na str. 19
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„Dobrodzienianin,	to	ja”,	zawodach	pływackich	oraz	„Rodzinnej	
Grze	Terenowej”.	Zaraz	potem	rozszalały	się	kolory	w rytm	muzyki	
bo	wystąpiły	mażoretki	po	swoim	wielkim	sukcesie	w Chorwacji	na	
Mistrzostwach	Europy.	Grupę	prowadzi	Pani	Małgorzata	Prowda,	
która	otrzymała	podziękowania	od	Domu	Kultury	za	przygotowanie	
dzieci	na	takim	poziomie,	żeby	mogły	zostać	nominowane.

Dzieci	bawiły	się	dalej	przy	koncercie	„Stwora	Głodomora”,	a do-
rośli	czekali	już	na	występ	Mariusza	Kalagi	oraz	MESAJAH	–	gwiazdy	
wieczoru.	Artysta	dał	piękny	koncert	rozmawiając	z publicznością	
o tolerancji	i empatii.

każdego wieczoru mieszkańcy bawili się licznie

przy	dźwiękach	lokalnych	zespołów	i korzystając	z lokalnej	ga-
stronomii	–	restauracja	„Murzynek”,	„Mistella”,	„Park	Hotel”	oraz	
„Hexa”	i Krystian	Jarzombek	z jego	niepowtarzalną	kiełbasą	z grilla.	
Do	zabawy	dzieci	miały	do	dyspozycji	dmuchane	wesołe	miasteczko	
na	placu	plebanijnym,	za	co	serdecznie	dziękujemy	Księdzu	Probosz-
czowi	Mariuszowi	Klemanowi.

„Źródło”	oraz	„Dycha”	odbywały	się	pod	Patronatem	Marszałka	
Województwa	Opolskiego	Andrzeja	Buły	oraz	Starosty	Oleskiego	
Rolanda	Fabianka.

Dni	Dobrodzienia	przygotowują	dla	Państwa	pracownicy	Domu	
Kultury	–	Arek,	Ginter,	Beata,	Monika	(w tym	roku	Karin),	Sandra	
wspierani	przez	administrację	–	Ela	i Justyna	oraz	obsługę	Anita	

i Gabrysia.	Ci	sami	pracownicy	muszą	też	posprzątać	po	imprezie	
np.	odwieźć	40	płotków	zabezpieczających	wcześniej	załadowując	je	
na	przyczepę….	Przewieźć	namioty,	wyposażenie	garderób	zgodne	
z wymogami	artystów	zawartych	w umowach…	W czasie	trwania	im-
prezy	dopilnować	każdego	artysty,	który	w ciągu	dnia	ma	próby,	musi	
dotrzeć	do	noclegu,	do	posiłku.	I to	wszystko	wtedy	kiedy	wszyscy	
inni	spokojnie	jedzą	obiad…	To	wielkie	logistyczne	przedsięwzięcie,	
rozpisane	co	do	minuty	bo	miejsc	wydarzeń	dużo	różnych,	które	
można	by	długo	opisywać.	Robimy	to	z przyjemnością	raz	w roku	
z takim	wysiłkiem	dlatego	cenimy	sobie	bardzo	każdą	informację	
zwrotną	od	mieszkańców	–	czy	to	są	dobrze	zorganizowane	imprezy?

Agnieszka Hurnik

ostatnie	dni	przygotowań.	Tym	bardziej,	że	
dla	wielu	dzieci	był	to	pierwszy	wyjazd	do	
Chorwacji	czy	za	granicę	w ogóle.

Grono rodziców, którzy 
poświęcili swój czas

i pojechali	z dziećmi	okazało	na	miejscu	
bezcenną	pomoc.	Z pewnością	nie	dalibyśmy	
rady	bez	tak	wspaniałego	wsparcia	–	przewo-
żenie	dzieci,	pomoc	w czesaniu	dziewcząt,	
transport	bagaży,	zaopatrzenie	w wodę…	
i tak	można	by	wyliczać.	Z pewnością	dwóch	
opiekunów	w tradycyjnej	wycieczce	nie	dało-
by	rady.	Poza	tym	Rodzice	gorąco	dopingo-
wali	cały	zespół	zaopatrzeni	we	flagi	polskie	
i dobrodzieńskie.	Po	ogłoszeniu	wyników	
radości	nie	było	końca.

W nagrodę	za	tak	wspaniałe	osiągnięcie	
jakim	była	już	sama	nominacja	Rodzice	po-
starali	się	by	zespół	Fantazja	znalazł	czas	na	
zwiedzanie	Cyrwienicy	i wycieczkę	statkiem	
oraz	by	było	to	możliwe	dla	dzieci	o każdym	

statusie	finansowym.	Zanim	wyruszyliśmy	
dzieci	otrzymały	od	Rodziców	dodatkowe	
stroje	do	poruszania	się	poza	sceną	w jed-
nolitych	barwach.

Wyjazd	nie	doszedłby	do	skutku	bez	pomo-
cy	finansowej	Rodziców,	Urzędu	Miejskiego	
i Domu	Kultury.	Wielkie	podziękowania	dla	
Pani	dyrektor	Agnieszki	Hurnik,	która	swoja	

determinacją	i zaangażowaniem	umożliwiła	
wyjazd	mażoretek	na	Mistrzostwa	Europy

Wyjazd	do	Chorwacji	do	końca	życia	zo-
stanie	w pamięci	dziewcząt –	do	tej	pory	był	
to	również	największy	sukces	zespołu.	Nie-
samowita	przygoda	i fantastyczna	atmosfera	
tak	można	podsumować	XIV	Mistrzostwa	
Europy	Mażoretek.	 Małgorzata Prowda
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dobrodzieński ośrodek kultury i Sportu brał udział w 2018 roku 
w programie Narodowego Centrum kultury „Zaproś nas do 
siebie”, a w tym roku wraz z domem kultury z popielowa 
stał się gospodarzem i organizatorem wizyty studyjnej dla 
pokrewnych placówek w programie Narodowego Centrum 
kultury „Zaproś Masters” na opolszczyźnie. Wizyta studyjna 
programu polegała na tym, iż animatorzy z dziesięciu instytucji 
kultury z całego kraju gościli w dobrodzieniu oraz w popielowie.

Zarosiliśmy	naszych	gości	do	przyjazdu	do	Opola,	jako	miasta	
wojewódzkiego	i postanowiliśmy	pokazać	już	tam	cząstkę	naszej	

śląskiej	tradycji,	i pierwsze	oblicze	naszego	dziedzictwa	kulturowe-
go.	Najlepiej	było	to	widoczne	w Kamienicy	czynszowej,	która	jest	
oddziałem	Muzeum	Śląska	Opolskiego.	Wędrując	po	jej	piętrach	
przenosiliśmy	się	niejako	w czasie	po	kolejnych	epokach	w wystroju	
domu	śląskiego,	jego	funkcjonalności	i odmienności	regionalnej	
związanej	z miejscowymi	tradycjami.	Przywitani	zostaliśmy	nato-
miast	przez	gospodarzy	Muzeum	w jego	innym	oddziale	–	Muzeum	
Jana	Cybisa	śląskiego	kolorysty,	który	niedawno	otrzymał	nowo-
czesną	siedzibę	na	zgromadzone	dzieła	malarskie.

Po	tej	dawce	wstępnej	wiedzy	w jakim	regionie	Polski	jesteśmy	
wybraliśmy	się	z naszymi	gośćmi	do	Dobrodzienia,	gdzie	staraliśmy	
się	pokazać	w jeszcze	bardziej	uszczegółowiony	sposób	dziedzictwo	
miejsca.	Dobrodzień	to	miasto	stolarzy	z ponad	200-	letnią	tra-
dycją	rzemieślniczą	i z ponad	setką	zakładów	stolarskich	obecnie	
działających	na	terenie	gminy.	Zatem	właśnie	stolarstwo	oraz	fakt,	
że	przed	1945	rokiem	miasto	znajdowało	się	w granicach	państwa	
niemieckiego	i od	zawsze	zamieszkiwali	go	Ślązacy	stanowi	o jego	
dziedzictwie	kulturowym.	Taki	Dobrodzień	staraliśmy	się	pokazać	
animatorom.

Po	przywitaniu	przez	wszystkich	pracowników	Domu	Kultury	
naszych	gości	wyruszyliśmy	na	zwiedzanie	i poznawanie	placówki.	
Dzieliliśmy	się	pomysłami	na	pracę	codzienną,	na	prowadzenie	
zajęć	z dziećmi	i młodzieżą,	na	wykorzystywanie	przestrzeni	którą	
posiadamy.	Po	zakończeniu	zwiedzania	w świeżo	remontowanej	sali	
widowiskowej	przeszliśmy	do	Muzeum	Regionalnego,	które	znajduje	
się	w strukturach	Dobrodzieńskiego	Ośrodka	Kultury	i Sportu.	

Zwiedzanie	odbyło	się	w sposób,	który	wykorzystujemy	na	co	dzień	
w pracy	z dziećmi	i młodzież,	a nawet	z dorosłymi	–	w towarzystwie	
postaci	historycznej	w kostiumie	–	Królowej	Caroli	Wettin	von	
Sachsen.	To	jedna	z nielicznych	postaci	kobiecych	w niezwykłej	
historii	miasta,	a obecnie	bardzo	mało	znana	wśród	mieszkańców.	
Używanie	kostiumu	i organizowanie	różnych	akcji	wokół	tej	postaci	
pomaga	w rozpowszechnianiu	wiedzy	na	jej	temat,	ale	również	na	
temat	pozostałych	wyjątkowych	postaci.

Z Muzeum, czyli z przeszłości przenieśliśmy się w przyszłość,

czyli	do	nowoczesnego	budynku	niezwykłego	salonu	meblowego	
o nazwie	„Dobroteka”.	Jego	niezwykłość	polega	na	wielofunkcyjności	
bo	jest	to	sklep,	ale	z przestrzeniami	warsztatowymi,	wernisażowymi,	
jest	również	przestrzeń	audytoryjna	oraz	kawiarnia	i salonik	histo-
ryczny.	Zaplanowane	warsztaty	robienia	ramek	z drewna	poświęcili-
śmy	na	rozmowy	o współpracy	między	obiema	placówkami	i naszych	
pomysłach	na	wykorzystanie	wspólnego	dziedzictwa	kulturowego.

Na	zakończenie	dnia	goście	odwiedzili	pałac	dworski	w za-

zaproś MaSterS
kULtURa

EkoLoGIa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, kolejka 10 kwietnia 2019 podpisało umowę na 
realizację projektu pn. „Eko edukacja oZE i segregacja” który zrealizowany został w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEadER” objętego pRoW na lata 2014–2020.

ekoLogiczny projekt 
edukacyjny

Projekt	realizowany	był	w okresie	od	kwietnia	do	lipca	2019	roku.	
Koszty	całkowite	realizacji	operacji	to	54	043	zł,	w tym	wkład	wła-

sny	stowarzyszenia	nieodpłatnej	pracy	członków	w kwocie	4	047	zł.
W ramach	projektu	 zrealizowano	warsztaty	 edukacji	 ekolo-

gicznej	 pt.”Segregacja	 i recykling”	 łącznie	w sześciu	 szkołach	

podstawowych	woj.	opolskiego	i śląskiego	łącznie	dla	336	uczniów	
w miejscowościach:	Bzinica	Stara,	Pludry,	Dobrodzień,	Kielcza,	
Gwoździany	i Łagiewniki	Małe.	Przy	szkole	podstawowej	w Bzi-
nicy	 Starej	 podczas	 realizacji	warsztatów	powstała	 ekozagroda	
roślinna	 z zachowaniem	bioróżnorodności	 roślin	 i ekosystemu	
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bytkowym	parku,	który	jest	dziś	hotelem	
i restauracją.	Na	terenie	parku	znajduje	się	
pomnik	o niezwykłej	historii	mocno	połą-
czony	z istnieniem	kroniki	miasta.	Oba	te	
aspekty	historii	Dobrodzienia	zostały	nie-
dawno	przywrócone	społeczności.	W owym	
pałacu	świętowaliśmy	wspólnie	Dzień	Ani-
matora	Kultury	jako	że	mijał	właśnie	29	maja.	
W uroczystej	kolacji	wzięli	udział	goście,	wszyscy	pracownicy	DOKiS	
oraz	Samorządowego	Centrum	Kultury	w Popielowie,	a także	Bur-
mistrz	Dobrodzienia	Andrzej	Jasiński.	Rozpoczęliśmy	od	występu	
zespołu	mażoretek	w pięknych	kolorowych	strojach.	Staraliśmy	się	
pokazać	jak	świętujemy	co	roku	oraz	podkreślić	fakt	że	wspólne	
spotkanie	potęguje	świętowanie	podnosząc	je	do	rangi	uroczystej	ko-
lacji.	Pracownicy	DOKiS	otrzymali	pamiątkowe	życzenia	połączone	
z nagrodą	pieniężną	(jak	co	roku),	natomiast	goście	okolicznościowe	
dyplomy.	Wieczór	zakończył	się	wspólną	zabawą	taneczną.

Drugi	i trzeci	dzień	wizyty	studyjnej	spędziliśmy	w Popielowie.	
Samorządowe	Centrum	Kultury,	Sportu	i Turystyki	gościło	nas	
również	kładąc	nacisk	na	własny,	lokalny	rys	dziedzictwa	kultu-
rowego.	Z miasta	stolarzy	przyjechaliśmy	do	gminy	wikliniarskiej	
oraz	kroszonkarskiej.	Rozpoczęliśmy	od	zwiedzenia	izby	śląskiej,	
która	pokazała	szeroką	gamę	cech	wspólnych	dla	Śląska,	ale	również	
cechy	właściwe	danej	społeczności	lokalnej.	Kolejno	udaliśmy	się	
do	prywatnego	muzeum	kołodziejstwa,	gdzie	mogliśmy	podziwiać	
jak	samodzielnie,	mając	świadomość	wartości	przynależności	kul-
turowej	można	zachować	od	zapomnienia	dziedzictwo	własnej	
rodziny.	Tam	też	odbyliśmy	warsztaty	dotyczące	wykorzystywania	
własnego	dziedzictwa,	a przede	wszystkim	umiejętności	odkrywania	
go	i uświadamiania	sobie	co	jest	wartością	danego	miejsca.	Również	
tam	goście	mieli	okazję	skosztować	regionalnych	śląskich	potraw	–	
kluski	śląskie,	modro	kapusta	oraz	rolady,	a na	deser	kołoc!

po powrocie do Centrum czekała na nas

już	rękodzielniczka	z grupy	„Opolskie	Dziołchy”,	która	popro-
wadziła	warsztaty	malowania	porcelany	tradycyjnym	opolskim	
wzorem.	Natomiast	Dyrektor	Piotr	Szafrański	jako	rękodzielnik	
kroszonkarz	poprowadził	warsztaty	kroszenia	jajek	tym	samym	
opolskim	wzorem.

Tak	ubogaceni	duchem	i ciałem	udaliśmy	się	do	miejscowego	

tartaku	prowadzonego	pokoleniowo	przez	jedną	rodzinę	zapoznając	
się	z procesem	obróbki	drewna.	Wieczorem	natomiast	czekała	na	
nas	biesiada	z miejscowym	zespołem	regionalnym	„Siołkowiczanki”.	
Dodatkową	niespodzianką	była	demonstracja	miejscowego	zwyczaju	
karnawałowego	–	wodzenie	niedźwiedzia.	Do	tego	korowodu	postaci	
potrzebni	są	aktorzy	–	tym	razem	w rolę	poszczególnych	postaci	
wcielili	się	zaproszeni	animatorzy	oraz	mieszkańcy	Popielowa!	
Zabawa	była	wspaniała	ponieważ	był	z nami	miś –	niedźwiedź.	
W ten	sposób	wszyscy	poznaliśmy	zwyczaj,	który	w okolicach	Do-
brodzienia	już	zanikł.	Wśród	zaproszonych	gości	była	również	Wójt	
Popielowa	oraz	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej.	Razem	z zespołem	
zaproszonym	jako	niespodzianka	o śląskiej	nazwie	„Dejcie	pozór”	
poznawaliśmy	tańce	ludowe.

Trzeciego	dnia	wzięliśmy	udział	w grze	terenowej	–	Popielów	
i jego	historia	–	co	zapamiętaliśmy	my,	a co	wiedzą	mieszkańcy.	Ta	
świetna	forma	pozwoliła	na	zmierzanie	ku	warsztatom	podsumo-
wującym	wizytę	studyjną,	w której	odwiedzili	nas	goście	ze	Słupska,	
Szprotawy,	Wrocławia,	Kłobucka,	Choroszczy,	Sokołów,	Cieplic,	
Końskowoli	oraz	Łomianek	oraz	wszyscy	pracownicy	domów	kultury	
w Dobrodzieniu	i w Popielowie.

Dziedzictwo	kulturowe	Śląska	Opolskiego	z rysami	indywidual-
nymi	poszczególnych	miejscowości	jest	obecne	w przestrzeni	obu	
Gmin,	a zaproszeni	animatorzy	mogli	zapoznać	się	z nim	i zainspi-
rować	się	do	działań	we	własnych	regionach.

Agnieszka Hurnik

oraz	ochroną	środowiska	z kontynuacją	uprawy	zagonów	w latach	
następnych.	Dzieci	 szkolne	uczestniczyły	w 2-dniowym	wyjeź-
dzie	do	Niemodlina	 i okolic,	 obejmującym	 tematy	 ekologiczne	
w terenie,	odnawialne	źródła	energii	oraz	bioróżnorodność	parku	
dendrologicznego	wraz	 z ekologiczną	 grą	 terenową.	Zakupio-
ne	 zostały	mobilne	 sprzęty	 do	 edukacji	 ekologicznej:	walizki	
do	 badań	powietrza	 i wody,	 energorower,	 kosze	 do	 segregacji	
odpadów	 „muchomory”,	 podkładki	 ekologiczne,	 oraz	mobilna	
platforma	solarna.	Podsumowaniem	działań	projektowych	była	
organizacja	 pikniku	 ekologicznego	w Bzinicy	 Starej	 9	 czerwca	
2019	roku,	 dla	 szkół	 i społeczności	 lokalnej	 z prezentacją	OZE	
z wykorzystaniem	mobilnego	sprzętu	do	edukacji	ekologicznej.	
Została	wydana	ulotka	 promująca	 zrealizowane	działania	 oraz	
tablica	informacyjna.

Wszystkim	szkołom	za	współpracę	i miłą	atmosferę	podczas	
realizacji	warsztatów,	uczniom	szkoły	w Bzinicy	Starej,	rodzicom,	
mieszkańcom,	którzy	tworzyli	ekozagrodę	i pielęgnowali	zagony	
owocowe	i warzywne,	członkom	stowarzyszenia	za	bezinteresowną	
pomoc	podczas	trwania	projektu	a także	gminie	Dobrodzień	za	
wsparcie	pożyczkowe:	dziękujemy!

Jolanta Kopyto
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•	 18	stycznia w Domu	Kultury	odbył	się	
wernisaż	wystawy	prac	Stanisława Wilka	
wykonanych	metodą	intarsji.	Wystawa	
nosiła	tytuł	„W hołdzie Janowi Pawłowi 
II”	podczas	której	chór	„Kantata”	zaśpie-
wał	kilka	ulubionych	przez	papieża	pieśni.	
Spotkanie	rozpoczęliśmy	od	uczczenia	
minutą	ciszy	zmarłego	tragicznie	Prezy-
denta	Gdańska	Pawła	Adamowicza.	Chór	wykonał	również	spe-
cjalnie	dla	Pana	Prezydenta	utwór	„Modlitwa”	Bułata	Okudżawy.	

•	 27	stycznia	odbył	się	48 Turniej Brydża 
Sportowego Par o Puchar „Śnieżnego 
Płatka”. 

•	 22	lutego	odbyła	się	projekcja	biograficz-
nego	filmu	„Pontifex”,	który	mogliśmy	
wyemitować	dzięki	współpracy	z Parafią	
Św.	Marii	Magdaleny.	Film	wyprodukowa-
ny	i udostępniony	nam	przez	TVP	Opole	
opowiada	historię	emerytowanego	or-
dynariusza	diecezji	opolskiej	od	jego	lat	młodzieńczych	aż	do	
2018	roku.	Inspiracją	do	stworzenia	tego	filmu	stało	się	wyda-
rzenie	z ubiegłego	roku	kiedy	arcybiskup	Alfons	Nosol	otrzymał	
nagrodę	„Mosty	Dialogu”.

•	 9	lutego	odbył	się	finał	akcji	„Uszyj jasia”.	Po	raz	kolejny	szyliśmy	
poszewki	na	poduszki	wraz	z Zakładem	Karnym	w Sierakowie	
Śląskim.	Tym	razem	obdarowany	został	Zakład	Opieki	Leczniczej	
im.	Królowej	Caroli	w Dobrodzieniu.

•	 20	lutego	2019	odbył	się	w Domu	Kultury	
konkurs	recytatorski	„Młodzież recytuje”	
/Jungend	tragt	Gedichte	vor/.	Gospoda-
rzem	odpowiedzialnym	za	zorganizowa-
nie	tym	razem	była	Szkoła	Podstawowa	
w Dobrodzieniu.	Miło	nam	było	gościć	
młodych	artystów	i jurorów.	

•	 25	lutego	odbyła	się	wystawa	wraz	z pre-
lekcją –	„Czas niezwykły. Obrzędowość na Górnym Śląsku”. 
Autorzy	wystawy	i książki	byli	naszymi	gośćmi	i opowiadali	
o swojej	pracy	czyli	zbieraniu	materiałów	o obrzędowości	naszego	
regionu.	Najbardziej	zaskakujący	był	zwyczaj	z Borek	–	tworzenie	
ogromnych	dekoracji	przestrzennych	z wydmuszek!

•	 FERIE	Z DOMEM	KULTURY	–	po	raz	kolejny	postawiliśmy	
na	wyjazdy	zgodnie	z tym	co	dzieci	i ich	rodzice	zadeklarowali	
nam	w ankietach	i zgodnie	z tym	jaką	popularnością	cieszą	się	
wyjazdy.	Pojechaliśmy	na	kulig	i sanki	do	Wisły,	na	film	do	kina	
„Bajka”	w Kluczborku,	na	łyżwy	na	lodowisko	w Lublińcu,	do	
parku	trampolin	w Tarnowskich	Górach.	Nawet	dorośli	po-
prosili	o wyjazd	na	kulig	do	Wisły!	Poza	tym	całe	ferie	dzieci	
miały	darmowy	wstęp	na	basen	oraz	zajęcia	z robotyki	Lego	Bost	
i Programowanie	z Minecraftem.

•	 Wzięliśmy	udział	w grze	terenowej	organizowanej	przez	Zespół	
Szkół	Ponadgimnazjalynch	–	zadania	i pytania	dla	młodzieży	
dotyczyły	działalności	Domu	Kultury

•	 Wykład	–	prelekcja	Józefa	Włodarza –	
„Przyroda w Gminie Dobrodzień w moim 
obiektywie”.

•	 Od	5	marca	do	1	kwietnia	2019	w Domu	
Kultury	gościliśmy	wystawę	pokonkur-
sową	laureatów	konkursu	plastycznego	
dzieci	specjalnej	troski –	XVIII	Ogólno-
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polski	Konkurs	Plastyczny	organizowany	w Praszce	pt.	„Moja 
rodzina w kolorach świata”.	Wśród	nagrodzonych	byli	uczniowie	
dobrodzieńskiego	Zespołu	Placówek	Edukacyjnych.	

•	 6	marca	2019	odbyły	się	warsztaty	zdobie-
nia	jaj	wielkanocnych.	Panie	instruktorki	
z Muzeum	Wsi	Opolskiej	opowiedziały	
o tradycjach	i zwyczajach	związanych	
z malowaniem	jaj	oraz	przekazały	i na-
uczyły	jak	zdobić	różnymi	metodami.

•	 Dzień Kobiet zorganizowaliśmy	trady-
cyjnie	pod	hasłem	„Kolory	kobiecości”.	
W prezencie	dla	Mam,	Babć	i Cioć	wy-
stąpiły	tanecznie	„Diskorobaczki”	oraz	
tancerki	grupy	mażoretkowej	„Fantazja’	
tym	razem	w roli	modelek	w pięknym	
pokazie	mody	prezentującym	historię	
mody.	Trzecia	część	damskiego	święto-
wania	to	warsztaty	wykonywania	broszek	
ze	wstążkowych	kwiatów.

•	 W sezonie	jesienno	zimowym	proponu-
jemy	nowe	zajęcia	dla	dzieci	z tatusiami	
lub	dziadkami	–	stolarka –	„Tato zróbmy 
coś fajnego!”.

•	 15	marca	świętowaliśmy Święto Dobro‑
dzieńskich Stolarzy. Po	raz	kolejny	mi-
nęło	ono	w towarzystwie	dzieci	i młodzie-
ży,	którzy	jak	co	rok	przychodzą	do	nas	
na	warsztaty.	Tym	razem	były	to	próby	
rzeźbienia	w mydle,	które	poprowadził	
artysta	rzeźbiarz	Pan	Zdzisław	Spodzieja. 
Obchodom	towarzyszył	wernisaż	wystawy	
prac	artysty	–	rzeźby	wypożyczone	zostały	
z Muzeum	w Praszce. 

•	 22	marca	odbyły	się	coroczne	VI już Kon‑
frontacje Teatralne.	Rozpoczął	je	występ	
koła	teatralnego	z Niepublicznej	Szkoły	
Podstawowej	z Bzinicy	Starej.	W drugiej	
części	Konfrontacji	odbyły	się	warsztaty	
Teatru	Kamishibai.	Uczestnicy	najpierw	
wysłuchali	bajki,	a następnie	tworzyli	wła-
sną	i prezentowali	w drewnianej	skrzy-
neczce	Kamishibai	–	Szkoła	Podstawowa	
z Dobrodzienia,	z Pluder,	z Bzinicy	Starej	
oraz	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych.	Teatrzyk	Kamishibai	
został	zakupiony	z projektu	i można	go	wypożyczać.	

•	 26	marca Konkurs Recytatorski – tra-
dycyjnie	organizowany	z Biblioteką	Pu-
bliczna	w Dobrodzieniu.	Jury	w składzie:	
Krystyna	Lewandowska,	Joanna	Eichhorn	
i Agnieszka	Hurnik	wysłuchały	40	recy-
tatorów,	a zwycięzcami	okazali	się:	w ka-
tegorii	klas	I	-III	miejsce	I Wiktoria	Cze-
kała,	miejsce	II	Adam	Weber,	miejsce	III	
Wojciech	Basa.	Wyróżnienia:	Aleksandra	
Piekacz	oraz	Blanka	Popanda.	
W kategoii	II	–	klasy	IV	-VI	miejsce	I Wiktoria	Jureczko,	II	–	
Magdalena	Maciuch,	III	–	Filip	Olearczuk.	Wyróżnienia	–	Julia	
Regner,	Natalia	Bryłka.	Kategoria	–	klasy	VIII	i gimnazja	–	miejsce	
I Aleksandra	Broll,	miejsce	II	Weronika	Filipczyk,	miejsce	III	–	
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Rafała	Sowa.	Wyróżnienie	otrzymał	Tomasz	Pluta.
•	 28	marca	w Domu	Kultury	po	raz	drugi	świętowaliśmy	Dzień 

Sołtysa.	To	okazja	do	spotkania	się	i poznania	zwłaszcza,	że	to	
pierwsze	spotkanie	po	wyborach	nowych	sołtysów	w sołectwach.	
Wszyscy	zaproszeni	goście	otrzymali	życzenia	od	Burmistrza	
Miasta.	Spotkanie	uświetnił	występ	Dionizego	Brylki,	który	
zaprezentował	utwory	S.	Moniuszki	z okazji	Roku	Stanisława	
Moniuszki.

•	 W sobotę	6	kwietnia	odbył	się	III	Otwarty	
Turniej	Tenisa	Stołowego	o Puchar	Dyrek-
tora	DOKiS.	W kategorii	dzieci	i młodzie-
ży	zwyciężyli:	I miejsce	Powłok	Łukasz,	
II	Macioł	Patryk,	III	Gąbkowski	Bartosz.	
Gratulacje	dla	zwycięzców!	W kategorii	
dorosłych:	I miejsce	Marcin	Była,	II	miej-
sce	Tomasz	Oliwa	i III	miejsce	Zbigniew	
Gruszka.	Gratulujemy	serdecznie!	Dziękuję	Panu	Zbigniewowi	
Gruszce,	który	prowadzi	sekcję	oraz	animatorce	Beacie	Kupiec	
za	zorganizowanie	turnieju!	Podziękowania	również	dla	Dyrekcji	
Zespołu	Szkół	za	udostępnianie	sali.	

•	 W sobotę	6	kwietnia	dobrodzieński	Klub	Morsów	„Sopel”	święto-
wał	zakończenie	sezonu	oraz	jubileusz	10	lat	morsowania.	Dzię-
kuję	bardzo	wszystkim	Morsom	za	zaangażowanie	w działalność	
klubu	oraz	Panu	Włodzimierzowi	Wręczyckiemu	za	kierowanie	
klubem	i zorganizowanie	pięknej	imprezy.
Oficjalne	podziękowania	z rąk	Burmistrza	Dobrodzienia	otrzy-
mali	aktywnie	działający	klubowicze	oraz	osoby	wspierające	
Morsy	„Sopel”!	Jeszcze	raz	składamy	serdeczne	podziękowania!

•	 7	 kwietnia	 odbył	 się	 tradycyjny Jarmark Wielkanocny.	
Od	godz.9.00	przed	Domem	Kultury	stały	rozstawione	stoiska	
rękodzielnicze	na	których	były	dekoracje	i ozdoby	wielkanocne	
oraz	różne	dodatki,	które	można	było	zakupić	na	święta	jako	
prezenty.	O godzinie	14.00	odbyło	się	rozdanie	nagród	w konkur-
sie: „Na najładniejszą dekorację wielkanocną” oraz	rozpoczęły	
się	warsztaty	rękodzielnicze	wykonywania	wianków	z wikliny.

•	 10	kwietnia	odbył	się	tzw	Mały	OKR,	czyli	Ogólnopolski	Konkurs	
Recytatorski –	etap	powiatowy	w Oleśnie.	Wzięli	w nim	udział	
uczniowie	nagrodzeni	na	konkursie	w naszym	Domu	Kultury.	
Wyróżnienie	otrzymali	Adam	Weber	ze	szkoły	w Dobrodzie-
niu	i Magdalena	Maciuch	ze	szkoły	w Pludrach.	Gratulujemy	
serdecznie!

•	 Pierwsze	wspólne	wietrzenie	szaf	czyli	„Szafing” –	13	kwietnia –	
Wielka	Wiosenna	Wymiana	ubrań.	Wydarzenie	zainicjowane	
przez	Panią	Katarzynę	Tul.

•	 Zwycięstwo	mażoretek	na	Tańcowadłach	w Ozimku.	Fantazja	
III	kadetki	I miejsce	i Fantazja	II	2	miejsce!!!

•	 14	kwietnia	czyli	tradycyjnie	w Niedzielę	Palmową	w Muzeum	
Wsi	Opolskiej	odbył	się	Jarmark	wielkanocny.	Miała	tam	stoisko	
rękodzielnicze	nasza	sekcja	„Pasjonata”	oraz	wystąpił	Zespół	
Pieśni	Regionalnej –	w czasie	Drogi	Krzyżowej	w zabytkowym	
kościele	skansenu	w Bierkowicach	oraz	na	scenie	jarmarku.

•	 Postanowiliśmy	zachęcić	młodzież	i dzieci	
do	pisania	wierszy	dlatego	podczas	Święta	
Poezji	promowaliśmy	pierwszy	tomik	ta-
kiej	twórczości „Co czyta moja szuflada”.	
Prosimy	o zgłaszanie	się	nadal	z twór-
czością	dzieci	lub	młodzieży.	Postaramy	
się	rozszerzyć	wydawanie!	Gościem	był	
Krzysztof	Maciol,	a w tomiku	są	również	
teksty	Martyny	Bińczak	ze	szkoły	w Plu-
drach.	W czasie	Święta Poezji	widzowie	mogli	wysłuchać	na-
strojowego	koncertu	zespołu	aktorów	Teatru	Po	Pracy	z Lublińca.	
Martyny	Młynarskiej	–	Modlińskiej	oraz	Karola	Kukowki.

•	 Mamy	kolejne	złoto.	Mażoretki	Fantazja	III	zdobyły	jeszcze	jedno	

1-sze	miejsce	na	Otwartych	Mistrzostwach	Polski	Środkowej	
Tańca	Mażoretkowego	w Poddębicach.

•	 Sekcja	Modelarzy	wyjechała	27–28	kwietnia	na	Międzynarodowe	
Mistrzostwa	Śląska	do	Rudy	Śląskiej

•	 Piknik Rodzinny z okazji	majówki	–	1	maja.	Tradycyjnie	na	
placu	zabaw	na	Strzelnicy	zorganizowaliśmy	piknik	dla	rodzin	
z małymi	dziećmi.	Klub	„Jednoślad”	zorganizował	wycieczkę	
rowerową	dla	dzieci,	a w hali	sportowej	przy	PSP	odbył	się	Ma-
jowy	Turniej	Siatkówki	im.	Rafała	Koprka	zorganizowany	przez	
Tomasza	Sikorę.

•	 W tym	roku	Bieg	Konstytucji	oraz	Marsz	
Nordic	Walking	odbyły	się	w Kocurach.	
Trasa	prowadziła	obok	zabytkowego	dębu	
będącego	pomnikiem	przyrody!	Gratu-
lujemy	wszystkim	zwycięzcom!	Zespół	
Pieśni	Regionalnej	wystąpił	na	Gminnym	
Pikniku	Majowym	współorganizowanym	
ze	Stowarzyszeniem	Brzozowa	Dolina.	

•	 Ponieważ	rok	2019	jest	Rokiem	Stanisława	Moniuszki,	Opera	
Narodowa	zachęciła	nas	do	wzięcia	udziału	5	maja	w Urodzinach	
Stanisława	Moniuszki	czyli	w akcji	Narodowe Granie. Wystąpili	
dla	nas	z repertuarem	moniuszkowskim	chór	„Kantata”	oraz	
Zespół	Pieśni	Regionalnej.	Na	zakończenie	grał	na	fortepianie	
Dionizy	Brylka.	Dyrygent	chóru	Władysław	Regner	opowiedział	
o życiu	artysty.	Zakupiliśmy	również	grę	planszową	„Śpiewnik	
domowy”	pokazującą	muzykę	Moniuszki	ponieważ	gra	się	z uży-
ciem	aplikacji.	Można	ją	u nas	wypożyczyć	na	lekcje	muzyki.

•	 16	maja	odbył	się	Minifestiwal	Piosenki	
Przedszkolnej	„Wesoła	Nutka”.	

•	 17	maja	-Noc w Domu Kultury –	„Pszczo-
ła	to	nasz	przyjaciel”.

•	 18–19	maja	odbyła	się	XI Majówka z Mo‑
delami Pływającymi.

•	 Dziecięcy	zespół	wokalny „Dokisiaki”	
26	maja	wziął	udział	(już	po	raz	trzeci)	
w warsztatach	Gospel	Kids	w Opolu.	
Dzieci	wystąpiły	również	na	deskach	Filharmonii	Opolskiej	
w koncercie	finałowym.

•	 1	czerwca	–	Dzień Dziecka – w tym	roku	
zaprosiliśmy	wszystkie	małe	księżnicz-
ki	i małych	książąt	na	piknik	z Królową	
Carolą,	która	była	ważną	postacią	histo-
ryczną	dla	Dobrodzienia.	Po	występach	
dziecięcych	sekcji:	mażoretek	„Fantazja”,	
hip	-hop,	Disco	Robaczków,	oraz	po	grach	
i zabawach	z królową	i damami	dworu	
odbyła	się	Parada	Księżniczek	do	Mu-
zeum	Regionalnego,	gdzie	dzieci	mogły	
zobaczyć	min.	gabinet	króla	Friedricha	
Augusta.
Również	z okazji	Dnia	Dziecka	w nagrodę	
za	pracę	przez	cały	rok	w sekcjach	działa-
jących	w Domu	Kultury	dzieci	i młodzież	
wyjechali	wspólnie	do	Opery	w Bytomiu	
na	komiczny	spektakl	operowy	pod	ciekawym	tytułem:	„LA	
SERVA	PADRONA –	SŁUŻĄCA	PANIĄ”,	w którym	bohaterami	
były	zabawki!	

•	 Zespół	 Pieśni	 Regionalnej	 wystąpił	
w czerwcu	na	Festiwalu	Folkloru	Gó-
ralskiego	w Skoroszycach	oraz	na	XXVI	
Regionalnym	Przeglądzie	Pieśni	„Śląskie	
śpiewanie”	im.	prof.	A.	Dygacza	w Ko-
szęcinie.

•	 3	 czerwca	 odbył	 się	w  sali	 lustrzanej	
cd. na str. 24
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koncert	z okazji	100	rocznicy	nawiązania	polsko	–	japońskich	
stosunków	dyplomatycznych	w wykonaniu	japońskiej	pianistki	
Miho	Kurihary	oraz	tenora	zespołu	„Śląsk”	Piotra	Nikla –	„100 
lat wokół muzyki”.	

•	 4	czerwca odbyło	się spotkanie	z Klaudią	Zając	autorką	książki	
„Honduras	–	niegasnąca	nadzieja”.	Pani	Klaudia	pochodzi	z Rzę-
dowic,	a książka	jest	opisem	półtorarocznego	pobytu	w jednej	
z najbiedniejszych	dzielnic	tego	kraju	EL	Pedregal.	W czasie	
spotkania	słuchacze	mogli	dowiedzieć	się	dlaczego	młodzi	ludzie	
decydują	się	wstąpić	do	gangu	lub	kto	za	nich	decyduje;	dlaczego	
mieszkańcy	emigrują	do	USA	na	kojotach;	dlaczego	w ciągu	
kilku	dni	z kraju	zniknęły	wszystkie	blondynki;	dlaczego	odwie-
dziny	w więzieniu	bez	straży	są	bezpieczniejsze	oraz	ile	można	
zaoszczędzić	na	niebieskich	oczach.	Odpowiedzi	na	te	wszystkie	
pytania	można	znaleźć	w książce	dostępnej	w naszej	księgarni.

•	 7–8	czerwca	modelarze	wyjechali	na	66	Mistrzostwa	Polski	Pły-
wających	Modeli	Redukcyjnych	NS	i NSS	do	Chojnowa.

•	 Na	tegorocznym	Święcie	Województwa	
Opolskiego	„Opolskie Szmaragdy” 9	
czerwca	w zamku	w Mosznej	reprezento-
wała	nas	nasza	sekcja –	„Orkiestra Szem‑
rowice!!!	Rok	temu	występował	zespół	
„Alleluja”	jako	zaprzyjaźniony	z nami,	
dwa	lata	temu –	„Dokisiaki”,	wcześniej	
mażoretki	„Fantazja”,	Zespół	Pieśni	Regio-
nalnej,	a jeszcze	wcześniej	Chór	„Kantata”.	
Jako	rękodzielnicy	zaprezentowały	się	panie	z sekcji	rękodzieła.	
Swoje	stoisko	wystawowe	miał	również	uprzednio	Pan	Stanisław	
Wilk	z pracami	wykonanymi	metodą	intarsji.

•	 W Dobrotece	odbył	się	kolejny	finał	Ogólnopolskiego	Konkursu	
artystycznego	organizowanego	przez	Szkołę	Podstawową	w Do-
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brodzieniu	oraz	Dobrotekę.	Tym	razem	młodzież	robiła	kapelusze.	
Fantazja	młodych	ludzi	jest	nieograniczona.

•	 25	czerwca	odbyło	się	zakończenie	roku	akademickiego	dla	
UTW.	Spotkanie	zostało	uświetnione	występem	amatorskiej	
grupy	tanecznej	z Karłowic.

•	 23	czerwca	odbyły	się	Zawody	wędkarskie	
Klubu	HABAS	o Puchar	Dyrektora	DO-
KiS.	Mimo	iż	w tym	roku	jest	wyjątkowo	
mało	wody	w stawach	na	naszym	Habasie	
to	zawody	się	odbyły	w wyjątkowo	pięk-
nych	okolicznościach	przyrody.	

•	 W ciągu	całego	roku	szkolnego	prowa-
dzimy	zajęcia	w świetlicach	wiejskich	
w Główczycach,	Pludrach,	Szemrowicach	oraz	Ligocie	Dobro-
dzieńskiej	i Kocurach.

•	 8	września	odbyło	się	po	raz	pierwszy	w Domu	Kultury	Święto	
Pszczelarza.	Gościliśmy	pszczelarzy	z Koła	Dobrodzień	przy	
poczęstunku	oraz	miodzie.	Zasłużeni	działacze	Koła	otrzymali	
podziękowania	od	Burmistrza	Dobrodzienia.	Wysłuchaliśmy	
również	sprawozdania	z działalności	Prezesa	Koła	Aleksan-
dra	Kobierskiego.	Spotkanie	zostało	zorganizowane	dzięki	jego	
inicjatywie.	Dziękujemy	i cieszymy	się,	że	mogliśmy	wesprzeć	
inicjatywę	mieszkańców.

•	 25	września	odbyła	się	w Starostwie	Powiatowym	w Oleśnie	
uroczystość	z okazji	20	lat	organizowania	„Historii	Lokalnej	
w Powiecie	Oleskim”.	Do	uświetnienia	tej	uroczystości	został	
zaproszony	Zespół	Pieśni	Regionalnej.

•	 10	października	odbyło	się	spotkanie	z pisarzem	Jakubem	Ćwie-
keim	w ramach	akcji	„Zaczytana	Opolszczyzna”	zorganizowane	
przez	Bibliotekę	Publiczną	w Dobrodzieniu.

Agnieszka Hurnik

piąte urodziny fortepianu „Frycek” przypadły w Roku 
Stanisława Moniuszki. Z tej to okazji rozpoczęliśmy 
koncert od występu chóru „kantata”, który zaprezentował 
repertuar pieśni moniuszkowskich, a dyrygent 
Władysław Regner grał właśnie na fortepianie.

Również	na	„Frycku”	grali	wszyscy	mali	i młodzi	artyści,	którzy	
uczą	się	gry	na	tym	właśnie	instrumencie.	A byli	to:	Maja	Rudnik,	

Milena	Styczeń,	Karolina	Pilarska,	Klara	Jendrzej,	Emilia	Kostyra,	
Paulina	Krafczyk,	Tobiasz	Badura,	Oliwia	Macha,	Jakub	Koch,	Emilia	
Lempa,	Alicja	Borkowska,	Kacper	Dworaczyk,	oraz	Tomasz	Pluta.	
Natomiast	na	gitarze	grała	Ewelina	Nowak,	na	akordeonie	Karol	
Mizera	oraz	na	klarnecie	Denis	Kubiciel.

Wszyscy	zaprezentowali	się	na	bardzo	wysokim	poziomie.	Te	
dzieci,	które	zaczynają	mogły	posłuchać	jak	będą	grały	w przy-
szłości,	gdy	będą	dużo	ćwiczyć.	Każdy	występujący	otrzymał	od	
Domu	Kultury	serię	4	„Zeszytów	Dobrodzieńskich”	w nowych	
torbach	reklamowych	z projektu,	który	realizuje	Międzygminne	
Towarzystwo	Regionalne.

Tylko	Denis	Kubiciel	wybrał	do	wykonania	utwór	Stanisława	
Moniuszki	i dlatego	otrzymał	od	nas	grę	planszową	dotyczącą	twór-
czości	artysty,	wydaną	przez	Operę	Narodową,	która	jest	operatorem	
projektu	„Moniuszko”.	Mamy	ich	jeszcze	4	i będziemy	je	wypożyczali	

5-te urodziny 
„Frycka”
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szkołom	na	lekcję	muzyki	–	gra	połączona	jest	z aplikacją	z której	
słucha	się	wybranych	utworów.	Wystarczy	do	nas	zadzwonić	i wy-
pożyczyć	grę.

Oczywiście	tradycyjnie	na	zakończenie	był	tort,	który	kroiliśmy	
wspólnie	z dziećmi.

Zapraszamy	za	rok	na	kolejne	urodziny	Frycka	wszystkie	dzieci,	
która	grają	na	instrumentach,	bo	fortepian	to	tylko	pretekst	do	
pokazywania	talentów	naszych	dzieci	i młodzieży.

Agnieszka Hurnik
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HIStoRIa

Obie	te	formy	okazywania	uczuć	religijnych	występują	na	terenie	
Gminy	Dobrodzień	podobnie	jak	w całej	Polsce.	Ostatnio	jednak	

trzy	z nich	otrzymały	nowy	świeży	wizerunek.
Krzyż	stojący	na	terenie	Zakładu	Opieki	Leczniczej	im.	Królowej	

Karoli	został	odnowiony	dzięki	dwóm	rodzinom	stolarskim.	Rodzina	
Pana	Romana	Lempy	wykonała	nowy	krzyż	z drewna	jesionowego.	
Został	przygotowany	do	znoszenia	warunków	zewnętrznych	przy	
pomocy	specjalnych	farb.	Natomiast	postać	Chrystusa	okazała	się	być	
wykonana	ze	stopu	różnych	metali	i została	odrestaurowana,	dzięki	
równie	hojnej	rodzinie	z Dobrodzienia,	w pracowni	artystycznej	arty-
sty	plastyka	Marka	Ganewa	z Krakowa.	Krzyż	z pewnością	przetrwa	
kolejne	dziesięciolecia.	Został	na	nowo	poświęcony	przez	księdza	
proboszcza	Mariusza	Klemana	oraz	zgromadzonych	mieszkańców.

Podobnie	rzecz	się	miała	z krzyżem	postumentowym	znajdującym	
się	na	ulicy	Lublinieckiej	50.	W tym	przypadku	rodzina	Państwa	
Klabisów,	przy	domu	których	mieści	się	krzyż,	wniosła	naszej	lokalnej	
społeczności	wielki	dar.	Kapliczka	została	uratowana	i odrestaurowa-
na	tak,	iż	przybrała	swój	pierwotny	wygląd.	Prace	wykonała	firma	
„Monoli.	Konserwacja	zabytków”	z Piaseczna.	Elementy	marmurowe:	
krzyż	i płyta	z inskrypcją	w języku	polskim	i niemieckim	poddano	
zabiegom	renowacyjnym.	Na	jednym	z elementów	odtworzono	datę	
1908	na	podstawie	archiwalnej	fotografii.	Figury	świętych	Jana	i Te-
resy	oczyszczono	z wtórnych	powłok	i wymalowano	na	podstawie	
zachowanych	najstarszych	fragmentów	przemalowań	odwzorowując	
pierwotną	kolorystykę.

Niezwykle	budujące	i budzące	szacunek	jest	to,	że	Rodzina	Klabi-
sów	uczyniła	z poświęcenia	kapliczki	w nowej	odsłonie	święto	całej	
rodziny,	która	wzięła	udział	w uroczystości.	Oznacza	to	jak	ważny	
od	pokoleń	jest	dla	nich	ten	symbol	religijny.	W poświęceniu	wzięło	
udział	również	wielu	sąsiadów	i innych	mieszkańców	ul.	Lubliniec-
kiej.	W poświęceniu	wziął	udział	ksiądz	proboszcz	Mariusz	Kleman.	
Ksiądz	wikary	Dominik	Mamełka	i ksiądz	senior	Alfred	Waindok.

trzecim obiektem sakralnym o nowym 
wizerunku jest kapliczka św. Wojciecha.

Została	ona	wzniesiona	prawdopodobnie	pod	koniec	XVIII	lub	
na	początku	XIX	wieku.	Pierwotnie	stała	przy	skrzyżowaniu	ulic	
Lublinieckiej	i Kościuszki.	Na	obecne	miejsce	została	przeniesiona	
po	pożarze	miasta	jaki	miał	miejsce	w 1846	r.	Kapliczka	stała	na	
rozwidleniu	ulic	ks.	Gładysza	i Edyty	Stein	naprzeciwko	kościoła	

Nawiedzenia	NMP,	a obecnie	mieści	się	na	terenie	placu	kościelnego	
kościoła	NMP.	Powstające	rondo	na	terenie	dawnych	krzyżujących	się	
ulic	wymusiło	przeniesienie	kapliczki.	Po	uzgodnieniach	z księdzem	
proboszczem	przystąpiono	do	prac.	Niestety	kapliczka	nie	wytrzymała	
prac	związanych	z jej	przeniesieniem	w całości	i uległa	zniszczeniu.	
Została	odbudowana	w nieco	innej	formie	przystosowanej	do	muru	
kościelnego.	Utrzymano	fakt,	iż	był	to	obiekt	wzniesiony	na	planie	
kwadratu	i nakryty	czterospadowym	dachem	wieńczonym	krzyżem.	
Kapliczka	nadal	posiada	dwie	prostokątne	wnęki	zabezpieczone	
przeszklonymi	okienkami.	W jednej	wnęce	stoi	barokowo	-ludowa	
ciosana	w drewnie	polichromowana	rzeźba	św.	Wojciecha,	a pod	
wnęką	wmurowana	jest	tablica	o treści	„1000-LECIE	MĘCZEŃ-
SKIEJ	ŚMIERCI	ŚW.	WOJCIECHA	PATRONA	POLSKI	997–23.
IV-1997	W ROKU	V	PIELGRZYMKI	PAPIEŻA	JANA	PAWŁA	II”.

Druga	wnęka	z drewnianą	ludową	figurką	św.	Teresy	Benedykty	od	
Krzyża	znajduje	się	po	przeciwnej	stronie.	Tutaj	również	pod	wnęką	
wmurowana	jest	tablica	o treści	„ŚW.	TERESA	BENEDYKTA	OD	
KRZYŻA	EDYTA	STEIN	/	MĘCZENNICA	AUSCHWITZ	BIRKE-
NAU	/	PATRONKA	EUROPY	/	1891–9.VIII-1942”.

Kapliczka	również	miała	swoje	poświęcenie	z udziałem	parafian,	
a dokonał	go	ksiądz	proboszcz	Michał	Wilk.

ostatni z odnowionych krzyży w naszym mieście

to	krzyż	na	cmentarzu	przy	kościele	Św.	Walentego.	Został	on	
odrestaurowany	przez	Rodzinę	Anity	i Martina	Ziajów,	którzy	sami	
zauważyli	zły	stan	krzyża	i zaproponowali	jego	odnowienie.	Prace	
wykonała	pracownia	kamieniarska	Pana	Dariusza	Szczeciny.	Natomiast	
figurę	Matki	Bożej	odnowił	szanowany	miejscowy	historyk	lokalny	
i plastyk.	Poświęcenie	krzyża	odbyło	się	10	listopada	i stało	się	również	
przyczynkiem	do	uroczystości	rodzinnej.	Niemiecki	napis	na	krzyżu	
głosi	zwrot	do	człowieka,	prośbę	o przemyślenie	„dla	Ciebie	żyłem,	
cierpiałem	i umarłem,	i Ty	dla	mnie	żyj,	ponoś	cierpienie	i umrzyj”.	
Pod	tym	napisem	w czasie	poświęcenia	spoczęły	kwiaty	od	Rodziny	
Ziajów	zawierające	kwiaty	i wstążki	symbolizujące	barwy	śląskie,	
niemieckie	i polskie	czyli	barwy	naszego	miasta	i regionu.	W imieniu	
Muzeum	oraz	Parafii	Św.	Marii	Magdaleny	złożyliśmy	podziękowania	
na	ręce	ofiarodawców	za	uratowanie	naszego	wspólnego	dziedzictwa	
kulturowego.

Muzeum Regionalne
Agnieszka Hurnik

kapLiczki i krzyże przydrożne
dokładnie nie wiadomo, kiedy zaczęto budować kapliczki. Geneza tych obiektów kultu jest bardzo stara i nie do końca jasna. 
Wymienia się co najmniej kilka źródeł pochodzenia. Wznoszono je przy drogach lub na rozstajach w celach dziękczynnych, 
wotywnych lub wynikających z obrzędowości. krzyże natomiast stawiano najczęściej by uczcić jakieś doniosłe wydarzenie 
albo by podziękować za otrzymane łaski np. uratowanie życia. pełniły też funkcję znaków granicznych czy drogowskazów 
– wyznaczały początek i koniec danej wioski. obecnie przy drogach głównie upamiętniają śmierć w wypadkach.
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•	 25	lutego	odbyła	się	wystawa	z prelekcją –	„Obrzędowość do‑
roczna na Górnym Śląsku”, która	jest	efektem	projektu	Roberta	
Garstki	i Aleksandra	Lysko.	Słuchacze	mogli	podziwiać	duże	
plansze	ze	zdjęciami	obrzędów	zachowywanych	w różnych	re-
gionach	Górnego	Śląska	oraz	obejrzeć	prezentację	jak	Panowie	
zbierają	materiały	etnograficzne	i z jakich	miejscowości.	Efek-
tem	projektu	jest	również	książka,	którą	Muzeum	otrzymało	do	
swych	zbiorów.	Najbardziej	zaskakującym	odkryciem	był	zwyczaj	
zachowywany	w pobliskich	Borkach	polegający	na	tworzeniu	
wielkich	wiszących	kompozycji	z wydmuszek.

•	 19	kwietnia	tradycyjnie	wzięliśmy	udział	w Akcji	„Żonkil”orga-
nizowanej	przez	Muzeum	Żydów	Polskich	„Polin”	w Warszawie.	
Zapraszamy	zwykle	przedstawicieli	wszystkich	szkół	w gminie,	
po	których	jedzie	nasz	bus	oraz	osadzonych	w Zakładzie	Karnym	
w Sierakowie	Śląskim.	Wspólnie	z Panem	Pawłem	Mrozkiem	
wykonujemy	papierowe	żonkile	po	to	by	rozdać	je	mieszkańcom	
Dobrodzienia	w czasie	spaceru	śladami	ludności	żydowskiej	
zamieszkującej	kiedyś	Dobrodzień.	Spacer	zwykle	poprzedza	
prelekcja	naszego	historyka	lokalnego	dotycząca	losów	naszych	
dawnych	sąsiadów	oraz	synagogi.	Składamy	również	kwiaty	pod	
kamieniem	upamiętniającym	istnienie	synagogi.

•	 Muzeum	rozpoczęło	działalność	wydaw-
niczą	polegającą	na	wznowieniu	niektó-
rych	numerów	oraz	wydawaniu	nowych	
„Zeszytów Dobrodzieńskich”	autorstwa	
Pawła	Mrozka.	Zaplanowanych	jest	10	
zeszytów,	a ukazały	się	dopiero	4	nume-
ry	ponieważ	każdy	numer	musi	znaleźć	
mecenasa,	który	opłaci	 jego	druk.	Na	
ostatniej	stronie	znajduje	się	adnotacja	
z nazwiskiem	lub	nazwą	firmy,	która	uznaje	dziedzictwo	kulturowe	
własnej	miejscowości	za	na	tyle	ważne,	by	stać	się	sponsorem	
500	egzemplarzy	zeszytu	wydawanego	z numerem	ISBN	(co	
oznacza	że	trafia	on	do	najważniejszych	bibliotek	w kraju).	Jako	
pierwszy	ukazał	się	„O książętach,	królach	i przyszłych	świętych	
co	w Dobrodzieniu	bywali”,	nr	2	to	„700	lat	parafii	Świętej	Marii	
Magdaleny	w Dobrodzieniu”,	nr	3	„Posługa	Sióstr	Elżbietanek	
w Dobrodzieniu	1894–2005,	a nr	4	to	efekt	projektu –	„Prawda	
i legenda	o Karolince	i Karliczku	z okolic	Dobrodzienia”.	Zapla-
nowane	są	kolejne.	Gdyby	ktoś	z Państwa	był	zainteresowany	
współpracą	przy	druku	zapraszamy!	Zeszyty	można	nabyć	w Do-
mu	Kultury	oraz	w księgarni.	

•	 Muzeum	prowadzi	działalność	eduka-
cyjną	–	zwiedzanie	(lekcje	muzealne)	
z  postacią	 historyczną	 w  kostiumie	
–	Królową	Carolą.	Carolą	 von	Wasa-
-Holstein	-Gottorp	była	żoną	króla	sak-
sońskiego	Alberta	I Wettina	właścicieli	
Dobrodzienia.	Ufundowali	oni	szpital	dla	
Dobrodzienia	w 1894	roku	(obecny	ZOL).	
Osobiście	uczestniczyli	w uroczystościach	otwarcia	„Zakładu	
Królowej	Karoli”.	Do	dziś	obiekt	nosi	nazwę	–	Zakład	Opieki	
Leczniczej	imienia	Królowej	Caroli.	Królowa	wybudowała	również	
szkołę	w Rędzinie	w roku	1900.	Jest	to	zatem	jedna	z najważniej-
szych	postaci	kobiecych	w naszej	historii,	a mało	znana	wśród	
mieszkańców.	Oprowadzanie	w kostiumie	jest	dziś	popularną	

kronika działaLności 
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formą	działalności	muzeów.	W naszym	przypadku	jest	formą	
innowacyjną	zwłaszcza,	że	siedziba	muzeum	jest	jeszcze	mocno	
tradycyjna	i nie	może	zachęcić	dzieci	i młodzieży	np.	nowoczesny-
mi	technologiami.	Forma	okazała	się	tzw.	strzałem	w dziesiątkę	
ponieważ	dzieci	bardzo	chętnie	wybierają	tę	formę	zwiedzania	
i zapamiętują	szybko	u kogo	gościły.	Szkoły	otrzymują	zeszyty	
jako	materiały	do	nauczania	regionalizmu.	A ponieważ	najczęściej	
w rolę	królowej	wciela	się	Dyrektorka	DOKiS,	w strukturach	
którego	znajduje	się	Muzeum,	jedna	z dziewczynek	uczęszczająca	
do	naszego	przedszkola	stała	się	autorką	już	krążącej	anegdoty.	
Opowiadając	w domu	mamie	o wizycie	w muzeum	powiedziała:	
„Wiesz	mamo,	w tym	muzeum	mieszka	taka	królowa,	nazywa	
się	Carola,	a pracuje	w Domu	Kultury…”	Miło	nam,	że	również	
dorośli	proszą	o taką	formę	zwiedzania.	Otwieramy	Muzeum	
zawsze	bardzo	chętnie	dla	wszystkich	–	wystarczy	zadzwonić	
do	Domu	Kultury	ponieważ	Muzeum	nie	posiada	odrębnych	
pracowników.	Staramy	się	również	otwierać	Muzeum	w nie-
dzielą	po	Mszy	św.	o 10.30	skoro	siedziba	znajduje	się	tak	blisko	
kościoła.	Wizyta	nie	jest	długa	ponieważ	Muzeum	składa	się	z 4	
izb.	Warto	jednak	zajrzeć	ponieważ	posiadamy	bardzo	ciekawe	
eksponaty.	Przypominamy	również,	że	Muzeum	ma	swoją	stronę	
FB	i można	nas	polubić,	do	nas	pisać	i obserwować	działalność.	

•	 Otrzymaliśmy	niedawno	niezwykły	dar	
dla	Muzeum	jako	efekt	współpracy	z Za-
kładem	Karnym	w Sierakowie	Śląskim.	
Jeden	z osadzonych	namalował	dla	nas	
portret	Królowej	Caroli	na	podstawie	
dostarczonej	pocztówki.	Sam	dokonał	
wyboru	spośród	różnych	dostarczonych	
materiałów	i z czarno	-białej	pocztówki	
namalował	portret	nadając	mu	barwy	
fioletu.	Uroczyste	przekazanie	nastąpiło	24	maja	2019	roku	

•	 13	czerwca	odbył	się	finał	Międzyszkol-
nego	Konkursu	Wiedzy	o Ziemi	Dobro-
dzieńskiej	„Dobrodzienianin, to ja”. Etap	
pierwszy	odbywa	się	zawsze	w szkołach	
a u nas	drugi,	w którym	zmierzają	się	
zwycięscy	etapu	szkolnego.	Tych,	którzy	
wygrywają	drugi	etap	nagradzamy	w cza-
sie	Dni	Dobrodzienia.	

•	 Również	w czerwcu	gościliśmy	w Domu	
Kultury	grupę	młodzieży	odwiedzającą	Zespół	Szkół	w Dobro-
dzieniu	w ramach	wymiany	partnerskiej	ze	szkołą	w Bruhsal	
w Niemczech.	Młodzież	spotkała	się	z Markiem	Witkiem	pełno-
mocnikiem	UM	w Opolu	do	spraw	wielokulturowości	regionu	
oraz	odwiedziła	Muzeum	Regionalne.	Pierwsze	ich	spostrzeżenie	
brzmiało –	„tu	jest	bardzo	podobnie	jak	w naszej	izbie	regional-
nej…”	Rozmawialiśmy	o wspólnych	korzeniach	i o trudnych	
momentach	w naszej	wspólnej	historii.

•	 W lipcu	–	podczas	weekendu	poprze-
dzającego	Dni	Dobrodzienia	(14	lipca),	
jako	impreza	towarzysząca,	odbyła	się	
Rodzinna Gra Terenowa „Poznaj swój 
Dobrodzień”.	Zadania	dla	dotyczyły	za-
bytków	znajdujących	się	na	terenie	miasta	
oraz	eksponatów	w Muzeum.	Start	i meta	
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rycerskie –	170	rocznica	odbudowy	pałacu	
dworskiego	w Dobrodzieniu”	i odbyło	się	
w siedzibie	pałacu.	Podczas	spotkania	Pa-
weł	Mrozek	przedstawił	historię	odbudowy	
pałacu	po	wielkim	pożarze	Dobrodzienia	
w 1846	roku	oraz	pokazał	sylwetki	poszcze-
gólnych	właścicieli	ziemi	dobrodzieńskiej.	
Obecni	właściciele	pałacu	czyli	Park	Hotelu	
otrzymali	od	Muzeum	portret	księcia	Wilhelma Augusta von 
Braunschweiga właściciela	dobrodzieńskich	dóbr	oraz	budowni-
czego	pałacu,	który	pośpieszył	z pomocą	mieszkańcom	miasta	po	
wielkim	pożarze.	Postrzegany	przez	poddanych	jako	dobry	pan	
na	Dobrodzieniu.	Drugie	spotkanie	dotyczyło	170	lat	odbudowy	
ratusza	„Siedem	wieków	samorządności	–	170	lat	odbudowy	Ra-
tusza	w Dobrodzieniu”.	Tym	razem	Paweł	Mrozek	przedstawiła	
historię	naszych	włodarzy	omawiając	poszczególnych	burmistrzów	
nawiązując	do	poprzedniej	prezentacji	o właścicielach	naszych	ziem.	
Pokazał	również	historię	samego	budynku.	Jedna	z najciekawszych	
postaci	wśród	Burmistrzów	Dobrodzienia	to	Franz	Hencinski,	który	
zarządzał	miastem	przez	30	lat	i został	pochowany	na	cmentarzu	
przy	kościele	św.	Walentego.	Mamy	mu	być	za	co	wdzięczni	bo	to	on	
otwierał	szpital	z Królową	Carolą,	siedzibę	nowej	szkoły	katolickiej	
(obecny	Zespół	Szkół)	czy	zdecydował	o wydrukowaniu	kroniki	
Księdza	dra	Augustina	Weltzla.

•	 27	września	wzięliśmy	udział	w Akcji	
„Krokus”	do	której	zaprosiliśmy	klasę	
VII	Szkoły	Podstawowej	w Dobrodzieniu	
z nauczycielką	Sylwią	Pacan.	Akcja	polega	
na	zasadzeniu	20	krokusów	na	cześć	dzie-
ci	które	zginęły	w czasie	wojny	podczas	
holokaustu,	ale	ine	tylko.	Organizatorem	
jest	irlandzka	fundacja,	która	rozsyłając	
cebulki	kolejnym	placówkom	chce	za-
sadzić	tyle	ile	zginęło	dzieci.	Po	sadzeniu	odbyły	się	warsztaty	
o tolerancji	i wielokulturowości.	
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były	w Muzeum.	Grupy	które	mogą	zgłaszać	się	do	uczestnictwa	
w grze	to	mogą	być	całe	rodziny	–	rodzice	z dziećmi,	ale	mogą	to	
też	być	kuzyni,	dziadkowie,	czy	wreszcie	przyjaciele.	W tej	zabawie	
chodzi	przede	wszystkim	o to	żeby	z roku	na	rok	jak	najmniej	
osób	mogło	powiedzieć –	„ja	się	tu	urodziłem,	a tak	mało	wiem”	
i żeby	dowiedzieć	się	tych	wszystkich	ciekawych	rzeczy	w czasie	
wspólnego	spędzania	czasu.	

•	 Współuczestniczyliśmy	w projekcie	TSKN	
„Opolskie	bez	tajemnic”	w którym	Ksiądz	
Paweł	Lisoń	wygłosił	prelekcję	w kościele	
św.	Marii	Magdaleny	dotyczącą	autora	na-
szych	witraży	ponieważ	praca	magisterska	
księdza	powstała	pod	okiem	profesora	
Piotra	Maniurki	dotyczyła	właśnie	do-
brodzieńskich	witraży.	

•	 Muzeum	po	raz	pierwszy	wzięło	udział	
w ogólnopolskiej	akcji	Europejskie Dni 
Dziedzictwa. W całym	kraju	w tym	sa-
mym	czasie	–	dwa	weekendy	wrześnio-
we	–	odbywają	się	wydarzenia	muzealne	
związane	z dziedzictwem	kulturowym	
poszczególnych	regionów.	My	zgłosili-
śmy	trzy	wydarzenia.	Spacer	historyczny	
„Szlakiem	zabytków	dobrodzieńskich	z Królową	Carolą”	przy-
ciągnął	sporą	ilość	naszych	mieszkańców	oraz	ku	naszej	radości	
mieszkańców	Opola	oraz	Tułowic.	Mogli	się	dowiedzieć	dzięki	
wspólnej	dla	województwa	publikacji	wydarzeń.	Druga	forma	to	
„Zwiedzanie	Muzeum	Regionalnego	z Królową	Carolą”,	a trzecia	
to	spektakl	historyczny,	który	jest	efektem	zeszłorocznego	projektu	
„Zjazd	królów	książąt	i przyszłych	świętych	co	w Dobrodzieniu	
bywali”.	Aktorami	w spektaklu	byli	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	
w Dobrodzieniu:	Alicja	Głogowska,	Natan	Nowak,	Michał	Hurnik,	
Tomasz	Pluta,	Emilia	Lempa,	Paulina	Kostyra,	Mateusz	Hurnik.

•	 Odbyły	się	dwa	spotkania	w ramach	„Historii	Lokalnej	w Po-
wiecie	Oleskim”.	Pierwsze	nosiło	tytuł	„Miasta	książęce	a dobra	

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica 
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, kolejka 
w dniach 20–21–22 sierpnia 2019 roku 
gościło Happy Bus – piętrus, który 
przyjechał do nas z łodzi z Fundacji 
pomocy dzieciom Happy kids.

happy buS
pRojEkty

Wesoły	autobus	po	raz	czwarty	zatrzymał	się	w Bzinicy	Starej	na	
boisku	przy	szkole	podstawowej,	przywożąc	wolontariuszy	nie	

tylko	z Polski	ale	także	Chin,	Indii,	Azerbejdżanu,	Maroka,	Turcji,	
Algierii	czy	Egiptu.

Szkoła	zapewniła	wolontariuszom	nieodpłatnie	nocleg	i dostęp	
do	mediów	oraz	posiłek.

Przez	trzy	dni	dzieci	z gminy	Dobrodzień	oraz	innych	miejsco-
wości	uczestniczące	w przystanku	Happy	Bus	miały	zapewnioną	
opiekę,	zabawę,	napoje,	ciepły	posiłek	i drożdżówki,	a na	lekcjach	
języka	angielskiego	dzieci	mogły	poznać	nie	tylko	język,	ale	także	
kulturę	krajów	z których	pochodzili	zagraniczni	wolontariusze.	

To	wydarzenie	nie	mogło	by	się	odbyć	bez	wsparcia	darczyńców.
W szczególności	dziękujemy:	Gminie	Dobrodzień,	Nadleśnictwu	

Zawadzkie	oraz	Darczyńcom	indywidualnym.	Wolontariuszom	
i członkom	SRW	Bzinica	Stara	za	okazane	serce	i bezinteresowną	
pomoc.

Zapraszamy	za	rok!
Jolanta Kopyto

Agnieszka Hurnik
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tegoroczna Gra terenowa odbyła się 1 marca. projekt 
„Gra terenowa 2019” jak co roku został objęty honorowym 
patronatem przez Urząd Miasta dobrodzień oraz Starostwo 
powiatowe w oleśnie. Celem Gry terenowej jest zacieśnianie 
współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w zadaniu, 
poznanie historii, architektury i przyrody regionu, poznanie 
ogólnych zadań oraz pracy poszczególnych jednostek 
biorących udział w projekcie oraz kształtowanie umiejętności 
pracy w zespole i atrakcyjnego spędzania czasu.

Uczestniczyła	w nim	młodzież	klas	3-cich	gimnazjalnych	Szkoły	
Podstawowej	w Dobrodzieniu	oraz	Zespołu	Szkół	Ponadgim-

nazjalnych	w Dobrodzieniu.	
Do	gry	przystąpiło	8	drużyn	6-cio	osobowych	(3	osoby	z klasy	

3	gimnazjalnej	i 3	osoby	z ZSP).Uczestnicy	musieli	pokonać	nastę-
pujące	stacje	zadaniowe:
1.	 	 Towarzystwo	Regionalne,	
2.	 	 Muzeum	Regionalne,		
3.	 	 Poznajemy	Urząd	Miasta,	
4.	 	 Dobroteka
5.	 	 Poznajemy	Dom	Kultury
6.	 	 Straż	pożarna
7.	 	 Matematyka	(SP)
8.	 	 Chemia	(SP)
9.	 	 Przyroda	Parku	Miejskiego	(ZSP)
10.	 Handel	w pigułce	(ZSP)
11.	 Dobrodzieńskie	Perełki	Historyczne	(ZSP)
12.	 Komisariat	policji

Na	każdej	stacji	zadaniowej	grupa	otrzymała	1	zadanie,	za	które	
mogła	łącznie	uzyskać	6	punktów.	Dodatkowym	zadaniem	grup	było	
ułożenie	hasła	z rozsypanki	literowej	o treści:	„Stop przemocy!”

Pan Janusz Hurnik jako	przedstawiciel	Międzygminnego To‑
warzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice	zaprosił	uczest-
ników	do	wykonania	zadań	z wykorzystaniem	eksponatów	muze-
alnych	Ziemi	Dobrodzieńskiej.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury 
i Sportu	pod	okiem	Pani Agnieszki Hurnik	postanowił	zapoznać	
młodzież	z szeroką	gamą	działań	i przedsięwzięć,	jakie	odbywają	
się	na	jego	terenie.	

Dobroteka	w tym	roku	postawiła	na	zadanie	polegające	na	wy-
konanie	muralu.	Mural	to	rodzaj	malatury,	nazwa	pochodzenia	
hiszpańskiego	oznaczająca	w skrócie	dzieło	dekoracyjnego	malar-
stwa	ściennego,	najczęściej	monumentalne.	Zadanie	tylko	pozornie	
było	łatwe.	Trzeba	było	wykazać	się	nie	tylko	kreatywnością	ale	

także	predyspozycjami	artystycznymi.	Wyobraźni	jednak	naszym	
zawodnikom	nie	zabrakło.

W Urzędzie	Miejskim	w Dobrodzieniu	każda	grupa	otrzymała	
inne	zadnie	związane	z załatwieniem	urzędowej	sprawy	tj.	wypeł-
nienie	deklaracji	podatkowej,	wydanie	dowodu	osobistego.	

Podczas	tegorocznej	gry	terenowej	nie	zabrakło	jak	zwykle	przy-
stanku	w remizie OSP Dobrodzień.	Na	uczestników	czekały	trzy	
zadania	przygotowane	przez	Panią Katarzynę Skibę:	w tym	roku	
obok	zadań	teoretycznych	pojawiły	się	mnitesty	sprawnościowe.	
Strażak	przecież	musi	odznaczać	się	niezwykłą	sprawnością	fizyczną.

Szkoła Podstawowa	z oddziałami	gimnazjalnymi	opracowała	
zadania	dwóch	stacji	zadaniowych:	matematyka	i chemia.	Spod	oka	
Pani	Ewy	Chawełka	powstały	wiersze.	Trzeba	było	bowiem	ułożyć	
wierszyk,	rymowankę,	piosenkę	o zdrowym	odżywianiu.	Najwięk-
sze	uznanie	zdobył	uczeń Patryk Sacha,	którego	wiersz	wszyscy	
usłyszeliśmy	na	podsumowaniu	dnia.	Zdaniem	Pani Elżbiety Bor‑
kowskiej	Gra	terenowa	wykazała,	że	zabawa	i współzawodnictwo	
pomagają	przezwyciężyć	niechęć	do	matematyki	i zaangażować	się	
w rozwiązywanie	zadań.	„Dobrodzieńskie Perełki Historyczne”	
to	zadanie	polegające	na	odszukaniu	wskazanych	zabytków	Dobro-
dzienia	i zrobienia	zdjęcia	(tzw.	sweetphoto”)	całej	grupy	na	jego	tle.	
Pani Katarzyna Malińska	zaproponowała	sześć	różnych	zabytków,	
wśród	nich	m.in.:	Most	dworski	z kamienia	łupanego	z 1610	roku,	
Dom	myśliwski	oraz	figura	św.	Jana	Nepomucena.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	przy	ulicy	oleskiej	mie-
ściły	się	następujące	stacje	zadaniowe:	stacja „Przyroda Parku 
Miejskiego”	oraz	„Handel w pigułce”.	Pani Elżbieta Gromczyk	
przemaglowała	uczniów	ze	znajomości	gatunków	drzew	i płazów	
występujących	na	terenie	Parku	Miejskiego.	Dzięki	temu	uczniowie	
wiedzą	również	jakich	ptaków	głosy	słychać	przed	wschodem	słońca,	
no	i po	której	stronie	drzew	rośnie	w lesie	mech.	Taka	wiedza	też	
może	się	przydać.

W Pracowni Handlowej	uczniowie	mieli	do	wykonania	zadania	
związane	z pracą	w handlu.	Były	to	m.in.	sprawdzenie	poprawności	
ilościowej	dostawy.	Kolejne	zadanie	wymagało	wykorzystania	kasy	
fiskalnej,	gdyż	należało	dokonać	sprzedaży	określonych	produktów,	
zainkasować	należność,	wydać	resztę	i wydrukować	paragon.	Pro-
wadząca	zajęcia	Pani Joanna Głogowska	nie	mogła	się	nadziwić,	
jak	sprawnie	uczniowie	sobie	z tymi	zadaniami	poradzili.	Najwięcej	
emocji	jednak	było	na	Komisariacie	policji,	chyba	nikogo	z nas	to	
nie	dziwi.	Oprócz	informacji	jakie	warunki	muszą	spełnić	kan-
dydaci	do	służby	w policji	trzeba	było	rozprawić	się	z przepisami	
ruchu	drogowego	a to	nigdy	nie	jest	łatwe,	co	odnotowane	zostało	

czwarta edycja gry terenowej 2019 
na terenie dobrodzienia już za naMi!

GRa tERENoWa
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w postaci	nieco	słabszej	punktacji.	Zajęcia	prowadzili	asp.sztab 
Wojciech Wichary i asp.sztab Rafał Wilk.	

W tym	roku	zwycięzcą	okazała	się	Grupa	nr	8	w składzie:	Ewe‑
lina Feliks, Patryk Sacha, Łukasz Gomółka, Weronika Macioł, 
Piotr Pyka, Tomasz Klama, której	opiekunem	była	Pani Elżbieta 
Niebylska	GRATULUJEMY!

Wszyscy	uczestnicy	zostali	nagrodzeni	upominkami	ufundo-
wanymi	przez	jednostki	patronujące,	a był	to	sprzęt	sportowy	i tu-
rystyczny.	Nie	zabrakło	również	poczęstunku,	który	sponsorowały	
Rady	Rodziców	obydwu	szkół.	

Dziękujemy	wszystkim	zaangażowanym	za	uczestnictwo,	aktywny	
udział	i poświęcenie	cennego	czasu.	Nauka	nie	musi	polegać	jedynie	
na	słuchaniu	nauczyciela	czy	wkuwaniu	trudnych	tekstów.	Może	też	
przybrać	inny	charakter,	może	stać	się	Grą	terenową!

Elżbieta Gromczyk

CZWaRta EdyCja... Cd. ZE StR. 28

kULtURa

akcja narodowego, czyli wspólnego 
czytania w całym kraju, wymyślona 
przez prezydenta Rp Bronisława 
komorowskiego, odbyła się 
w tym roku po raz ósmy. 

Wszystko	zaczęło	się	od	„Pana	Tadeusza”,	
a potem	każdego	roku	mieliśmy	poda-

nego	albo	autora	albo	wskazany	konkretny	
utwór.	Czytaliśmy	Fredrę	i Sienkiewicza	czy	
Prusa,	ale	również	„Wesele”,	„Quo	vadis”	czy	
„Przedwiośnie”.	W tym	roku	na	8	czytanie	
Prezydent	zaproponował	8	nowel:	„Dobra	
Pani”	Elizy	Orzeszkowej,	„Katarynka”	Bo-
lesława	Prusa,	„Dym”	Marii	Konopnickiej,	
„Sahem”	Henryka	Sienkiewicza,	„Rozdzio-
bią	nas	kruki,	wrony”	Stefana	Żeromskiego,	
„Orka”	Władysława	Reymonta,	„Mój	ojciec	
wstępuje	do	strażaków”	Brunona	Schultza	
oraz	„Sawa”	Henryka	Rzewuskiego.

Tradycyjnie	u nas	rozpoczęliśmy	od	czy-
tania	władz	samorządowych.	Fragment	„Ka-
tarynki”	przeczytał	Przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Piotr	Kapela.	Następnie	rozpoczęły	
swoje	prezentacje	szkoły,	które	czasem	repre-
zentowane	są	tylko	przez	uczniów,	a czasem	
również	przez	nauczycieli.	W tym	roku	na-

narodowe czytanie 2019

sze	zaproszenie	przyjęli:	Szkoła	Podstawowa	
w Pludrach	im.	Marii	Konopnickiej	(a zatem	
czytali	„Dym”),	Szkoła	Podstawowa	w Turzy,	
w Szemrowicach,	w Bzinicy	Starej	w Dobro-
dzieniu	oraz	Zespół	Placówek	Edukacyjnych.	
Bibliotekę	Publiczną	w Dobrodzieniu	(fli-
lia	Pludry)	reprezentowała	Ewa	Piasecka,	
a Międzygminne	Towarzystwo	Regionalne	
Dobrodzień	–	Zębowice	Janusz	Hurnik.	Jak	
co	roku	otrzymaliśmy	również	z Kancela-
rii	Prezydenta	okolicznościową	pieczęć	do	
stemplowania	książek.

Ponieważ	 było	 wielu	 autorów	 i  wiele	
utworów	trudno	było	przygotować	jednolitą	
dekorację.	Z tego	powodu	właśnie	wszyscy	
czytaliśmy	w towarzystwie	pisarza	–	siedział	
on	tyłem	do	sali	i zawzięcie	tworzył	nowe	
dzieło…	Czyżby	to,	które	będziemy	czytać	
w przyszłym	roku?	W tym	czasie	podczas	
finału	Narodowego	Czytania,	który	odbył	się	
w Ogrodzie	Saskim	w Warszawie,	para	pre-
zydencka	ogłosiła,	że	lekturą	przyszłorocznej	
edycji	wydarzenia	będzie	„Balladyna”	Juliusza	
Słowackiego.	 Agnieszka Hurnik
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7 września 2019 roku Niepubliczna Szkoła podstawowa w Bzinicy Starej 
gościła przedstawicieli z terenu LGd kraina dinozaurów oraz gości z Czech.

Z dZIałań LGd

Z dZIałań LGd

nagroda od Lgd

„Rowerem	aleją	Opolskich	Gwiazd	Eu-
ropy”	przyjechała	nagroda	dla	Sto-

warzyszenia	Rozwoju	Wsi	Bzinica	Stara,	
Bzinica	Nowa,	Bąki,	Kolejka	przyznana	za	
realizację	projektów	unijnych:	Utworzenie	
placu	zabaw,	boiska	sportowego	wielofunk-
cyjnego	oraz	projekt	„Eko	edukacja	OZE	
i segregacja”.

Dziękujemy	za	miłą	wizytę	gości	i na-
grodę!

Jolanta Kopyto

Lokalna Grupa działania „kraina 
dinozaurów” z siedzibą w ozimku (do 
roku 2015 mieściła się ona w Spóroku) 
działa od 2006 r. obejmując swym 
zasięgiem siedem gmin: Chrząstowice, 
dobrodzień, kolonowskie, ozimek, 
turawa, Zawadzkie, Zębowice. jej 
głównym wyróżnikiem jest współpraca 
trzech sektorów: publicznego, 
gospodarczego oraz społecznego.

W obecnej	perspektywie	finansowej	sto-
warzyszenie	realizuje	Lokalną	Strategię	

Rozwoju	na	lata	2014–2020,	której	głów-
nymi	celami	są:	Wzrost	konkurencyjności	
obszaru	objętego	LSR	i ochrona	środowi-
ska	oraz	Zwiększenie	integracji	i poczucia	
przynależności	do	obszaru	objętego	LSR.

Od	momentu	podpisania	umowy	ra-
mowej	w lipcu	2016	roku	do	października	
2019	LGD	przeprowadziło	31	naborów,	
w których	złożono	201	wniosków,	w efek-
cie	których	podpisano	53	umowy	na	kwotę	
4	485	262,37	zł.	Środki	te	zostały	przezna-
czone	między	innymi	na	wsparcie	rozwoju	
firm	i wsparcie	nowych	działalności	gospo-
darczych,	budowę	i modernizacje	obiektów	
małej	architektury,	siłowni	i placów	zabaw,	
szlaków,	ścieżek	tematycznych,	jak	również	
renowację	i oznakowanie	obiektów	sakral-
nych.	Wspierano	również	tzw.	„miękkie	
projekty” –	cykle	 spotkań	 i warsztatów	
edukacyjno –	integracyjnych	dla	miesz-
kańców,	publikacje	związane	z zachowa-
niem	i popularyzacją	dziedzictwa	lokalnego,	
opracowanie	i upowszechnianie	wspólnych	
dla	obszaru	LGD	materiałów	informacyjno-

wieści z „krainy 
dinozaurów”

-promocyjnych.	LGD	realizuje	 również	
projekty	grantowe:	do	tej	pory	w ramach	
trzech	naborów	wsparto	37	podmiotów	
realizujących	operacje	polegające	na	orga-
nizacji	wydarzeń	sportowo	-rekreacyjnych,	
doposażeniu	podmiotów	działających	w sfe-
rze	kultury	oraz	przewidujących	wsparcie	
atrakcji	tematycznych.

oprócz naborów wniosków 
Stowarzyszenie LGd „kraina 
dinozaurów” prowadzi

liczne	inicjatywy	aktywizujące	 lokal-
ną	społeczność,	wśród	których	możemy	
wyróżnić	coroczny	spływ	kajakowy	Małą	
Panwią	kończący	się	biesiadą	informacyjno-
-promocyjną	czy	konkurs	„Moja	wieś	–	

moje	miejsce”	dotyczący	lokalnej	historii,	
zwyczajów	i niebanalnych	osobowości.	Na	
osobną	wzmiankę	zasługuje	tegoroczny	
projekt	„Rowerem	aleją	Opolskich	Gwiazd	
Europy”,	wpisujący	się	w obchody	15	-lecia	
członkostwa	Polski	w Unii	Europejskiej,	
którego	celem	było	docenienie	najaktyw-
niejszych	wiosek	realizujących	Program	
Odnowy	Wsi	i skutecznie	pozyskujących	
środki	unijne.

Wśród	działań	LGD	swe	miejsce	znalazły	
również	projekty	współpracy	realizowane	
przy	udziale	innych	LGD,	zarówno	z kra-
ju,	jak	i zagranicy.	Są	to	m.	in.:	„Dobre	bo	
lokalne”,	którego	celem	jest	identyfikacja,	
promocja	artystów	ludowych	zajmujących	
się	rękodzielnictwem	oraz	wprowadzenie	

cd. na str. 31
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SpoRt

WIEŚCI... Cd. ZE StR. 30

W dniach 15–16.06.2019 r. w oświęcimiu polski Związek pływacki zorganizował 
2 rundę Międzywojewódzkich drużynowych Mistrzostw Młodzików 13-letnich, 
które były podsumowaniem pływackiego sezonu letniego 2019 dla tej kategorii 
wiekowej w opolskim, Śląskim, Małopolskim i podkarpackim okręgowym Związku 
pływackim. W zawodach wystartowała Marta Rakowska z krasiejowa, która na co 
dzień reprezentuje Sekcję pływacka VEGa dobrodzień zdobywając 4 medale

Na terenie	krytej	pływalni	MOSiR	w Oświęcimiu	Marta	wystar-
towała	w czterech	konkurencjach	indywidualnych:	100m	

i 400m	stylem	dowolnym,	100m	stylem	motylkowym	oraz	200m	
stylem	zmiennym.	Podczas	dwudniowych	zmagań	sportowych	
nasza	pływaczka	trzykrotnie	zdobywała	złote	medale	zwyciężając	
w swoim	koronnym	stylu	dowolnym	i zmiennym.	A w konkurencji	
100m	stylem	motylkowym	po	wyrównanym	wyścigu	na	finiszu	wy-
walczyła	2	miejsce.	Najwięcej	emocji	sportowych	kibicom	pływania	
udzieliło	się	podczas	ostatniej	konkurencji	zawodów,	tj.	200m	stylem	
zmiennym.	Na	każdym	odcinku	stylowym	zmieniała	się	prowadząca	
zawodniczka.	Marta	płynęła	konsekwentnie	swoim	tempem	na	2	lub	
3	pozycji,	a na	ostatnim	odcinku,	który	pokonywany	jest	jej	koron-
nym	stylem	dowolnym,	zachowała	najwięcej	sił	i pokonała	rywalki.	

Na	szczególną	uwagę	zasługuje	jednak	wynik	sportowy	osiągnięty	
na	dystansie	400m	„craulem”.	Marta	w tej	konkurencji	zdecydowanie	
pokonała	rywalki	i uzyskała	najbardziej	wartościowy	w punktacji	
FINA	wynik	całych	zawodów,	który	równocześnie	zapewnił	uzyska-
nie	II	klasy	sportowej	dziewcząt	właściwej	dla	wieku	17-lat.

SukceSy vegi

W zawodach młodzików 13-letnich

wzięło	udział	195	zawodników	(w tym	85	dziewcząt),	którzy	repre-
zentowali	29	sekcji	i klubów	pływackich	z Makroregionu	Południo-
wego	obejmującego	Śląsk,	Małopolskę,	Podkarpacie	i Opolszczyznę.

Międzywojewódzkie	Drużynowe	Mistrzostwa	Młodzików	13	
letnich	zostały	przeprowadzone	w Oświęcimiu,	Ostrowcu	Święto-
krzyskim	oraz	Gorzowie	Wielkopolskim	w formule	koresponden-
cyjnych	zawodów	centralnych	o randze	(nieformalnych)	Mistrzostw	
Polski	dla	zawodników	z całego	kraju.	Formuła	korespondencyjnych	
zawodów	polega	na	tym,	iż	podczas	zawodów	pływacy	tej	samej	ka-
tegorii	wiekowej	zobligowani	są	startować	na	dystansach	i w stylach	
ustalonych	przez	Polski	Związek	Pływacki.	

Po	zakończeniu	rywalizacji	młodzików	w Polsce,	obecnie	Marta	
należy	do	ścisłej	czołówki	młodziczek	w kraju	zajmując	w krajowym	
rankingu	dwa	drugie	miejsca	w konkurencji	400m	stylem	dowolnym	
i 200m	stylem	zmiennym.

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA

na	rynek	produktów	inspirowanych	sztuką	
ludową.	Projekt	przewiduje	powstanie	m.	in.	
interaktywnej	mapy	twórców,	katalogu	oraz	
sklepu	on	-line.	Kolejny	projekt	p.	n.	„Od	
dziedzictwa	do	bogactwa”	zakłada	wzmoc-
nienie	aktywności	społecznej	oraz	wielo-
kierunkowy	i innowacyjny	rozwój	obszaru.	
W jego	ramach	odbyły	się	warsztaty	tema-
tyczne,	wyjazd	promocyjno	-integracyjny,	
zostały	wydane	mapy,	kalendarze,	katalogi	
oraz	gadżety	promocyjne.

LGD	Kraina	Dinozaurów	odgrywa	ważną	
rolę	na	obszarach	wiejskich –	jej	działalność	
przyczynia	się	do	wzmocnienia	kapitału	spo-
łecznego,	tworzenia	miejsc	pracy,	rozwoju	
infrastruktury	oraz	zachowania	dziedzictwa	
kulturowego	i przyrodniczego	obszaru.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach organi‑
zowanych naborów oraz działań LGD można znaleźć na stronie internetowej www.
krainadinozaurów.pl lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego 18, 
e ‑mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 4651213, 605 052 777.
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W dniach 09–10.11.2019 r., na basenie sportowym 
Regionalnego Centrum Szkolenia olimpijskiego Sportów 
Wodnych w Brześciu na Białorusi, przeprowadzono 
Międzynarodowe Zawody pływackie Złota jesień – Mad 
Wave CHaLLENGE 2020. Zawody zorganizowane w ramach 
obchodów 1000-lecia istnienia miasta Brześć, rozpoczęły 
tegoroczny cykl międzynarodowych zawodów pływackich 
przeprowadzanych rokrocznie na terenie Białorusi i Rosji. 

złota jeSień 
w pływaniu

W zawodach	wystartowała	3-osobowa	dziewczęca	ekipa	zawod-
niczek	Sekcji Pływackiej VEGA Dobrodzień	w składzie:	

Marta	Rakowska –	lat	13,	Sara	Jainta	i Oliwia	Badura	–	obie	lat	12.	
W trakcie	dwudniowej	rywalizacji	każda	z zawodniczek	startowała	
w sześciu	konkurencjach	indywidualnych.

W zawodach	najlepiej	zaprezentowała	się	najstarsza	z ekipy	–	Mar‑
ta Rakowska, która zdobyła brązowy medal w konkurencji 200m 
stylem grzbietowym.	W konkurencji	200m	stylem	dowolnym	zajęła	
6	miejsce,	a w konkurencji	100m	stylem	dowolnym	i grzbietowym	
dwukrotnie	zajmowała	8	lokatę.	W konkurencjach	sprinterskich	
50m	„craulem	i delfinem”	pomimo,	iż	Marta	ustanawiała	swoje	
rekordy	życiowe,	to	jednak	uzyskane	wyniki	lokowały	zawodniczkę	
odpowiednio	na	12	i 18	miejscu.	Program	zawodów	nie	obejmował	
niestety	koronnych	Marty	dystansów,	w których	osiąga	najwyższe	
wyniki	sportowe,	tj.	400m	stylem	dowolnym	oraz	200m	i 400m	
stylem	zmiennym.

Sara jainta najlepszy wynik uzyskała 
w koronnym stylu motylkowym.

Na	dystansie	200m	„delfinem”	zajęła	nielubiane	wśród	sportowców	
czwarte	miejsce.	Na	uwagę	zasługuje	jednak	fakt,	iż	rywalizowała	
z koleżankami	starszymi	o rok,	co	w pływaniu	dzieci	ma	szczególne	
znaczenie.	Wśród	rówieśniczek	Sara	uzyskała	jednak	drugi	wynik	za-
wodów.	W pozostałych	startach	Sara	pięciokrotnie	ustanawiała	rekordy	
życiowe,	co	jest	wyznacznikiem	postępów	12-letniej	zawodniczki.

Oliwia Badura,	specjalizująca	się	w stylu	klasycznym,	tym	razem	
najlepszy	wynik	uzyskała	w konkurencji	200m	stylem	grzbietowym,	
zajmując	19	lokatę.	W pozostałych	startach	Oliwia	czterokrotnie	
poprawiała	rekordy	życiowe,	zarówno	w konkurencjach	„żabką”,	
jak	i stylem	grzbietowym.

W międzynarodowych	zawodach	w Brześciu	wzięło	udział	ponad	
850	zawodników,	w tym	ponad	350	dziewcząt	i blisko	500	chłopców,	
którzy	reprezentowali	125	sekcji	i klubów	pływackich	z Białorusi,	
Litwy,	Polski,	Rosji	i Ukrainy.

Udział zawodników Sekcji pływackiej VEGa dobrodzień

w zawodach	odbył	się	w ramach	realizacji	przez	Stowarzyszenie 
Promocji Pływania VEGA (KRS 0000157060)	zadania	publicznego	
współfinansowanego	przez	Samorząd	Województwa Opolskiego 
pod nazwą „Opolskie kwitnące pływanie – VEGA pływaków 
wspieranie”. 

Dodatkowe	wyrazy	podziękowania	kierujemy	do	Rodziców	
zawodniczek	będących	członkami	naszego	Stowarzyszenia,	którzy	
aktywnie	uczestniczyli	w przygotowaniach,	finasowaniu	oraz	koor-
dynacji	zagranicznego	wyjazdu	całej	ekipy	sportowej.	

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA
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