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Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ

X Jubileuszowy 
Puchar Burmistrza 

- czytaj s. 28

Zdrowych, spokojnych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego 

w nadchodzącym 2016 roku, samych pomyślnych dni,
życzą
 Burmistrz Dobrodzienia
 Rada Miejska
 Redakcja Echa Dobrodzienia i Okolic

P
oz

a 
ty

m
 w

 n
um

er
ze

:
• 

Z
 p

ra
z 

R
ad

y 
M

ie
js

ki
ej

 -
 s

. 2
. •

 W
yb

or
y 

do
 s

ej
m

u 
i s

en
at

u 
w

 D
ob

ro
dz

ie
ni

u 
- 

s.
 4

 •
 V

 C
la

ss
ic

 F
es

tiv
al

 -
  s

. 1
2 

• 
K

al
en

da
rz

 im
pr

ez
 k

ul
tu

ra
ln

yc
h 

w
 2

01
6 

r.
 -

 s
. 1

4-
15

•



Echo
DO BRO DZIE NIA
i Okolic2

Z prac Rady Miejskiej
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W dniu 14 września 2015 roku 
odbyło się zebranie Sołectwa Pludry, 
na którym mieszkańcy wybrali Sołtysa i 
Radę Sołecką na kadencję 2015 – 2019. 
Było to drugie zebranie (po upływie 
6 miesięcy od pierwszego zebrania, 
podczas którego nikt ze zgłaszanych 
kandydatów nie wyraził zgody na kan-
dydowanie) w sprawie wyboru Sołtysa i 
Rady Sołeckiej na nową kadencję.

W zebraniu wzięło udział 64 
mieszkańców. Na  sołtysa zgłoszono 
1 kandydata, Pana Rajmunda Lichotę, 
który podczas tajnego głosowania 
otrzymał 59 głosów na "tak". Wobec 
powyższego Sołtysem Sołectwa 
Pludry na kadencję 2015 – 2019 
został wybrany Pan Rajmund Lichota. 
Podczas zebrania, również w wyniku 
tajnego głosowania, wybrano Radę 

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

W okresie od września do listopada 
podjęto między innymi uchwały w 
sprawie:
• wyrażenia stanowiska wobec 

pro jektu ustawy Prawo wodne 
– wy rażono negatywne stanowisko 
wobec niektórych z proponowanych 
zmian projektu ustawy Prawo 
wodne i apelowano o odrzucenie 
proponowanych zmian,

• zmiany uchwały w sprawie zwolnień 
od podatku nieruchomości dla 
przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje na terenie Gminy 
Dobrodzień - zwolnienia będą 
przysługiwały przez okres nie dłuższy 
niż 3 lata,

• przekazania środków pieniężnych w 
kwocie 5.000,00 złotych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej, które przeznaczone będą na 
dofinansowanie zakupu samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego wraz 
z wyposażeniem dla Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnie,

• wyboru ławnika – po przeprowadzeniu 
głosowania w trybie tajnym dokonano 
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 
w Oleśnie na kadencję 2016-2019 
rok w osobie Pana Edwarda Jana 
Grabińskiego,

• wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 

W dniu 14 września 2015 roku 

Sołtys i Rady Sołeckie wybrane

pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie 
a Gminą Dobrodzień w sprawie 
wspólnego zorganizowania i ustalenia 
zasad prowadzenia w roku szkolnym 
2015/2016 nauki religii uczniów 
wyznania ewangelicko – augsburskie-
go zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Dobrodzień i realizujących 
obo wiązek nauki w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Dobrodzień tj. w Publicznym 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Dobrodzieniu,

• przyjęcia Programu Współpracy 
Gminy Dobrodzień z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok,

• zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków – stawki 
podane zostały w artykule „ Opłaty 
lokalne na 2016 rok”,

• ustalenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy 
Dobrodzień - stawki podane zostały 
w artykule „ Opłaty lokalne na 2016 
rok”,

• zmiany uchwały w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości,

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

• wprowadzenia i ustalenia wysokości 
stawek opłaty targowej na terenie 
Gminy Dobrodzień - stawki podane 
zostały w artykule „Opłaty lokalne na 

2016 rok”,
• udzielenia dotacji w wysokości 

15.000,00 złotych dla Województwa 
Opolskiego na dofi nansowanie zadania 
„Oświetlenie wyspy zlokalizowanej w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w 
miejscowości Pietraszów”,

• przekazania Komendzie Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie środków 
pieniężnych w wysokości 1.300,00 
złotych na Fundusz Wsparcia  
Państwowej Straży Pożarnej, które 
przeznaczone będą na pokrycie 
kosztów zakupu części, akcesoriów i 
sprzętu niezbędnych do przeglądów 
aparatów powietrznych,

• wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2015 oraz wprowadzenia zmian do 
wieloletniej prognozy finansowej 
– uchwały takie podejmowane są na 
każ dej sesji, a wynika to z potrzeb zwią-
za nych z bieżącą  realizacją budżetu.

Treści uchwał dostępne są na stronie 
internetowej www.dobrodzien.pl w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
zakładka Dane Publiczne/Uchwały Rady 
Miejskiej.

Jednocześnie informuję, że Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Dobro-
dzie niu Damian Karpinski przyjmuje 
in  teresantów w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca w godzinach od 
15-tej do 15.30 w Urzędzie Miejskim w 
Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 (pokój 
nr 112, I piętro).

B.O.

Sołecką sołectwa Pludry w składzie: 
Patrycja Grabińska, Norbert Sczygiol, 
Dominika Sprecher, Maria Hońca. 
Także mieszkańcy sołectwa Ma-
kowczyce (po upływie 6 miesięcy 
od pierwszego zebrania) w dniu 17 
września 2015r. dokonali wyboru 
członków do Rady Sołeckiej sołectwa 
Makowczyce w składzie: Dorota 
Bartocha, Aniela Respondek, Elżbieta 
Zborowska, Piotr Kontny.

Nowo wybrany Sołtys i Rada 
Sołecka Sołectwa Pludry oraz wybrana 
Rada Sołecka sołectwa Makowczyce  
zostali obdarzeni dużym zaufaniem 
przez mieszkańców sołectw.

Życzy-
my im, 
a  by praca 
s o ł t y s a 
i rad so-
ł e c k i c h 
b y ł a  o -
woc na i 
bu dowała 
pozytyw-
ny wizeru-
nek wsi.

H.K.

Pan Rajmund Lichota
so³tys so³ectwa Pludry
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Od dnia 01.11.2015 r. obowiązują 
nowe kryteria dochodowe uprawniające 
rodzinę do zasiłku rodzinnego, które 
stanowią kwotę 674,00 zł na osobę 
w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z 
niepełnosprawnym dzieckiem. Został 
również podwyższony zasiłek rodzinny 
oraz niektóre dodatki do zasiłku 
rodzinnego.

Od stycznia 2016 r. zgodnie z 
projektem "złotówka za złotówkę" 
rodziny, które przekroczą próg 
dochodowy będą mogły otrzymywać 
zasiłek rodzinny ale pomniejszony o 
kwotę, o jaką zostało przekroczone 
kryterium dochodowe. Zmiana ta daje 
szansę na otrzymanie świadczeń, gdy 
wzrasta dochód rodziny, gdyż przy 
przekroczeniu progu dochodowego 
- odpowiednio 674,00 zł lub 764,00 
zł, rodzina otrzyma różnicę pomiędzy 
łączną kwotą zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami a kwotą, o którą 
został przekroczony dochód rodziny, 
różnica nie może jednak stanowić 
kwoty mniejszej niż 20,00 zł. Projekt 
„złotówka za złotówkę” obowiązujący od 
01.01.2016 r. będzie dotyczył wszystkich 
osób ubiegających się i już pobierających 
zasiłek rodzinny.

Osoby, które ze względu na 
przekroczenie kryterium dochodowego 
nie otrzymały świadczeń na okres 
zasiłkowy 2015/2016 od stycznia 
2016 r. mogą ponownie ubiegać się o 
przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z 
dodatkami w MGOPS w Dobrodzieniu 
ul. Plac Wolności 1, Dział Świadczeń 
Rodzinnych pok. 13 (informacja 
telefoniczna 34-351-62-72 lub 34-351-
62-71).

E.S.

Zmiany 
w zasiłku 

rodzinnym

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
2016
netto

GRUPA 1
gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

- cena wody
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

GRUPA  2
pozostali odbiorcy:

- cena wody
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

3,30 zł/m3

3,36 zł

3,30 zł/m3

7,90 zł

Za ścieki sanitarne i przemysłowe:

Grupa 1. wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
- cena œcieków

Grupa 2.  posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:
- cena œcieków

4,45 zł/m3

4,32 zł/m3

Za ścieki opadowe i roztopowe:

- wszyscy odbiorcy
- cena œcieków 1,67 zł/m3

Opłaty lokalne na 2016 rok
28 października odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, na której radni 

podjęli uchwały, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 roku na terenie miasta i 
gminy Dobrodzień:

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Od gruntów: Opłata /powierzchnia

1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków

0,84 zł/ 1m2

2. Pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami 
powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników 
sztucznych

4,58 zł/ 1ha

3. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,32 zł/ 1m2

Od budynków lub ich części: Opłata/ powierzchnia 
użytkowa

1. Mieszkalnych 0,67 zł/ 1m2

2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej

21,30 zł/ 1m2

3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł/ 1m2

4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez  podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł/ 1m2

5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego.

4,68 zł/ 1m2

Od budowli od wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych 2 %

Rada Miejska zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu

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

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej:

Zajmowana powierzchnia handlowa: Op³ata
Przy sprzeda¿y odrêcznej do 1 m2

Powy¿ej 1 m2 do 4 m2 

Powy¿ej 4 m2 do 8 m2 

Powy¿ej 8 m2

7,00 z³
23,00 z³
37,00 z³
70,00 z³

Urząd Stanu Cywilnego w 
Dobrodzieniu zwraca się z prośbą 
o zgłaszanie par małżeńskich 
zameldowanych na terenie naszej 
gminy, które w 2016 r. będą obchodzić 
50-lecie Pożycia Małżeńskiego oraz 
par obchodzących Złote Gody w 
latach ubiegłych, które nie zostały 
zgłoszone. Zgłoszeń można 
dokonywać telefonicznie pod nr 34 
3575 100 wew. 40 lub w pokoju nr 111 
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

KOMUNIKAT



Echo
DO BRO DZIE NIA
i Okolic4

Wybory do sejmu i senatu RP 
w gminie Dobrodzień

Transport publiczny
Od września 2013 roku transport specjalny (szkolny) został w 

naszej gminie przekształcony w transport publiczny. Oznacza to, 
że każdy regularny kurs autobusowy, prowadzony przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jest 
otwarty dla każdego potencjalnego pasażera i mogą z niego 
korzystać wszyscy, którzy kupią jednorazowy, bądź miesięczny 
bilet. Do zmiany rodzaju wykonywanego transportu zmusiły 
gminę: brak przewoźników chcących wykonywać swoje usługi 
na terenie naszej gminy, a także zmiany przepisów, które 
najbardziej uwidocznią się od stycznia 2017 roku, kiedy gminy 
będą zobowiązane do prowadzenia transportu publicznego na ich 
terenie. W naszej gminie takie rozwiązanie już działa, mając nad 
nim jednocześnie pełną kontrolę. W planach jest także rozszerze-
nie usług transportowych ZGKiM na teren sąsiednich gmin.

Zachęcamy do korzystania z publicznego transportu i o 
zgłaszanie ewentualnych uwag oraz potrzeb w tym zakresie  
dyrektorowi ZGKiM.

MW

Numer 
listy Nazwa komitetu wyborczego Ilość 

głosów

Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwośæ 597

Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 690

Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 62

Lista Nr 4 Komitet Wyborczy KORWiN 91

Lista Nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 83

Lista Nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona 
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 88

Lista Nr 7 Komitet Wyborczy „Kukiz’ 15” 275

Lista Nr 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 166

Lista Nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 16

Lista Nr 
14

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
„Szczęść Boże” 7

Lista Nr 
16

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość 
Niemiecka 419

W dniu 25 października 2015r. przeprowadzone zostały  wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej  Polskiej, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Dobrodzień. Frekwencja wynosiła  32,64 % 
i była nieco wyższa niż w wyborach w 2011r. gdzie wynosiła 30,89 %. W Powiecie Oleskim frekwencja wynosiła 
40,24%, największa była w gminie Praszka - 51,40%, a najmniejsza w gminie Zębowice – 30,21 %.

Frekwencja w gminie Dobrodzieñ w wyborach do Sejmu RP zarz¹dzo-
nych na dzieñ 25 paŸdziernika 2015 r. w poszczególnych obwodach.

Nr 
ob  w.

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Liczba 
uprawn. do 

głos.

Liczba 
wydanych 

kart
Frekwencja

Procent 
głosów 
ważnych

1
Zespół Szkół Po nad-
gimnazjalnych, ul. 
Oleska 7, Dobrodzień

1414 549 38,83 % 94,72 %

2
Publiczne Gimnazjum,
ul. Piastowska 17, 
Dobrodzień 

1035 339 32,75 % 93,81 %

3

Publiczna Szkoła 
Pod stawowa,
ul. Piastowska 49, 
Dobrodzień

1555 492 31,64 % 93,29 %

4

Publiczna Szkoła 
Podstawowa , 
ul. Aleja Wyzwolenia 
4b, Pludry  

1735 639 36,83 % 90,92 %

5

Publiczna Szkoła 
Podstawowa,
ul. Wiejska 2, 
Szemrowice

646 183 28,33 % 96,17 %

6

Budynek byłej Szkoły  
Podstawowej,
ul. Dobrodzieńska 8,     
Rzędowice  

774 231 29,84 % 97, 84 %

7

Publiczna Szkoła 
Podstawowa, 
ul. Kolejowa 27, 
Turza

988 226 22,87 % 94,69 %

Liczba głosów ważnych w gminie Dobrodzień w wyborach do Sejmu RP  
oddanych na listy poszczególnych komitetów wyborczych:

Poszczególni kandydaci do Senatu RP w gminie Dobrodzień otrzymali 
następującą liczbę głosów:

Lp. Nazwisko i Imię Liczba 
głosów

Nazwa komitetu 
wyborczego

Wynik 
wyborczy

1. GODYLA 
Beniamin Wincenty 293 KW Nowoczesna 

Ryszarda Petru 11,50 %

2. PECZKIS 
Grzegorz 559 KWW Prawo 

i Sprawiedliwośæ 21,94 %

3. PIETRZYK
 Kazimierz 102 KKW Zjednoczona Lewica 

LD+TR+PPS+UP+Zieloni 4,00 %

4. RURYNKIEWICZ 
Ewa 73 KW Polskie Stronnictwo 

Ludowe 2,86 %

5. SWACZYNA 
Józef, Jerzy 584 KWW Mniejszość 

Niemiecka 22,92 %

6. ŚWIEYKOWSKI 
Aleksander Stefan 562 KW Platforma 

Obywatelska RP 22,06 %

7. URBAŚ 
Dariusz Marian 375 KWW „Kukiz’ 15” 14, 72 %

W.K
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Złote Gody
W bieżącym roku 

Złote Gody świętuje 
18 par z Gminy 
Dobrodzień. Państwo: 
Helga i Piotr Bromer z 
Bzinicy Starej, Teresa 
i Wilhelm Brzezina 
z Dobrodzienia, 
Hildegarda i Ryszard 
Buhl z Myśliny, 
Klara i Gerhard 
Grytz z Pluder, Ruta 
i Edward Jonczyk z 
Dobrodzienia, Anna 
i Wiktor Joszko 
z Dobrodzienia, 
Adelajda i Jerzy 
Kazior z Myśliny, 
Agnieszka i Rajnard 
Kuc z Bzinicy 
Nowej, Elżbieta i 
Walter Lichtfeld z 
Pluder,  Gizeltrauda 
i Józef Machnik ze 
Zwoza, Gerlinda 
i Werner Matysek 
z Dobrodzienia, 
Małgorzata i Jó-
zef Mucha z Do-
brodzienia, Rita i 
Franciszek Sacha z Rzędowic, Maria i 
Henryk Sczygiol z Dobrodzienia, Anna 
i Bernard Stanosek z Rzędowic, Lucyna 
i Czesław Sykulscy z Dobrodzienia,  
Dorota i Helmut Szafarczyk z Pluder, 
Maria i Gerard Trocha z Dobrodzienia.

5 listopada 2015 r. parom mał-
żeńskim obchodzącym 50-lecie 
pożycia małżeńskiego zostały wręczone 
Medale za Długoletnie Pożycie 

Już od 01.01.2016 r. obowiązywać 
będzie nowa forma pomocy dla rodziny 
– świadczenie rodzicielskie, która 
będzie polegała na wypłacie 1.000,00 zł 
miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka 
niezależnie od dochodu rodziny.

O świadczenie rodzicielskie mogą 
się ubiegać: 1. matka dziecka, 2. ojciec 
dziecka, w przypadku skrócenia okresu 
pobierania świadczenia rodzicielskiego na 
wniosek matki dziecka po wykorzystaniu 
przez nią tego świadczenia za okres co 
najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia 
dziecka lub śmierci matki dziecka lub 
porzucenia dziecka przez matkę, 3. opiekun 
faktyczny dziecka, 4. rodzina zastępcza, z 
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, 
5. osoba która przysposobiła dziecko.

Osoby wskazane w pkt. 3-5 o świad-
czenie rodzicielskie mogą się ubiegać w 
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku 
do ukończenia 7. roku życia , a w przy pad-

Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała 
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik. 
Uroczystość odbyła się w Park Hotelu 
w Dobrodzieniu.

Gratulacje oraz serdeczne życzenia 
dostojnym Jubilatom złożyli: Burmistrz 
Dobrodzienia Róża Koźlik, Zastępca 
Burmistrza Marek Witek oraz Zastępca 
Kierownika USC Ewa Kalisz.

Małżonkowie otrzymali okolicz-

nościowe dyplomy oraz kwiaty. Po 
wzniesieniu symbolicznego toastu, 
dostojni Jubilaci zostali zaproszeni 
przez Panią Burmistrz na wspólny 
poczęstunek.

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

E.K.

Świadczenie rodzicielskie
ku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku życia.

Warunkiem otrzymania świadczenia 
będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia w okresie 3 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka. Złożenie wniosku 
w późniejszym terminie skutkować będzie 
skróceniem czasu jego pobierania, gdyż 
świadczenie będzie przysługiwało od 
miesiąca złożenia wniosku i nie będzie 
możliwe „odzyskanie” pieniędzy za 
poprzednie miesiące.

W przypadku dzieci urodzonych 
w roku 2015 r. świadczenie może być 
wypłacone za okres od 01.01.2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 52. tygodnia 
życia, np. na dziecko urodzone 01.11.2015 
r. świadczenie będzie przysługiwało do 
dnia 29.10.2016 r.

Świadczenie rodzicielskie nie 
przysługuje gdy jeden z rodziców dziecka, 

opiekunów faktycznych lub rodziców 
zastępczych, otrzymuje świadczenie 
za okres urlopu macierzyńskiego i 
rodzicielskiego (zasiłek z ZUS lub KRUS) 
oraz w przypadku nie sprawowania lub 
zaprzestania opieki nad dzieckiem lub 
gdy dziecko zostałoby umieszczone w 
pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane świadczeniem 
rodzicielskim zapraszamy do MGOPS 
w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 
Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 13 
(informacja telefoniczna 34-351-62-72 
lub 34-351-62-71).

E.S.
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Dostojne Jubilatki

Aktualnie wydane Karty, zgodnie 
z oznaczonym hologramem, ważne 
są do 31 grudnia 2015r., z wyjątkiem 
Kart dla Seniorów, które wydawane są 
bezterminowo. Pozostali Posiadacze 
Kart, jeśli chcą je nadal użytkować, 
powinni dokonać przedłużenia terminu 
ich ważności. 

Warunkiem przedłużenia waż noś ci 
Karty jest wypełnienie przez Wnios-
kodawcę (lub inną osobę pełnoletnią 
wymienioną we wniosku i widniejąca na 
Karcie) druku oświadczenia o spełnianiu  
przez wszystkich Posiadaczy Karty 
kryteriów, o których mowa w Regulaminie 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Przedłużenie ważności Opolskiej 

We wrześniu bieżącego roku Pani Teresa Feliks (101 lat)  z Myśliny 
oraz Pani Władysława Półtorak (95 lat) z Szemrowic świętowały 
urodziny. W październiku Pani Jadwiga Korn z Bzinicy Starej, a 
w listopadzie Pani Gertruda Tomala z Pluder, obchodziły 90-te 
urodziny. Szanownym Jubilatkom jeszcze raz życzymy zdrowia, 
radości i wszelkiej pomyślności.

Upływa termin ważności 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Karty Rodziny i Seniora następuje 
poprzez naklejenie hologramów na 
wszystkich egzemplarzach Karty. 
Druk oświadczenia oraz hologramy na 
kolejne lata można otrzymać w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 
1 w pok. nr 15 (od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.30), a także w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego ul. Hallera 9, 45 – 867 Opole. 
Otrzymane hologramy będą przedłużać 
ważność Karty o kolejne 24 miesiące, 
czyli do końca 2017r.  

Przypomnijmy – osobami upraw-
nionymi do otrzymania i użytkowania 
Karty są rodziny mieszkające na terenie 
województwa opolskiego z co najmniej 
dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 
roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje na ukę 
lub jednym dzieckiem niepełnosprawn ym 
bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko 

posiada orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, a 
także osoby starsze, które ukończyły 65 
rok życia.

Treść zaktualizowanego Regulaminu 
wydawania i użytkowania Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora, w tym uprawnienia 
Użytkowników Kart, można znaleźć na 
stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl. 
Informacje dotyczące OKRIS znajdują się 
także na stronie http://www.dobrodzien.pl 
w zakładce Opolska Karta Rodziny i 
Seniora.

Zapraszamy także fi rmy, instytucje, 
podmioty prywatne (sklepy i firmy 
świadczące usługi) do pozostania 
PARTNEREM Opolskie Karty Rodziny 
i Seniora. Osoby zainteresowane mogą w 
dalszym ciągu zgłaszać się telefonicznie 
34/ 351 62 60 lub osobiście  w  MGOPS 
w Dobrodzieniu pok. 14 lub 15.

K.B

Pani Teresa Feliks

Pani W³adys³awa Pó³torak

Pani Jadwiga Korn Pani Gertruda Tomala
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11. listopada w Dobrodzieniu
Święto Niepodległości w 2015 roku w Dobrodzieniu 

tradycyjnie już miało odsłonę sportową, sakralną i kulturalną. 
Przed południem odbył się IX Bieg Niepodległości oraz VII Marsz 
Nordic Walking  „O Srebrny Pierścień z Orłem w Koronie”. W 
biegu wystartowało 102 zawodników z Dobrodzienia, Lublińca 
i nieco dalszych  naszych okolic. Mieliśmy również gości z 
Warszawy, którzy przyjechali do nas specjalnie na to wydarzenie! 
Okazaliśmy się bardzo gościnni ponieważ puchar za II miejsce 
w marszu NW pojechał właśnie do Warszawy. Pogoda również 
dopisała ponieważ nie przeszkodził nam deszcz, a i wiatr ustał 
widząc tylu amatorów wspólnego sportowego świętowania. 

O godz. 17.00 w kościele Św. Marii Magdaleny odprawiona 
została Msza święta w intencji Ojczyzny, w której wzięły udział 
poczty sztandarowe wszystkich dobrodzieńskich szkół oraz OSP 
Dobrodzień. Oprawę muzyczną zapewnił tradycyjnie już zespół 
„Alleluja” oraz Dionizy Brylka.

O 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się koncert 
chóru „Kantata” działającego przy Dobrodzieńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu pod kierownictwem Władysława Regnera. 
Gościem wieczoru była natomiast Alona Szostak śpiewająca 
piosenki Anny German. Jest absolwentką Instytutu Teatralnego 
w Moskwie, a obecnie na stałe związana jest z Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie. W 2012 roku otrzymała nagrodę artystyczną 
„Złota Maska” oraz Nagrodę Prezydenta Chorzowa „Chłopiec 
z łabędziem” w dziedzinie kultury. Recital z piosenkami Anny 
German przygotowała po tym jak w 2003 roku została laureatką 
Festiwalu im. Anny German „Tańczące Eurydyki”. Jak sama 
opowiada, piosenki tej artystki zafascynowały ją jeszcze kiedy 
była dzieckiem i mama zabrała ją na koncert Anny German w 
Związku Radzieckim. Teraz mogła zrealizować marzenie, bo 
wygrywając festiwal miała szansę poznać mamę Anny German 

Dnia 12 listopada br. już po raz trzeci w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławi-
cach odbyły się uroczyste obchody dnia  św. Marcina. W 
uroczystoś ci uczestniczyli wszyscy uczniowie i wychowankowie 

Obchody św. Marcina w Gosławicach

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej 
gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach.

Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny w/w osób i rodzin, sprawdzenie sytuacji 
życiowej, ewentualnie  udzielenie tym osobom niezbędnej pomocy, zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych, zwłaszcza 
osobom starszym i niepełnosprawnym.

Wszystkie osoby, którym znana jest trudna sytuacja przede wszystkim osób 
starszych i niepełnosprawnych nie posiadających rodziny prosi się o kontakt:

- telefoniczny 34-351-62-61 lub 34-351-62-64
- bądź osobisty w MGOPS - Dział Pomocy Społecznej – pokoje nr 9 lub 15

K.T.

Irmę Martens oraz męża Zbigniewa. Dzięki temu podczas koncertu 
mogła snuć piękną i osobistą opowieść o tej wielkiej polskiej 
artystce wywołując u publiczności łzy wzruszenia.

Akompaniatorem Alony Szostak jest pianista Michał 
Szkurienko urodzony na południu Ukrainy, który studia 
fortepianowe ukończył w Konserwatorium w  Kijowie. Od 
1991 r. jest nauczycielem gry na fortepianie w szkole muzycznej 
w Chorzowie oraz koncertuje w kraju i za granicą. Natomiast 
koncert poprowadził dla nas Jacek Woleński.

Święto Niepodległości zorganizowane przez Dom Kultury 
zostało zarejestrowane na stronie Prezydenta RP i otrzymaliśmy 
specjalne podziękowania z Kancelarii Prezydenta.

Agnieszka Hurnik

oraz ich najbliżsi: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz 
zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się krótkim 
nabożeństwem ku czci św. Marcina.

Dzieci przedstawiły  bogaty program artystyczny. Na 
początku wystąpiła klasa druga przedstawiając legendę 
o św. Marcinie, następnie klasa trzecia przedstawiła 
krótką prezentację o życiu świętego.  Na zakończenie 
programu dzieci przedszkolne wraz z dziećmi szkolnymi 
zaprezentowały okolicznościowe piosenki. Program 
artystyczny prowadzony był dwujęzycznie w języku polskim  
i niemieckim. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w tym 
tradycyjnych rogali. Prawdziwą niespodzianką wieczoru 
była postać siedzącego na koniu św. Marcina, który szedł na 
czele pochodu a za nim podążali uczniowie z lampionami, 
rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Pochód rozświetlały pięk-
ne lampiony, które zostały wykonane własnoręcznie przez 
dzieci. Tej  wspaniałej atmosferze towarzyszyły piosenki o św. 
Marcinie. Po pochodzie każdy mógł się ogrzać przy ognisku 
i śpiewie. Dzieci już dzisiaj cieszą się na kolejną uroczystość 

w przyszłym roku. Uroczystość wpisała się już na stałe w życie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Gosławic.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach

A
P

E
L
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Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bzinica Stara, Bzinica 

Nowa, Bąki, Kolejka 
w Programie Pomoc Żywnościowa 2014-2020; Podprogram 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 jest dotarcie z 
pomocą żywnościową do grup osób 
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 
Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się 
realizacja Podprogramu 2015, w ramach 
którego osoby najbardziej potrzebujące  
w całej Polsce będą mogły skorzystać ze 
wsparcia w postaci żywności, jak również 
możliwości uczestniczenia w różnych 
działaniach wspierających, edukacyjnych 
i włączających.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana 
jest do tych osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie/rodzinie odpowiednich produktów 
żywnościowych i dlatego też trafi ać będzie 
do ograniczonej liczby osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji tj.
- dla osób samotnie gospodarujących o 

dochodzie nie przekraczającym 951,00 
zł netto, który ustalany jest z miesiąca 
poprzedzającego odebranie skierowania 
z Ośrodka Pomocy Społecznej;

- dla osób w rodzinie o dochodzie nie 
przekraczającym 771,00 zł netto na 
osobę w rodzinie, który ustalany jest 
z miesiąca poprzedzającego odebranie 
skierowania z Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Oprócz kryterium dochodowego musi 
być także spełniona przyczyna  z art.7 
ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie 
z art. 7 ustawy z dn.12.03.2004r. o 
pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 
roku poz. 163 z późn.zm.), pomocy 
społecznej udziela się osobom i rodzinom  
w szczególności z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony ofi ar, handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności, bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego,  
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 
wielodzietnych, trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej  Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę  uzupełniającą,  trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego, alkoholizmu lub 

Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

narkomanii, zdarzenia losowego i sytu-
acji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.

Pomoc udzielana będzie w postaci 
artykułów spożywczych, które będą 
przekazywane osobom najbardziej 
potrzebującym bezpłatnie.

Organizacją partnerską realizującą 
proces dystrybucji artykułów spożywczych 
wśród osób najbardziej potrzebujących 
z terenu Gminy Dobrodzień jest 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica 
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka  z 
siedzibą w Bzinicy Starej ul. Karola 
Miarki 2 .

Do końca kwietnia 2016 roku 
osoby, które otrzymają skierowanie z 
MG Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobrodzieniu lub w przypadku osoby 
bezdomnej – oświadczenia podpisanego 
w organizacji, będą mogły skorzystać 
ze  wsparcia w postaci żywności, która 
cyklicznie będzie odbierana w Bzinicy 
Starej (szkoła) przez zainteresowanych w 
formie paczek żywnościowych. Będą to 
produkty następującego typu: makaron, 
ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, 
mleko UHT, ser żółty, groszek z 
marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem 
truskawkowy, konserwa mięsna, klopsiki 
w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy, 
sok jabłkowy.

Osoby korzystające ze wsparcia 
Programu w naszej gminie wezmą 
też udział w ciekawych warsztatach 
edukacyjnych dotyczących wzmacniania 
samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Wsparcie działaniami towarzyszącymi 

pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy 
żywnościowej. Działania te zostaną 
przeprowadzone przez stowarzyszenie w 
formie:warsztatów kulinarnych dla różnych 
grup pokoleniowych z udziałem ekspertów 
kulinarnych i dietetyków pokazujących 
różne możliwości przygotowania potraw 
i wykorzystania artykułów spożywczych, 
warsztatów dietetycznych i dotyczących 
zdrowego żywienia, warsztatów edukacji 
ekonomicznej (nauka tworzenia, re ali-
zacji i kontroli budżetu domowego, eko-
nomicznego prowadzenia gospodarstwa 
domowego, z uwzględnieniem wszystkich 
finansowych i rzeczowych dochodów 
rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane do pomocy 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Dobrodzieniu oraz osoby bezdomne 
kierowane przez stowarzyszenie odbierają 
paczki żywnościowe w Bzinicy Starej ul. 
Karola Miarki 2 (szkoła) cyklicznie – w 
miarę dostępnych artykułów spożywczych, 
w środy i piątki  każdego miesiąca 
począwszy od 27 listopada 2015 roku do 
końca kwietnia 2016 roku w godz. 13.00 
do 16.00 (oprócz wypadającego w danym 
dniu święta).

O planowanych warsztatach będziemy 
informować na bieżąco.

Informacje o Programie i działaniach 
towarzyszących: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 
1, pokój nr 9; telefony 34 351 62 64  lub 
34 351 62 65

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica 
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka- 

kom. 600 289 698 Prezes Jolanta Kopyto

Klub malucha
W domu kultury w Dobrodzieniu powstał „Klub Malucha”, do którego 

mogą należeć mamy ze swoimi maluchami, które mają roczek lub kilka latek. 
Spotkania – zajęcia odbywają się cykliczne w każdy wtorek o godzinie 17.00. w 
sali lustrzanej. Zamienia się ona wtedy w wielki plac zabaw, a mamy mogą się ze 
sobą spotkać i porozmawiać o takich samych wspólnych problemach i radościach. 
Pomysłodawczynią jest Anna Majowska dlatego jeśli ktoś chce dołączyć do grupy, 
to prosimy o kontakt poprzez facebook’a właśnie z Anią Majowską.

Agnieszka Hurnik
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65 lat Banku Spółdzielczego

W dniach 7-17 października odbywał 
się festiwal filmowy – Dokumentalna 
Odsłona Kina. Wśród partnerów 
regionalnych znalazł się również 
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu. 
Poza nami w festiwalu biorą udział tylko 
domy kultury w Oleśnie i Niemodlinie 
oraz kino w Krapkowicach i biblioteka w 
Tarnowie Opolskim.

W Dobrodzieniu projekcje odbywały 
się 26 września - „Królowa ciszy” w 
reżyserii  Agnieszki Zwiefki oraz 3 
października – blok 103 minutowy fi lmów 
z edycji festiwalu z 2013 roku - „Ze wsi 
Grunwald”, „Siłaczka”, „Big Man”, „Punkt 
wyjścia”, „Superjednostka”.

Główne projekcje odbywały się w 
Opolu w: Kinie Helios, Kinie Meduza, 
Centrum Kultury Oleska, Narodowym 

Opolskie Lamy

65 lat minęło, to sporo czasu jak 
jesteśmy na naszym lokalnym rynku. Tyle 
właśnie lat liczy nasz Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy. Działa na terenie powiatów: 
krapkowickiego, oleskiego, opolskiego, 
strzeleckiego, brzeskiego, kędzierzyńsko-
kozielskiego, kluczborskiego, namys-
łowskiego, nyskiego, prudnickiego. 
Nasz Bank Spółdzielczy posiada 16 
placówek bankowych; 6 Oddziałów: w 
Dobrodzieniu, Głuchołazach, Leśnicy, 
Ozimku, Strzelcach Opolskich i Ujeździe; 
9 Filii w: Chrząstowicach, Głuchołazach, 
Izbicku, Jemielnicy, Krapkowicach, Opo lu, 
Pawonkowie, Prudniku i Zdzieszo wi cach 
oraz 1 Punkt kasowy w Głuchołazach.

Należymy do największego Zrzeszenia 
Banków Spółdzielczych w Polsce Banku 
Polskiej Spółdzielczości, które zrzesza 359 
Banków Spółdzielczych.

Od wielu lat jesteśmy członkiem 
Opolskiej Izby Gospodarczej w 
Opolu, która zrzesza blisko pięćset 
przedsiębiorców. Aktywność opolskich 
banków spółdzielczych za swoje 
zaangażowanie w terenie jest nagradzana 
wyróżnieniami i nagrodami. W tym 
roku na uroczystej gali z okazji 25-
lecia działalności Izby Prezes Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy Józef Garbacz 
został uhonorowany Złotą Honorową 
Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.  
Już wcześniej został wyróżniony tytułem 
Znakomity Przywódca oraz Platynowym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Mimo obaw u progu 2013 roku 
związanych z trwającym na świecie 
kryzysem gospodarczym Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy na koniec 
2014r. osiągnął wzrost sumy bilansowej, 
zwiększył obligo kredytowe i poziom 
depozytów - nastąpił przyrost kapitałów. 

Rok 2015 wg danych na koniec trzeciego 
kwartału b.r. zapowiada kolejne wzrosty 
w  podanych pozycjach. Potrzeby rynku 
stanowią kierunek strategii Banku. Bliskość 
i otwartość bankowości spółdzielczej na 
potrzeby lokalnej gospodarki wpływa 
na dostosowanie  oferty produktowej 
do wymagań każdego klienta. Dziś sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw oprócz 
sektora rolniczego jest głównym partnerem 
banków spółdzielczych. Jego udział w 
obrotach naszego Banku systematycznie 
wzrasta. Dawne indywidualne gospo-
darstwa rolne w obliczu przemian i 
nowych wyzwań urosły w siłę i znacznie 
wzrosły ich potrzeby kredytowe na 
cele inwestycyjne i modernizacyjne. 
Tym potrzebom Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy  również zawsze stara się 
sprostać.

Nasz Bank  dociera do szkół ucząc już 
od najmłodszych lat zasad poszanowania 

pieniądza w formie oszczędzania w 
Szkolnych Kasach Oszczędności. 
Udział dzieci w corocznych konkursach 
„Talentowisko” oraz w konkursach i 
akcjach organizowanych w szkołach daje 
możliwość uzyskania ciekawych nagród. 
Zaangażowanie prowadzących SKO 
również doceniane jest przez Zarząd 
Banku.

Wspieramy działalność lokalnych 
organizacji, działających na rynku w postaci 
dofi nansowań do imprez i wspomagając 
ich skromne budżety. Współpraca 
z lokalnymi samorządami również układa 
się bardzo dobrze.

Działalność naszego Banku jak i całego 
sektora fi nansowego działa w warunkach 
dynamicznie zachodzących zmian w 
gospodarce i systemie  finansowym. 
Ostatnie zmiany przyjęte przez Parlament 
Europejski mają na celu wzmocnienie 
bezpieczeństwa działania banków i 
stworzenie jeszcze większej ochrony 
depozytów składanych przez klientów. 
Większość banków spółdzielczych 
działających w ramach naszego Zrzeszenia 
Banku Polskiej Spółdzielczości w tym i 
nasz Bank Spółdzielczy w Leśnicy  
opowiedziała się za systemem ochrony 
instytucjonalnej. System ten ma 
zapewnić bezpieczeństwo ich uczestników 
w zakresie wypłacalności i płynności 
fi nansowej.   

Wyznacznikiem działalności każdego 
banku spółdzielczego jest zadowolenie 
klienta i tym uzyskujemy przewagę nad 
bankami komercyjnymi. Kierujemy się  
czymś więcej niż tylko czynnikiem zysku, 
czemu dajemy wyraz  w haśle przewodnim 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy :

„ NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI, 
DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST 
NASZ BANK”.

M. Skorupa

Centrum Piosenki Polskiej, Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego, OpolskimTeatrze 
Lalki i Aktora, WSZN – sala rehabilitacyj-
na oraz PKP Poczekalnia.

Braliśmy udział w festiwalu jako 
partnerzy już drugi rok. Zapraszamy do 
śledzenia naszej strony internetowej, 
ponieważ z pewnością zaprosimy do tego 
wydarzenia w przyszłym roku.

Agnieszka Hurnik
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Masowy grób upamiętniony

Kolonie profi laktyczne nad morzem

Jak bardzo polityka i nieodpowiedni przekaz 
historii mogą utrudnić ludziom życie z pewnością 
wiedzą mieszkańcy Górnego Śląska. Wykopywana z 
popiołów historii i  przedstawiana jako uzupełnienie 
brakującej części dziejów naszej ziemi, stała się 
Tragedia Górnośląska.

Okazją do wspomnienia okropnej karty historii 
jaką były lata 1939-1945 ubiegłego stulecia, stała 
się uroczystość poświęcenia pomnika na masowym 
grobie żołnierzy i cywilów, ofi ar okresu II wojny 
światowej i powojennej przemocy, znajdującego 
się na cmentarzu Miłosierdzia Bożego w Do-
brodzieniu. Miała ona miejsce 22.11.2015 roku. 
Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo 
Spo łeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-
s kim – koło Dobrodzień/Guttentag oraz Urząd 
Miejski w Dobrodzieniu. Pomnik zaś ufundowany 
zos tał przez DFK Guttentag.

Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 
mszą świętą w Kościele  Św. Marii Magdaleny w 
intencji poległych i pomordowanych, spoczywają-
cych na cmentarzu Miłosierdzia Bożego w Dobro-
dzie niu oraz wszystkich ofi ar tragedii górnośląskiej. O godzinie 
14.00 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne z poświęceniem 
pomnika. Aby oddać uroczystości także historyczny kontekst, 
przed rozpoczęciem nabożeństwa wygłoszone zostały dwa 
krótkie wykłady: Pani dr Adriany Dawid nt. „Cywile i 
żołnierze. Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945r.” 
oraz Pana Bernarda Gaida mówiący o tajemnicach grobów 
wojennych na „nowym cmentarzu” w Dobrodzieniu.

Po wysłuchaniu ujmujących wykładów rozpoczęło się 
nabożeństwo, którego celebrantami byli ks. Alfred Waindok i 
ks. Piotr Tarlinski. W nabożeństwie uczestniczyło ok. 100 osób 
– głównie mieszkańców Ziemi Dobrodzieńskiej. Przybyli na 
nie także zaproszeni goście, wraz z delegacjami, w osobach: 
Wicekonsul RFN Pani Christiane Buberl, Wicestarosta Oleski 
Pan Roland Fabianek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Oleskiego Pani Barbara Kaczmarczyk, Przewodniczący TSKN 
Pan Rafał Bartek, Burmistrz Dobrodzienia Pani Róża Koźlik, 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pan Joachim 
Wloczyk oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy. W 
uroczystości wzięło udział także kilku radnych Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu, nauczyciele języka niemieckiego z gimnazjum 
oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
wzorem lat ubiegłych,  ze środków 
na realizację gminnego programu 
rozwiązywania problemów alko-
holowych,  zorganizował dzieciom 
wakacyjny wypoczynek nad morzem w 
Chłapowie.

Chłapowo to miejscowość z 
przy stanią morską dla rybaków (pas 
plaży) położona nad samym brzegiem 
Bałtyku w gminie Władysławowo 
w województwie pomorskim. Nie-
powtarzalny urok plaż w połączeniu z 
malowniczymi krajobrazami wąwozu 
Chłapowskiego dostarczył naszym 
kolonistom niezapomnianych przeżyć.

W koloniach letnich wzięło udział 
30 dzieci z Dobrodzienia i okolic, które 

W trakcie nabożeństwa modlono się za ofi ary wojen i 
rządów totalitarnych XX wieku, a także za ofi ary aktów terroru. 
Modlono się także o wolność i pokój dla przyszłych pokoleń. 
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na część cmentarza na 
której znajduje się pomnik. Po akcie poświęcenia złożone 
zostały przez delegacje wieńce i znicze. W akcie solidarności 
i zrozumienia okrucieństwa, jakim jest każda wojna, delegacje 
złożyły wieńce także na pomnikach żołnierzy polskich i 
radzieckich.

W masowym grobie leżą szczątki 59 osób – ofi ar wojny, w 
którą wplątane zostały także narody: Polski i Niemiec. Jest to 
12 żołnierzy niemieckich poległych w 1939 oraz 24 poległych 
i pomordowanych w 1945 roku, a także 18 niemieckich i 6 
polskich ofi ar cywilnych zabitych przez żołnierzy radzieckich. 
Dziś Niemcy i Polska uważane są za bardzo bliskich partnerów, 
tak bliskich jak nigdy dotąd. Niech ten pomnik przypomina nam 
o konieczności dbania o każde to partnerstwo – dla wolności 
i pokoju przyszłych pokoleń.

Zachęcamy do odwiedzania tego miejsca.
MW

przebywały od 08.08-17.08.2015 roku. 
Uczestnicy kolonii mieli zapewnione 
zakwaterowanie, całodzienne wyży-
wienie, opiekę wychowawczą, psy-
chologiczną i medyczną.

Koloniści byli zakwaterowani w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz” 
w Chłapowie.

Podczas kolonii realizowany był 
program wychowawczo-opiekuńczy 
i socjoterapeutyczny oraz  bogaty 
program rekreacyjny m.in.: • całodniowa 
wycieczka z przewodnikiem do 
Słowińskiego Parku Narodowego 
(Czołpino, Smołdzino, spacer po 
wydmach), • całodniowa wycieczka do 
Trójmiasta (zwiedzanie ZOO w Oliwie, 
wstęp do Katedry Oliwskiej wraz z 

wysłuchaniem koncertu organowego, 
zwiedzanie gdańskiej starówki, 
spacer po molo w Gdyni Orłowo), • 
konkursy, turnieje, dyskoteki, zajęcia 
sportowe, • kąpiele w morzu pod opieką 
ratownika, • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

Dzieci wróciły wypoczęte, 
szczę śliwe, bogatsze o wspaniałe 
wspomnienia, silniejsze psychicznie 
oraz z poczuciem doskonale spędzo-
nych wakacji.

  BK



Echo
DO BRO DZIE NIA
i Okolic12

V Dobrodzień Classic Festival

W dniach 6-8 listopada odbył się V 
Dobrodzień Classic Festival. W tym roku 
były aż trzy koncerty – w Opolu, Oleśnie 
oraz w Dobrodzieniu, a festiwal objęty 
został Honorowym Patronatem przez 
Marszałka Województwa Opolskiego 
Andrzeja Bułę.

Opolski koncert odbył się w Katedrze 
po wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego i nosił tytuł „Z szacunku dla 
przeszłości...” Honorowym patronatem 
objął go również Biskup Diecezjalny 
Andrzej Czaja. W programie znalazły się 
utwory z repertuaru niemieckiej muzyki 
sakralnej w wykonaniu: Akademickiego 
Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej 
pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej 
– Łobody, Sabiny Olbrich – sopran, Piotra 
Lempy – bas oraz Katarzyny Rzeszutek 
– fortepian.

Oleski koncert nosił tytuł „Naj-
piękniejsza muzyka świata”, a wystąpili 
w nim artyści, których mieliśmy okazję 
również słuchać w Dobrodzieniu, ale 
z odmiennym repertuarem operowym, 
operetkowym i musicalowym. Wszystkie 
trzy koncert prowadził Tomasz 
Podsiadły.

Dobrodzieński koncert Piotr Lempa 
zatytułował „Piotr Lempa i przyjaciele. 
Gala operowo – operetkowa” i  zaprosił 
wspaniałych artystów: Karolina Wieczorek 
– sopran, Maciej Komandera – tenor, 
Andrzej Witlewski – baryton, Hasmik 
Sahakyan (Armenia) – sopran, Igor 
Maryshkin (Ukraina) – baryton oraz 
oczywiście Piotr Lempa – bas.

Karolina Wieczorek to absolwentka 
Akademii Muzycznej w Krakowie – 
śpiew z wyróżnieniem. Następnie swoje 
umiejętności kształciła na wielu kursach 
mistrzowskich  m.in. u Teresy Żylis-Gary. 
Obecnie jest związana z Operą Krakowską, 
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Operą Kameralną w Krakowie oraz 
Salonową Orkiestrą Zdrojową. Zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień na konkursach 
m.in. III miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym im. Imricha 
Godina – IUVENTUS CANTI Varble w 
2011 roku.

Maciej Komendera jest absolwentem 
Akademii Muzycznej im. K. Szy-
manowskiego w Katowicach, którą 
ukończył z wynikiem celującym w 
klasie śpiewu solowego prof. Feliksa 
Widery. Obecnie współpracuje z wieloma 
scenami operowymi w Polsce i za granicą: 
w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Łodzi, 
Bułgarii, Rumunii, Sankt Petersburgu... 
Za główną rolę w „Don Carlos”  w 
Operze Śląskiej w Bytomiu nominowany 
do Nagrody Artystycznej „Złota 
Maska”. Od wielu lat pozostaje 
pod stałą opieką Maestro 
Wiesława Ochmana.

Andrzej Witlewski to ab-
solwent Akademii Muzycznej w 
Poznaniu. W latach 1996-2002 
był solistą Opery Wrocławskiej, 
gdzie przygotował 22 partie 
operowe i występował m.in. w 
Royal Festival Hall w Londynie, 
w Liverpoolu, Edynburgu, 
Brukseli i wielu innych scenach 
Europy.

Hasmik Sahakyan, której 
imię po polsku brzmi Jaśmin, 
urodziła się w Armenii, a 
obecnie studiuje śpiew solowy 
w Krakowskiej Akademii 
Muzycznej w klasie dr M. 
Rzepki. Koncertowała podczas 
festiwali: „Świat Mistrza 
Beksińskiego”, Muzyczny 
Festiwal w Łańcucie, VIII 
Międzynarodowe Forum 
Młodych w Bydgoszczy, 
a w Operze Kameralnej w 
Warszawie śpiewa partię 
Łucji w operze „Zamek na 
Czorsztynie”

Igor Maryshkin urodził się 

na Ukrainie, a od 2015 roku studiuje w Pol-
sce w Krakowskiej Akademii Muzycznej. 
Wziął udział w kursie prowadzonym 
przez doktora sztuki w dziedzinie sztuki 
muzyczne  Piotra Lempę i jako nagrodę 
otrzymał możliwość wystąpienia w V 
Dobrodzień Classic Festival.

Śpiewakom towarzyszyła znana już 
publiczności dobrodzieńskiej pianistka 
Katarzyna Rzeszutek oraz Orkiestra „Todo 
Art Orchestra”. 

Piotr Lempa – chłopak z Dobrodzienia 
robi wspaniałą światową karierę, 
którą można obserwować na stronie 
www.piotrlempa.com, a z Dobrodzienia 
leciał prosto do Wenecji, potem miała być 
Francja, Niemcy... 

Z takimi gośćmi koncert w Do-
brodzieniu musiał być wyjątkowy i był 
pod bardzo wieloma względami – po raz 
pierwszy sprzedaliśmy wszystkie bilety 
i bardzo dużo dostawek, a także po raz 
pierwszy przyszło na ten koncert wiele 
osób, które wcześniej z różnych powodów 
nie mogły wziąć udziału i wychodziły 
oczarowane!

Wyjątkowy, ponieważ wystąpił na 
nim kolejny utalentowany młodzieniec 
z Dobrodzienia - Paweł Kaczmarczyk 
grający wirtuozersko na ksylofonie!, a 
także dlatego, że mieliśmy okazję poznać 
uczennicę Gimnazjum w Dobrodzieniu 
Zuzannę Sułkowską, która napisała o 
Piotrze artykuł, który został opublikowany 
w zbiorowej publikacji, która jest 
pokłosiem konkursu „Moja wieś, moja 
ojczyzna”.

Ponadto wyjątkowa jest w Do-

dokończenie na s. 18
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Święto Plonów 2015

Inauguracja II Roku 
Akademickiego UTW

Dożynki to jeden z najpiękniejszych Dożynki to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku dla każdego rolnika. To 
święto radości i odpoczynku po ciężkiej 
pracy. To też święto zadowolenia z do-
brze wypełnionych obowiązków. Orga-
nizatorami  tegorocznych uroczystości 
dożynkowych  były Sołectwa Główczyce 
oraz Gosławice.

Święto Plonów rozpoczęło się już 
29 sierpnia zabawą taneczną z zespołem 
VOYAGER. Oficjalna część dożynek 
rozpoczęła się 30 sierpnia mszą Świętą w 
VOYAGER. Oficjalna część dożynek 
rozpoczęła się 30 sierpnia mszą Świętą w 
VOYAGER. Oficjalna część dożynek 

kaplicy Św. Floriana w Główczycach. Po 
rozpoczęła się 30 sierpnia mszą Świętą w 
kaplicy Św. Floriana w Główczycach. Po 
rozpoczęła się 30 sierpnia mszą Świętą w 

mszy barwny korowód przemaszerował 
do namiotu, gdzie nastąpiła dalsza część 
uroczystości.

Zaszczytną funkcję Starostów Do-
żynkowych pełnili pani Danuta Matziol 
z Gosławic oraz pan Norbert Pietrucha 
z Główczyc. Po części oficjalnej oraz 
okolicznościowych przemówieniach 
nastąpiła część artystyczna.

W międzyczasie dokonano roz-
strzygnięcia konkursów na najpiękniejsze: 
koronę dożynkową,  pojazd w korowodzie 
dożynkowym i  dekorację dożynkową. 
Pojazdy zostały poddane ocenie ko-
misji, której zadaniem było wybrać 
te najciekawsze. W skład komisji 
weszli: pani Agnieszka Hurnik – dyr. 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i 

2 października 2015 roku odbyła się inauguracja II Roku 
Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrodzieniu. 
30 studentów rozpoczęło rozwijanie swoich pasji i zainteresowań 
podczas kolejnego roku, a do wyboru proponujemy następujące 
zajęcia: sekcja literacko-czytelnicza, sekcja historyczna (w tym 
semestrze prowadzona w zastępstwie za Pawła Mrozka przez 
dr Annę Głąb Sołtysiak), geografi czna (nowość – prowadzona 
przez Jacka Plutę), rękodzieła artystycznego, fotograficzna, 
szachowa, intarsji, muzyczna – chór „Kantata” lub Zespół Pieśni 
Regionalnej”, teatralna, turystyczna (nowość – prowadzona przez 
Stanisława Górskiego polegająca na wspólnych wyjazdach w 

Sportu, pan Joachim Wloczyk – dyr. 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Dobrodzieniu, pani Anna Gaś 
– referent ds. rolnictwa i leśnictwa w 
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. 
Zwycięzcami zostały :
1. w kategorii koron i wieńców 

dożynkowych: I miejsce dla 
sołectwa Kolejka, II miejsce dla  
miejscowości Malichów (sołectwo 
Kocury), III miejsce dla sołectwa 
Gosławice.

2. w kategorii na najpiękniejszy pojazd 
w korowodzie dożynkowym : I 
miejsce dla sołectwa Główczyce, II 
miejsce dla sołectwa Gosławice,III 
miejsce dla sołectwa Myślina. 

3. w kategorii najzabawniejszych 
wystrojów posesji : I miejsce dla 
Pani Beaty Czapa oraz exequo dla 
Pana Andrzeja Pruski, II miejsce 
dla Państwa Brygidy i Krzysztofa 
Bula, III miejsce dla Pani Ludmiły 
Fonfara.

W części artystycznej można 
było posłuchać zespołu regionalnego 
z Dobrodzienia, zespołu KAMRATY, 
występu Julii Ledwoń oraz  zespołu 
BAJERY.

Mieszkańcy Główczyc, Zwozu i Go-
sławic z bardzo dużym zaangażowaniem 

włączyli się w przygotowanie dożynek. 
Imprezie towarzyszyła loteria fantowa 
oraz  stoiska gastronomiczne. Pogoda 
dopisała, a zabawa  trwała do późnych 
godzin nocnych.

 A.G.

sezonie wiosennym) oraz zajęcia z języka niemieckiego i 
angielskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku wykłady odbywać się będą w 
każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00, natomiast w ostatni 
wtorek postaramy się zapraszać ciekawe osobowości.

Po odśpiewaniu przez chór „Kantata” pieśni „Gaudeamus 
igitur” artyści dali półgodzinny koncert. Następnie wykład 
inauguracyjny wygłosił prof. Zenon Jasiński. 

Głos mogli zabrać również ci studenci, którzy wzięli udział 
w I Targach Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015, 23 
września w Opolu organizowanych przez Wojewodę Opolskiego 

Ryszarda Wilczyńskiego, w spotkaniu z panią poseł 
RP Brygidą Kolendą-Łabuś oraz w obchodach 25-lecia 
UTW- Stowarzyszenie w  Kędzierzynie Koźlu. To ostatnie 
spotkanie było bardzo pouczające i zachęcające do działania 
ponieważ dowodziło jak wspaniale można spędzać czas na 
emeryturze przez wiele lat, jak można się rozwijać i ile 
można osiągnąć uparcie dążąc do celu.

Wybrano również nową przewodniczącą Rady 
Słuchaczy UTW,  a została nią Pani Danuta Bukartyk. 
Natomiast członkami rady są: Barbara Całkowska, Ewa 
Piasecka, Joanna Cholewa oraz Alicja Strzelec.

Gratulujemy studentom i życzymy wspaniałego roku 
akademickiego.

Agnieszka Hurnik
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Kalendarz imprez w 
Styczeń 
06.01 Korowód Trzech Króli Ulicami Miasta, DOKiS 

06.01 Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. 
Antoniego w Pludrach 

10.01 Koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, DOKiS 

22.01 Dzień Babci i Dziadka, PZERiI koło Dobrodzień 

24.01 Wieczór kolędowy, Kocury 

*III liga koszykówki seniorów (X.2015-III.2016), Hala 
PSP w Dobrodzieniu 

*Babski Comber, Pludry 

*Zimowy maraton na raty, Dobrodzień

Luty
06.02 Akcja „Uszyj jasia”, DOKiS 

13.02 Randka w Starym Kinie, DOKiS 

14.02 Ogólnopolski Turniej Brydżowy o Puchar 
„Śnieżnego Płatka”, DOKiS 

28.02 Zlot Morsów Opolszczyzny

Marzec
05.03 Dzień Kobiet „Kolory kobiecości”, DOKiS 

12.03 Dzień Kobiet, Kocury 

13.03 Święto Wielkanocnej Kroszonki, Jarmark, 
DOKiS 

18.03 Święto Stolarza w Dobrodzieniu, DOKiS 

25.03 Dobrodzieńskie Konfrontacje Teatralne, DOKiS 

*IV edycja Turnieju Trójek Koszykarskich, (III-IV.2016), 
Hala PSP w Dobrodzieniu

Kwiecieñ
07.04 Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży 
Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Średnich 

15.04 V-lecie zespołów mażoretkowych „Fantazja”, 
DOKiS 

23.04 Dobrodzieńskie Święto Poezji, DOKiS 

26.04 Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrodzieńskiej 
„Dobrodzienianin, to ja” - etap szkolny (07.06.15 
etap gminny) 

* Dobrodzieńska Liga Koszykówki X edycja, IV-
VI.2016, hala PSP, sala ZSP Dobrodzień

Czerwiec
01.06 Gminny Dzień Dziecka, Zawody wędkarskie 

04/05.06 XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym 
Śląsku, Szemrowice 

10.06 Tańczące przedszkolaki 

18.06 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Stadion 
Miejski w Dobrodzieniu 

18/19.06 Spotkania Zespołów Artystycznych 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”, 
Jubileusz XX lat 

26.06 Rowerowy rajd młodzieżowy, Pludry 

*XXV Mecz Towarzyski Koszykówki „Północ-Południe” 
Dobrodzienia, Hala PSP w Dobrodzieniu 

Maj
01.05 XVIII Majowy Turniej Siatkówki, Hala PSP w 
Dobrodzieniu 

01.05 Majówka w Kocurach, Kocury 

01/03.05 Dobrodzieńska Majówka, DOKiS 

03.05 Marsz Nordic Walking w rocznicę Konstytucji 
3-go maja 

10.05 Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

14.05 Noc w Domu Kultury, DOKiS 

15.05 Święto Niezapominajki, DOKiS 

15.05 Bieg „Szlakiem pluderskich stawów”, Pludry 

21/22.05 Majówka z modelami pływającymi, 
Dobrodzień 

28.05 Dzień Dziecka z Klubem Turystyki Rowerowej 
„Jednoślad” 

29.05 Dzień działacza kultury, DOKiS 

29.05„Dzień wioski szczęśliwej”, Bzinica Stara 

*XXIV Bieg Majowy, Park Miejski w Dobrodzieniu 

*IV Amatorski Turniej Koszykówki Dziewcząt, Hala 
PSP w Dobrodzieniu
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gminie Dobrodzień 2016

Grudzieñ
06.12 Gminny Dzień św. Mikołaja, Dobrodzień 

09.12 Adwentowe śpiewanie kolęd niemieckich 
w gminie Dobrodzień, Zarząd Gminny TSKN 
Dobrodzień 

11.12 Jarmark Bożonarodzeniowy, DOKiS 

11.12 Regionalne Przesłuchania do Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, DOKiS 

15.12 Spotkane wigilijne, PZERiI koło Dobrodzień 

26.12 Koncert Kolęd Piotra Lempy w Kościele Św. 
Marii Magdaleny, DOKiS 

*Informacje dotyczące ustalenia lub zmiany terminu 
imprez będą dostępne w późniejszym czasie na stronie 
www.dobrodzien.pl

Lipiec

01/03.07 Zlot Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show. 
Dni Główczyc 

03.07, 17.07 Letnie koncerty organowe, Dobrodzień 

10.07 Autosacrum, Szemrowice 

10.07 Puchar sołtysa w siatkówce plażowej, Pludry 

15/17.07 Dni Dobrodzienia 

16.07 Dobrodzieńska Dycha 

16/17.07 Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w 
siatkówce plażowej mężczyzn – Dobrodzień OPEN 

20/24.07 Światowe Dni Młodzieży w Dobrodzieniu 

*Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia 

*Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, DOKiS 

*Wakacyjna Liga Piłkarskich 6-tek 

*Letnie Kino pod Gwiazdami – Park Miejski, DOKiS

Sierpieñ
14.08 Puchar sołtysa w piłce nożnej, Pludry 

21.08 Festyn „Wszystko Swojskie”, Rzędowice 

28.08 Dożynki Gminne 

*Letnie Kino pod Gwiazdami – Park Miejski, DOKiS 

*Happy Bus, Bzinica Stara

Wrzesieñ
02/03.09 Zawody Międzynarodowe i Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Sportowych Rajdach Konnych, 
Malichów 

03.09 IV Narodowe Czytanie, DOKiS 

10.09 Obchody 110 Lat OSP Bzinica Stara, Bzinica 
Stara 

11.09 Maraton kolarski „Dobrodzieńska Seta” 

17.09 „Spotkanie wielopokoleniowe po latach”, 
Pludry

PaŸdziernik
04.10 Inauguracja III Roku Akademickiego UTW, 
DOKiS 

09.10 Urodziny „Frycka” – koncert fortepianowy, 
DOKiS 

20.10 Dzień Seniora, PZERiI koło Dobrodzień 

* XI Puchar Burmistrza Dobrodzienia w Pływaniu, 
DOKiS 

* Dobrodzień Classic Festiwal 

* Przegląd Śląskiej Twórczości Artystycznej, 
Dobrodzień

Listopad
11.11 Święto Odzyskania Niepodległości, DOKiS 

10.11 Święto św. Marcina, Pludry 

11.11 Bieg i Marsz o Srebrny Pierścień z Orłem w 
Koronie 

25/26.11 IV Wielkie Święto Pluszowego Misia 

30.11 Zabawa Andrzejkowa dla dzieci, DOKiS 

*Amatorska Liga Siatkówki— XVI edycja, hala PSP w 
Dobrodzieniu

*Mecz Pokazowy z okazji 25-lecia koszykówki w 
Dobrodzieniu, Hala PSP w Dobrodzieniu 
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Amerykanie w Dobrodzieniu

24 września 2015 roku Dobrodzień 
gościł studentów Wyższej Szkoły 
Architektury z prestiżowego Uniwersytetu 
Cornell w stanie Nowy Jork w USA, którzy 
pod nadzorem Profesora Aleksandra 
Mergolda w ramach swoich studiów 
zainteresowali się Bzionkowem na 
zaproszenie  Ann E. Michel prawnuczki 
właściciela Bzionkowa.  Pradziadek 
Ann – Salo Hepner był właścicielem 
Bzionkowa, a jego rodzina miała korzenie 
niemiecko- żydowskie. W 1936 r. babcia 
Ann Elisabeth, Loschka Hepner, a córka 
Salo, wraz z dwoma synami uciekła do 
Stanów Zjednoczonych. Żyjąc w Nowym 
Jorku nigdy nie kryła swoich niemieckich 
korzeni, ale uczyniła tajemnicę ze 
swojego żydowskiego pochodzenia. 
Ann Elisabeth,  odkryła tajemnicę babci 
dopiero po jej śmierci  w 1988, znajdując 
w odziedziczonej po babci walizce zdjęcia 
śląskiej posiadłości w Bzionkowie. Aby 
lepiej poznać historię swojej rodziny 
przyjeżdżała do Polski, do Bzionkowa 
wielokrotnie. Teraz postanowiła namówić 
Polaków, nas mieszkańców Gminy 
Dobrodzień, na konsultacje społeczne 
zadając pytanie – co można by stworzyć 
na tym terenie, jaki kształt i funkcję nadać 
majątkowi, by nie pozwolić mu zniszczeć 
do cna. W tym celu również udała się do 
studentów architektury i zaprosiła ich do 
Polski.

Jeszcze w Stanach przygotowali 
oni projekty odtworzenia i odnowy 
zabudowy Bzionkowa bazując jedynie 
na zdjęciach oraz na wiedzy jaką mogli 
zdobyć o Polsce i gminie Dobrodzień, a 
teraz przyjechali by zobaczyć te miejsca 

z bliska. W szczególności zależało im na 
rozmowach ze społeczeństwem po to, 
by znaleźć pomysł na to jak można ten 
stary majątek wykorzystać, jaki nadać mu 
kształt, a przede wszystkim funkcję. 

Przywiezione projekty pokryły ściany 
sali kameralnej domu kultury, a zaproszeni 
goście długo oglądali i dyskutowali. 
Wśród gości byli przedstawiciele władz 
sa morządowych: Burmistrz Róża Ko-
ź lik, Wiceburmistrz  Marek Witek, 
Se kre tarz Gminy Waldemar Krawczyk, 
przedstawiciele władz Starostwa Po-
wiatowego w Oleśnie m.in. Norbert Hober, 
przedstawiciele TSKN Dobrodzień oraz 
MTR Dobrodzień – Zębowice. 

Pomysły na wykorzystanie tego 
majątku, który obecnie ma prywatnego 
właściciela, były przeróżne. Jednym z 
nich był dom tzw. pogodnej starości, 
ale taki gdzie mieszkańcy mogliby nie 
tylko mieszkać, ale i ciekawie spędzać 
czas bo drugą częścią byłaby część 
kulturowa, gdzie mogłyby się odbywać 
różne warsztaty, plenery malarskie czy 
rzeźbiarskie. Mogłaby temu kompleksowi 
towarzyszyć część hotelowa dla od-
wiedzających pensjonariuszy, ale i dla 
artystów przyjeżdżających na plenery...W 
ten sposób można by łączyć też pokolenia 
dziadków i wnuków poprzez wspólne 
działania... Wszystkie te myśli i pomysły 
wypisane na kartkach uczestnicy spotkania 
przylepiali do rozwieszonych projektów i 
wszystkie pojechały razem ze studentami 
do USA.

Od pomysłów do realizacji daleka 
droga, ale zawsze od czegoś trzeba 
zacząć. Ann E. Michel zaprzyjaźniła 
się z właścicielem Panem Rustem, więc 
może wspólnie znajdą drogę i sposoby 
zrealizowania któregoś z pomysłów.

Dla nas mieszkańców z tego wydarze-
nia z pewnością płynie refl eksja, że ciągle 
jeszcze nie jesteśmy tak otwarci jak 
Amerykanie na konsultowanie społeczne 
problemów. Świadczy o tym choćby ilość 
mieszkańców nie związanych z żadną 
instytucją, którzy po prostu chcieliby 
przyjść i się wypowiedzieć. Nasi goście 
byli tym zdziwieni, co pokazuje również 
sporą różnicę kulturową i to właśnie było 
dodatkową wartością naszego wspólnego 
spotkania.

Mamy nadzieję, że Ci młodzi ludzie, 
którzy byli po raz pierwszy w Polsce i w 
Europie wywieźli z naszego miasta miłe i 
piękne wspomnienia.

Agnieszka Hurnik

brodzieniu publiczność, która artystów 
przyjmuje całym sercem i okazuje im 
to już po pierwszym wkroczeniu na 
scenę. Artyści to czują i bardzo mocno 
podkreślają, że śpiewać w Dobrodzieniu 
to prawdziwa przyjemność!

Już zatem czekamy na VI Classic 
Festival, a Piotra Lempę tradycyjnie 
jeszcze usłyszymy podczas koncertu 
świątecznego 26 grudnia w kościele św. 
Marii Magdaleny.

Agnieszka Hurnik

V Dobrodzień Classic Festival 

Prezydium Zarządu 
Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego 

Dobrodzień–Zębowice składa

P O D Z I Ę K O W A N I E
Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu – Panu

Ryszardowi Kaczmarczykowi
i właścicielowi Zakładu Mebel Rust – Panu Marianowi Rustowi

za przekazanie regałów ekspozycyjnych na użytek Izby 
Regionalnej w Dobrodzieniu, wykonanych przez uczniów 

stolarstwa w ramach prac czeladniczych 

dokończenie ze s. 12
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Udana matura i egzaminy zawodowe
Zespół Szkół Pon ad gimnazjalnych 

w Dobro dzieniu zamknął rok szkolny 
2014/2015 z bardzo dobrymi wynikami 
maturalnymi oraz świetnymi z eg-
zaminów zawodowych. Złożyło się na 
to wiele przyczyn, ale najważniejszą z 
nich jest solidne przygotowywanie się do 
egzaminów uczniów szkoły, dzisiejszych 
już absolwentów, a także coroczna, 
solidna praca nauczycieli.

Każdego roku wyniki egzaminów to 
wielka niewiadoma, gdyż każdego roku 
egzaminy są również wielką niewiado-
mą, a ich wyniki decydują o tym czy 
finał nauki w szkole średniej zakończy 
się sukcesem czy też porażką. Smutno 
jest wręczać informację o niezdanych 
egzaminach, a jakże przyjemnie jest 
patrzeć, kiedy maturzysta czy absolwent 
technikum cieszy się z pozytywnego 
wyniku. Zdane egzaminy to także 

ogromny sukces szkoły. A poprzedni 
rok szkolny pod tym względem można 
zaliczyć do bardzo udanych.

Przede wszystkim na wyniki eg-
zaminów maturalnych i zawodowych 
pracuje się przez cały rok. Nie wystarczy 
powtarzać wiadomości i umiejętności 
dwa tygodnie przed maturą, ale musi 
to być zaplanowana przez uczniów 
i nauczycieli strategia, wymagająca 
konsekwencji w działaniu, a potrzebna 
jest przede wszystkim niesamowita 
systematyczność, gdyż droga do celu 
jest długa i często naszpikowana wy-
bojami. Potem, tak jak z emocjami 
dyrektor szkoły rozpakowuje świadec-
twa maturalne i dyplomy potwierdzające 
egzaminy zawodowe, tak absolwenci 
bardzo denerwują się o swoje wyniki 
i na pewno oglądając je, mają o czym 
myśleć. 

Jak to wobec tego było w tym roku? 
Egzaminy maturalne z języka polskiego 
zdało 100% maturzystów i taki sam 
wynik uzyskali maturzyści w powiecie 
oleskim, jednak średnia wojewódzka to 
tylko 98,7%. Jak wiadomo, od wielu lat 
maturzyści mają problem z matematyką. 
Tutaj jednak ZSP w Dobrodzieniu może 
się pochwalić dobrymi wynikami. 
Matematykę zdało 86,2%, w powiecie 
oleskim – 85,8%,  a w województwie 
opolskim – 88%. Warto też pochwalić 
się zdawalnością języków obcych. 
Język angielski w szkole zdało 100%, 
odpowiednio w powiecie – 98%, w 
województwie – 98,7%, natomiast 
język niemiecki w szkole – 100%, w 
powiecie także 100%, a w województwie 
– 97,7%.

Należy również pochwalić się 

Koncert na I urodziny „Frycka”
20 września 2015 roku wszyscy 

miłośnicy muzyki spotkali się w 
sali widowiskowej DOKiS po to, by 
świętować pierwsze urodziny fortepianu 
o imieniu „Frycek”. Ponieważ jego „ojciec 
chrzestny” Piotr Lempa nie mógł przybyć 
odczytany został jego list z życzeniami dla 
„chrześniaka”.

Jako pierwsza w koncercie  wystąpiła 
Martyna Popenda prezentując utwór 
„Alleluja” Leonarda Cohena, następnie 
salę widowiskową wypełniły dźwięki 
bębnów dzięki grupie bębniarzy o szalonej 
nazwie „Trzęsienie ziemi” z Zespołu 
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, 
prowadzonej przez Bogdana Chyrę. Po 
tych młodzieżowych występach głos 
oddaliśmy w tym roku dorosłym, żeby 
pokazać jak fantastycznie można spędzać 
czas pasjonując się muzyką i jak dużo 
piękniejszy jest dzięki niej świat.

W tym cyklu pierwszy wystąpił 
Władysław Regner, który prowadzi chór 
„Kantata” przy Dobrodzieńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu prezentując utwory: „Ale 
verum” Mozarta, „Krakowiaczek” S. 
Moniuszki, „Kołysankę” Maklakiewicza 
oraz mazura w opracowaniu Matlakiewi-
cza. Kolejno usłyszeliśmy występ Beaty 
Sikory przy akompaniamencie Witolda 
Jureczko – „Pogoda ducha” oraz „Ale 
to już było”, a także solowe utwory 
Witolda Jureczko „Naprawdę jaka jesteś” 
i „”Balladę dla Adeliny”. Ponownie 
Beatę Sikorę usłyszeliśmy w utworze 
„Ave Maria” F. Schuberta, tym razem 
z akompaniamentem Dionizego Brylki. 
Następnie Dionizy Brylka koncertował 
samodzielnie oraz z duetem o nazwie 
„Dionizos and sisters”. 

Niespodzianką wieczoru był występ 
Fabiana Kowolika, który niedawno 

wystąpił w programie „The Voice 
of Poland”, Dzielił się z nami swoją 
radością, talentem i dążeniem do spełniania 
własnych marzeń. 

Po koncercie w hallu domu kultury 
wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
okolicznościowym tortem wykonanym w 
prezencie dla „Frycka” przez cukiernię 
Edwarda Bebla.

Scenografi ę koncertu stanowiły suknie 
wykonane przez uczennice ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Lublińcu, które kształcone są w zawodzie 
krawiec i technik technologii odzieży. 
Suknie te zostały uszyte na konkurs 
„Suknia klasyczna inspirowana muzyką 
Chopina” w Częstochowie, na którym 
otrzymały II miejsce oraz wyróżnienie. 
Mogliśmy je Państwu zaprezentować 
dzięki uprzejmości Pani Ireny Sklorz za 
co serdecznie dziękujemy, a uczennicom 
gratulujemy.

Za rok zapraszamy wszystkich, 
którzy czują że muzyka w duszy im gra 
i chcieliby się podzielić swoim talentem. 
Koncert odbędzie się w październiku, 
żeby uczniowie szkół muzycznych 
mogli przypomnieć sobie repertuar, 
niemniej jednak zapraszamy równie 
serdecznie  muzyków amatorów. Nie 
jest też wymogiem gra na fortepianie 
– idea nadania fortepianowi imienia 
jest pretekstem do grania na różnych 
instrumentach, by pokazać jakim jesteśmy 
utalentowanym społeczeństwem i jaka to 
piękna, scalająca  rodzinę czy społeczność 
gminy, umiejętność. 

Agnieszka Hurnik

dokończenie na s. 22
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Zwycięstwo uczniów z Gosławic
Dnia 23 października 2015 r. odbyły 

się w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Tarnowie Opolskim IV Niemieckojęzycz-
ne Konfrontacje Teatralne. Tegorocznym 
tematem przewodnim były śląskie legendy 
i dawne podania, które powoli odchodzą w 
zapomnienie. Na to wspaniałe spotkanie z 
teatrem przybyło wielu znakomitych gości 
na czele z posłem Ryszardem Gallą oraz 
p. Konsul Sabiną Haake.

Spektakle wystawiło 8 szkół z wo-
jewództwa opolskiego. Uczestnicy za-
prezentowali ciekawe, a czasami także 
mroczne i mrożące krew w żyłach legendy 
naszego regionu. Uczniowie z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Gosławicach 
dali wspaniały popis gry aktorskiej 
w języku niemieckim. Oryginalna 
sce nografia i samodzielnie wykonane 

kostiumy, oryginalne 
rekwizyty sprawiły, 
że Konfrontacje stały 
się przyjemnością 
i to nie tylko dla 
wi dzów i jury, ale 
przede wszystkim dla 
samych uczestników. 
Zaangażowanie wy-
stępujących zostało 
docenione przez 
o klas ki i wysokie 
oceny jury. Wszyscy 
uczestnicy oraz 
zgło szone placówki 
zo stali nagrodzeni upo-
minkami, a podium 
zdobyli: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro 

Liberis Silesiae w 
Gosławicach, który 
zaprezentował sztukę 
„Der oberschlesische 
Berggeist”, Publiczna 
Szkoła Podstawowa 
w Sławicach z 
przed  st awien iem 
„Die Legende von 
Schwarzsee in Zelasno” 
oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nakle 
ze sztuką „Eine Reise 
in die Kindheit”. 
Uczniowie wrócili do 
szkoły w Gosławicach 
bardzo szczęśliwi, 

zwłaszcza, że to już po raz trzeci udało 
im się stanąć na podium.

Dodatkową atrakcją dla dzieci była 
praca na stacjach tematycznych. Uczestni-
cy poprzez gry i zabawy językowe poz-
nawa li nie tylko legendarne, regionalne 
postaci, ale także mieli możliwość swo-
bodnej twórczości. Wszyscy świetnie się 
bawili! Projekt został dofi nansowany ze 
środków Konsulatu Republiki Federalnej 
Niemiec w Opolu.

Uczniowie z Gosławic już dziś cieszą 
się na kolejne, V Niemieckojęzyczne 
Konfrontacje Teatralne w 2016 roku!

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

w Gosławicach

Gminny żłobek
Gminny Żłobek w Dobrodzieniu 

rozpoczął działalność we wrześniu 2014r. 
w budynku istniejącego już Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Dobrodzieniu. Jest to jedyna placówka 
na terenie gminy Dobrodzień, która 
zapewnia opiekę dzieciom od ukończenia  
20 tygodnia życia do 3 lat.

Od momentu powstania żłobek 
prężnie się rozwija i stara się sprostać 
oczekiwaniom zarówno rodziców jak 
i maluszków. Od września 2015r. do 
dyspozycji żłobka są już 2 sale gruntownie 
wyremontowane i wyposażone. Dzięki 
niewielkiej liczebności grup (maksymalnie 
8 dzieci w grupie) praca z dziećmi jest 
wysoce zindywidualizowana. Celem 
żłobka jest zapewnienie maluszkom jak 
najlepszych warunków rozwoju poprzez 
codzienne zajęcia edukacyjne, muzyczne, 
plastyczne, ruchowe. W dobrodzieńskim 

żłobku dzieci mają   okazję bawić 
się z opiekunkami w czytanie 
metodą Glenna Domana. Metoda 
ta polega na eksponowaniu fl esz 
kart ze słowami. Jest to metoda 
globalna, czyli dzieci poznają 
całe słowa nie litery. Metoda 
Glenna Domana wspiera dzieci 
w rozwoju ich potencjału 
intelektualnego - ma ogromny 
dodatni wpływ na późniejsze 
osiągnięcia szkolne.

We wrześniu placówka 
wzbogaciła się o wspaniały 
6-osobowy wózek spacerowy. 
Codzienne spacery stały się dla 
dzieci niebywałą atrakcją. Nowo 
zakupiony, niezwykły „autobus" 
zapewnia maluszkom bezpieczne 
poznawanie otaczającego 
je świata. Najważniejsze 
dla Gminnego Żłobka w 
Dobrodzieniu są szczęśliwe, 
radosne i uśmiechnięte dzieci, 
które czują się bezpieczne i 
kochane w każdej sytuacji.

K.K.
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Narodowe czytanie

Sukces Vegi
W dniach 21-22.11.2015 r. na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji POLNA Dzielnicy Śródmieście - 
w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i 
Sportu, zostały zorganizowane Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie z cyklu „Od Młodzika do Olimpijczyka” 
edycja 2015/2016 dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 
lat. Organizatorami zawodów był Akademicki Związek 
Sportowy - Środowisko Warszawa. Były to już drugie 
zawody pływackie z całego cyklu pięciu zawodów 
eliminacyjnych, które zostaną zwieńczone zawodami 
fi nałowymi na koniec przyszłego pływackiego sezonu 
letniego 2016. W zawodach brały udział dwie najmłodsze 
zawodniczki reprezentujące Sekcję Pływacką VEGA 
Dobrodzień: Sara Jainta rocznik 2007 oraz Marta 
Rakowska rocznik 2006. 

Sara Jainta z Gosławic zanotowała udany start w 
zawodach pływackich stając dwukrotnie na najwyższym 

dokończenie na s. 28

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu już po raz trzeci wziął 
udział w akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego Narodowe Czytanie. W 2013 roku czytaliśmy 
utwory Aleksandra Fredry, w 2014 Trylogię Henryka Sienkiewicza, 

a w tym roku „Lalkę” Bolesława Prusa. Po raz pierwszy czytaliśmy 
głównie z wszystkimi placówkami edukacyjnymi, w drugiej edycji 
udało się również zaprosić kilka osób z miasta, natomiast w tym 
roku czytało 8 szkół oraz 18 różnych  osób reprezentujących bardzo 
różnorodne środowiska w gminie Dobrodzień. Należy podkreślić, 
że od początku biorą udział w akcji włodarze naszego miasta. 
W tym roku Pani Burmistrz Róża Koźlik w roli Izabeli Łęckiej, 
natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski w 
roli Stanisława Wokulskiego w strojach wypożyczonych z Teatru 
im. J. Kochanowskiego w Opolu. Ponadto na apel wzięcia udziału  
w akcji odpowiedzieli: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
oraz  przewodnicząca Koła TSKN w Dobrodzieniu Barbara 
Kaczmarczyk, skarbnik Gminy Gabriela  Gaś, dyrektor Zespołu 
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Bożena Gaś, dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Dariusz Dykta, dyrektor 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu 
Ewa Macha, Radni Rady Miejskiej – Joachim Wloczyk, Piotr 
Kapela oraz Andrzej Jasiński, studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – sekcja literacka: Danuta Bukartyk, Ewa Piasecka, 
Gabriela Ociepka, Maria Eichhorn oraz prowadzący zajęcia w 
sekcji dr Janusz Hurnik (profesora Zenona Jasińskiego odwołały 
obowiązki na UO); ponadto: wieloletni dyrektor domu kultury, 
brydżysta oraz reprezentant Rady Kultury Stanisław Górski, 
księża Jan Golba oraz Łukasz Florczyk, przedstawicielka 
Dobroteki Anna Bukartyk, Prezes Zarządu OSP Dobrodzień 
Katarzyna Skiba, przedstawicielka sklepu kosmetycznego w 
Rynku Mariola Bardosz oraz reprezentanci Domu Kultury: Teatr 
Mimowolny,(Maja Wojsa recytowała fragmenty, którymi wygrała 
wyróżnienie na konkursie recytatorskim OKR), Teatr MaMeMik 
wraz z instruktorem Agnieszką Hurnik, przedstawiciele sekcji 
tanecznych, Zespołu Regionalnego – Stanisław Werner, Chóru 
Kantata – Władysław Regner, sekcji intarsji Anna Majowska 
(założycielka Klubu Malucha oraz reprezentantka Rady Kultury). 
Warto podkreślić, że w przypadku szkół wraz ze swoimi uczniami 
czytali nauczyciele a także dyrektorzy – Bożena Gaś (Szkoła 
Podstawowa w Dobrodzieniu) oraz Aneta Dzikowicz (Gimnazjum 
Dobrodzień).

Sceneria, w której mogliśmy się znaleźć to sklep Wokulskiego 
ze starą kasą wypożyczoną od pana Gerarda Zajontz, lalkami i 

dokończenie na s. 25
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Wykorzystanie probiotyków
Współczesność to nowe problemy i 

nowe wyzwania. 
Przypadek sprawił, że kilka lat temu 

od znajomego pszczelarza dowiedziałem 
się o PROBIOTYKACH.

Od roku stosował je w pasiece i 
wyrażał się o nich bardzo pochlebnie. 

Do nowości podszedłem z rezerwą, 
ale postanowiłem zgłębić temat od 
strony teoretycznej i  praktycznej, 
wykorzystując probiotyki w pasiece. Z 
upływem czasu krąg zainteresowanych   
pszczelarzy na Opolszczyźnie i w naszym 
dobrodzieńskim kole powiększył się.

Moje pierwsze eksperymenty 
w poidełkach zachęciły mnie do 
szerszego stosowania probiotyków. 
Zamiast dotychczasowego jednego 
wprowadziłem trzy pojemniki. Na jeden 
pojemnik daję 100 ml ApiBioFarmy i 
jestem zaszokowany ilością zużywanej 
przez pszczoły wody. 

Niby drobiazg, ale dający wiele do 
myślenia.

Indywidualnie podjąłem jeszcze dwa 
tematy dodatkowego przetestowania 
probiotyków: ochrona ApiBioFarmą 
plastrów z pierzgą przed pleśnią i 
wpływ ApiBioFarmy na ochronę przed 
varrozą.

Czy pszczoły potrzebują probiotyków 
do życia?

Do niedawna  temat ten w literaturze 
pszczelarskiej omijany był szerokim 
łukiem, zapewne ze względu na  małą 

ilość szczegółowych informacji. Samym 
pszczelarzom mikroorganizmy kojarzyły  
się  głównie z rozwojem chorób w 
pasiece i potrzebą walki z nimi za 
wszelką cenę. Do zwrócenia uwagi na 
pozytywny aspekt obecności mikrofl ory 
w środowisku pasiecznym przyczyniły 
się głównie szkolenia i prezentacje 
prowadzone  przez przedstawicieli 
fi rmy produkującej probiotyki.  Dzięki 
nim dowiadujemy się, że pożyteczna 
mikroflora jest  nie tylko niezbędna 
do prawidłowego rozwoju rodziny 
pszczelej,  ale również wpływa na 
odporność pszczół.  Należy podkreślić, 
że probiotyki formalnie nie są lekami, 
toteż nie można od nich oczekiwać 
likwidacji chorób. Mają jednak zdolność  
ograniczania rozwoju mikroflory 
szkodliwej na zasadzie konkurencji o  
pożywienie i o przestrzeń. Poza tym 
mikroflora pożyteczna stanowi stały 
element układu pokarmowego pszczoły, 
przyczyniając się do prawidłowego 
przebiegu procesów trawiennych. Poza 
układem pokarmowym pozytywna 
mikrofl ora bytuje również w pierzdze, 
w której prowadzi procesy uwalniania 
białka z ziarenek pyłku oraz - inicjując 
procesy fermentacyjne - doprowadza 
do zabezpieczenia pokarmu na okres 
zimowy. Wielu naukowców jest zdania, 
że pierzga zawdzięcza swoje walory 
zdrowotne między innymi  właśnie 
obecności pozytywnych bakterii kwasu 

mlekowego. 
Z doświadczeń opisywanych przez 

pszczelarzy wynika, że probiotyki 
mogą mieć duże znaczenie w 
profi laktyce chorób pszczelich, w tym 
chorób pasożytniczych. Jak podają 
przedstawiciele fi rmy zioła zawarte w 
ApiBioFarma mogą mieć właściwości 
odstraszające pasożyty. Natomiast sami 
pszczelarze zauważają, że po oprysku 
pszczoły zaczynają przystępować do 
oczyszczania gniazda i powłok swojego 
ciała, co ma ogromne znaczenie w 
utrzymaniu prawidłowej higieny w 
rodzinie. 

Ostatnio na targowisku widzę 
skrzynię pięknych pomidorów z napi-
sem „Pomidory Gruntowe”. Pytam 
producenta, czy aby się nie pomylił i 
zamiast „szklarniowe" przez pomyłkę 
napisał „gruntowe”. Okazuję się, że od 
kilku lat używa ProBioemów i ma takie 
a nie inne.

Myślę, że każdy człowiek za in-
teresowany jest swoim zdrowiem. 

Ja jestem zainteresowany zdrowiem 
swoich pszczół i swoim własnym, jak 
również zdrową ziemią, która winna 
wydawać zdrowe plony.

Probiotyki mają w sobie coś, co 
godne jest szerokiego doświadczania 
i otwartego dzielenia się swoimi 
wnioskami zarówno tymi z ogródka jak 
i z pasieki.

Zbigniew Bojdunik
Prezes Koła Pszczelarskiego Dobrodzień

zdawalnością egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje w zawodzie. 
Uczniowie Technikum Handlowego w 
kwalifikacji prowadzenie sprzedaży 
zaliczyli egzamin pozytywnie w 
100%, a warto zauważyć,    że na 18 
zdających jedenastu zdało egzamin 
praktyczny w 100%, a pozostali 
zmieścili się w przedziale między 
89 a 99%.  Odpowiednio w powiecie 
oleskim – część pisemna: 96,2%, część 
praktyczna: 97,2%, a w województwie 
opolskim – część pisemna: 93%, część 
praktyczna – 85,2%. Wielkie gratulacje 
należą się również uczniom Technikum 
Przemysłu Drzewnego, którzy zdawali 
egzamin  w kwalifikacji wytwarzanie 
wyrobów stolarskich. W szkole i w 
powiecie oleskim egzamin pisemny i 
ustny zdało 100% uczniów, bo tylko 
w naszej szkole był egzamin dla tej 
kwalifikacji, natomiast w województwie 
opolskim pisemny zdało 92,9%, a 
praktyczny – 100% zdających.

Warto zaznaczyć w jaki sposób 
te wyniki przekładają się na wyniki 
innych szkół w powiecie. Nasze Liceum 

uplasowało się na trzecim miejscu, 
a Technikum na miejscu czwartym. 
Średni wynik procentowy to w LO 
63%  z języka polskiego (4 miejsce w 
powiecie), 44,23% z matematyki (4 
miejsce), 79,7% z języka angielskiego 
(2 miejsce) i  77,8% z języka 
niemieckiego (3 miejsce). Natomiast w 
Technikum średni wynik procentowy z 
języka polskiego to 65,8% (1 miejsce 
w powiecie), 50% z matematyki (2 
miejsce), 72,5% z języka angielskiego (1 
miejsce) i 87,7% z języka niemieckiego 
(1 miejsce). Jeśli chodzi o egzaminy 
zawodowe to średni wynik procentowy 
naszej szkoły to 91,1%, co daje naszej 
szkole 1 miejsce (w powiecie średni 
wynik to 78,8%)

Jak widać i uczniowie i nauczyciele 
mogą być zadowoleni z wyników 
egzaminów, choć zawsze mogło być 
lepiej, jednak nic nigdy nie jest idealne, 
a ideał jest często naszym marzeniem. 
Jednak warto wiedzieć, że takie wyniki to 
wiele dodatkowych godzin spędzonych 
w szkole podczas zajęć pozalekcyjnych, 
chociażby sobotnia Szkolna Akademia 
Matematyczna, gdzie maturzyści 
powtarzali matematykę nie tylko z 
naszymi matematyczkami: Urszulą 

Sadowską i Justyną Grzywocz, ale także 
z paniami: Wiesławą Olearczuk, Marią 
Jasińską i Sarah Dyllong. I za to im 
serdecznie dziękujemy. W zależności od 
tematów zajęć frekwencja sięgała nawet 
ponad 50 osób. Nie sposób policzyć, ile 
godzin w tygodniu maturzyści spędzili na 
zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, 
języka polskiego czy też języków obcych 
– i choć czasem było trudno zostać 
godzinkę dłużej w szkole, i choć czasem 
trudno było ulec namowom nauczycieli, 
że warto i trzeba, to jednak w efekcie 
opłaciło się bardzo… Ileż to godzin 
popołudniowych spędzili uczniowie 
obecnej klasy 4 Technikum Handlowego, 
żeby rozwiązywać przykładowe testy 
egzaminacyjne czy poćwiczyć na kasie 
fiskalnej. Ile było różnych konkursów 
wiedzy handlowej, w których wzięli 
udział… Ileż razy uczniowie Technikum 
Przemysłu Drzewnego rozwiązywali 
testy egzaminacyjne, gdzie analizowano 
każde pojedyncze zadanie…

Teraz, już w nowym roku szkolnym, 
czekają nas nowe zadania i wyzwania, 
którym warto podołać, tak by te 
wszystkie starania zakończyły się nie 
mniejszym sukcesem. 

 Joachim Wloczyk

Udana matura...dokończenie ze s. 19
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Dzień Pluszowego Misia po raz trzeci
„Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest 

potrzebny miś” to hasło, które przyświeca 
nie tylko tegorocznym obchodom tego 
niezwykłego święta w Dobrodzieniu. 
Organizując je staramy się pokazać, że 
jest to jeden z pomysłów na połączenie 
pokoleń, na namówienie rodziców na 
zabawę z dziećmi i na przypomnienie 
sobie dziecka w każdym z nas. Chcemy 
pokazać, że wystarczy pretekst, by świetnie 
się bawić np. miś. Zabawka to ma w tym 
roku 113 lat!!!

Za pierwszym razem wspólnie szyliśmy 
misie i czytaliśmy bajki o nich, w zeszłym 
roku dzieci malowały swojego misia na 
konkurs plastyczny i mogły zrobić misia 
wieloma różnymi technikami, a dorośli 
mogli zobaczyć na wystawie swe zdjęcia 
z dzieciństwa z misiem właśnie. W tym 
roku postanowiliśmy przypomnieć postać 
wspaniałego misia, bohatera lat dziecinnych 
kilku pokoleń – Misia Uszatka!

W kalendarzu miś ma swe święto 25 
listopada, ale my proponujemy zabawy 
w weekend. W sobotę rozpoczęliśmy w 
sali widowiskowej od bajki „Fabryka 
zabawek” Teatru Kultureska, której 
bohaterem jest Misio Krzysio oraz występu 
„Dokisiaków”.

Następnie przeszliśmy do sali 
kameralnej świętować 40-te urodziny 
dobranockowego Misia Uszatka. Wszystkie 
dzieci przywitał tam miś Czarny Nosek, 
który zaprosił je do wspólnej zabawy. 
Rozpoczęliśmy od przeczytania historyjki 
o tym jak powstała postać Misia Uszatka. 
Było to tak – dawno, dawno temu jeszcze 
przed wojną był sobie miś Czarny Nosek, 
który zamieszkał w redakcji dziecięcego 
czasopisma „Słonko”, w którym pracowała 
pisarka Janina Porazińska. Ponieważ do 
redakcji przychodziło bardzo dużo listów 
od dzieci pani Porazińska wymyśliła, że 
to miś powinien odpisywać dzieciom. I 
tak było przez wiele lat do wybuchu II 
wojny światowej. Wtedy też dość często 
przychodził do redakcji Czesław Janczarski. 
Pewnego dnia powiedział: „Widzę, że dzieci 

bardzo lubią Czarnego Noska. Muszę kie-
dyś napisać dłuższą historię o misiu.” I tak 
od 6 marca 1957 roku dzieci mogły czytać 
w nowym czasopiśmie „Miś” o przygodach 
Misia Uszatka. 

Drugą bajkę jaką wspólnie prze-
czytaliśmy to właśnie pierwsza część 
przygód Misia Uszatka ponieważ szu-
kaliśmy odpowiedzi, dlaczego klapnęło mu 
uszko – otóż bardzo długo stał w sklepie 
z zabawkami na półce i było mu bardzo 
smutno. Z tego smutku właśnie klapnęło 
mu jedno uszko...

Od 1975 roku zaczęto produkować 
dobranockę o przygodach mądrego i 
przyjacielskiego misia i powstawała aż do 
1987r. – razem w łódzkim Studiu Małych 
Form Filmowych Se–Ma–For powstały 104 
odcinki. Na potrzeby animacji stworzono 
w pracowni lalkarskiej 20centymetrową 
postać misia. Praca nad dobranocką 
była żmudna i pracochłonna – do sceny 
trwającej 10 sekund należało 240 razy 
przestawić lalkę!... Tych informacji i wielu 
innych można się dowiedzieć w Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie, a pomnik 
Misia Uszatka można spotkać przy ul. 
Piotrkowskiej w Łodzi! 

Po bajkach dzieci wzięły udział w za-
bawie z misiem  Czarnym Noskiem i Lal ką 
Różą (w tej roli Maja Wojsa) i kiedy każdy 
już miał misiowy medal przystąpiliśmy do 
pałaszowania tortu! A przygotował go dla 
nas Edward Bebel. Kto szybko zjadł mógł 
ustawić się do kolejki do pomalowania 
twarzy. Arcydzieła wymalowywały Pani 
Beata Kupiec z córką Julką. Najedzeni 
i wymalowani mogliśmy przystąpić 
do pląsów i zabaw z misiem Czarnym 
Noskiem (w jego roli Agnieszka Hurnik) 
wraz z serpentynami  i balonikami jak na 
prawdziwej uroczystości urodzinowej! Na 
zakończenie sesja zdjęciowa z misiem 
wykonanym przez Panią Dorotę Krawiec, 
której składamy wielkie podziękowania.

W niedzielę na basenie odbyła się druga 
część wielkiego świętowania – zabawy i 
konkursy w wodzie, w których nagrodą 

były misie!
W poniedziałek natomiast hall domu 

kultury wypełnili goście Zespołu Placówek 
Edukacyjnych, którzy również postanowili 
wykorzystać niezwykłość tej pluszowej 
zabawki i wspólnie ruszyć do zabawy. Jak 
mówi pani dyrektor Joanna Kaczorowska: 
„Było to już  III spotkanie integracyjne 
organizowane dla placówek województwa 
opolskiego z myślą o dzieciach o obniżonej 
sprawności intelektualnej i ruchowej. 
Wspólne zabawy, pląsy, konkursy i zajęcia 
animacyjne oraz słodki poczęstunek i 
niespodzianki stanowią wspaniałą okazję 
do bliższego poznania, nawiązania 
znajomości i przyjaźni. Innymi słowy to 
cudowny sposób na wywołanie uśmiechu 
na twarzach wszystkich biorących udział 
w imprezie dzieci, jak również poczucia 
zadowolenia i radości wśród opiekunów 
i rodziców. Pomysłodawczyni imprezy to 
pani  Krystyna Świder (współorganizator). 
Pozostali współorganizatorzy to: Joanna 
Kaczorowska, Katarzyna Broniarek,  
Jolanta Cecota,  Izabela Wojsa, Aneta 
Majewska–Bednarek, Anna Gryga,  Justyna 
Kochanek, Agnieszka Paluch, Renata Foit, 
Piotr Haberla. Natomiast placówki biorące 
udział w imprezie to: ŚDS Sowczyce, ZSS 
Zawadzkie, ZSS Kadłub, Przedszkole 
Niepubliczne Integracyjne "Promyk" 
Błachów, ZPE Dobrodzień. Nad imprezą 
patronat honorowy objęli: Starosta Oleski  
Stanisław Belka, Burmistrz Dobrodzie-
nia  Róża Koźlik, Kurator Oświaty w 
Opo lu Halina Bilik, Opolski Oddział 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, dyrektor oddziału  
Joanna Niedźwiedź. Z zaproszonych 
gości przybyli: pan wicestarosta Roland 
Fabianek, Burmistrz Dobrodzienia  Róża 
Koźlik, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Renata Płaczek-Zie-
lonka, Dyrektor Opolskiego Oddziału 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  Joanna Niedźwiedź, 
Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu  Agnieszka Hurnik oraz 
Radne Powiatu Oleskiego – Barbara 
Kaczmarczyk, Lidia Kontny.”

Wszyscy zaproszeni goście brali udział 
w zabawach z dziećmi oraz wspólnie z nimi 
wykonywali różnorakie misie z papieru 
doskonale się przy tym bawiąc.

Wspólnie świętowany miś z pewnością 
przyniósł wiele radości i dzieciom i do ros-
łym. Przypominamy wszystkim panom, że 
pa nie, według badań naukowych, przecho-
wują zawsze misia otrzymanego od na rze-
czo nego i ponoć służy on za pocieszyciela 
w chwilach samotności... Może zatem warto 
również w małżeństwach z długim stażem 
zrobić misiową niespodziankę...

Zapraszamy za rok, na pewno wy-
myślimy coś nowego równie misiowego!

Agnieszka Hurnik
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Dobrodzieńska Dycha 2015
 Gladys Jepkorir z Kenii wygrała 

bieg w kategorii Kobiet z nowym 
rekordem trasy 0:34:15. Poprawiła 
dotychczasowy rekord trasy o 59 sekund. 
Druga ma mecie  Ukrainka Katerina 
Karmanenko pobiegła także o 16 sekund 
poniżej rekordu, Jej czas 0:34:58. 
W kategorii Mężczyzn wygrał również 
Kenijczyk Shirma Haron Kiptoo z 
fantastycznym wynikiem 0:29:49, co 
jest również nowym rekordem trasy. 
Stary rekord poprawił aż o 23 sekundy. 
Tradycyjnie już pogoda w Dobrodzieniu 
jest dość extremalna w trakcie „Do-
brodzieńskiej Dychy”. Nie inaczej było i 
w tym roku. Wszystkie prognozy pogody 
przewidywały bardzo wysokie tempera tu-
ry w tym dniu. Po bardzo upalnym piątku, 
sobotni poranek przywitał nas burzą i 
ulewnym deszczem. Wydawało się, że 
matka natura będzie łaskawa zarówno dla 
biegaczy jak i organizatorów. Nic z tego. 
Po około godzinnej ulewie pokazało się 

słońce i towarzyszyło nam 
do kolejnej burzy (około 
16.00 - było już po biegu o 
tej godzinie, ale odbywały 
się imprezy z okazji Dnia 
Dobrodzienia), potem znowu 
pokazało sie słońce i po kilku 
godzinach kolejna 3-cia burza 
jednego dnia. Ta ostatnia 
przerwała nawet bardzo 
do bry koncert gwiazdy Dni 
Dobrodzienia — Haliny 
Młynkowej. 

Na liście startowej znaj-
dowało się 734 zawodników, 
z których 569 potwierdziło 
swój udział w biegu wnosząc 
opłatę startową. Okazało 
się, że extremalna pogoda, 
skutecznie zniechęciła, aż kilkadziesiąt 
osób z tego grona, które nie przyjechały 
na bieg. W biurze zawodów, zapisały się 
jednak nowe osoby i ostatecznie na trasę 

wyruszyło 561 osób. Do mety 
dotarło jednak 545 osób. 

Po raz pierwszy w 
Dobrodzieniu startowały 
osoby na wózkach z napędem 
bezpośrednim. Zgłosiło się 7 
osób, wystartowały 4, a linie 
mety osiągnęły 3 osoby. 

Wysoka temperatura, 
tro chę brawura, trochę 
lek komyśl ność i (lub) nie-
przygotowanie niektórych 
zawodników do biegania 
w takim upale skutkowały 
omdleniami i zasłabnięciami. 
Kilku zawodnikom na trasie 
i mecie była udzielona pomoc 

medyczna. 3 osoby trafiły do szpitala, 
gdzie po podaniu kroplówek „przyszły do 
siebie” i wróciły do domu. 

Wyniki: 
Open kobiety: 1.Gladys JEPKIRIR, 

Ke nia, 0:34:15  rekord trasy;  2. 
Katerina KARMANENKO, Ukraina 0:
34:58, 3. Da lia DELEWSKA, Dąbrowa 
Górnicza, 0:39:35; open mężczyźni: 
1.Shirma Haron KIPTOO, Kenia, 0:
29:47 rekord trasy; 2.Tanui John 
KIBICHY, Kenia,  030:27; 3.Roman 
ROMANENKO, Ukraina, 0:31:25 
Wśród mieszkańców miasta i gminy 
Dobrodzień najlepsze wyniki osiągnęli: 
1.Weronika Wolas  0:55:06, 2.Janina 
Musiał  0:58:50, 3.Ilona Tomys  1:01:03 
oraz 1.Marek Kapela 0:37:47, 2.Martin 
Czyrnia  0:41:01, 3.Damian Skoruppa 
0:42:17.

Janusz Szafarczyk

22 października 2016 roku szykuje 
się poważna impreza. Otóż naszemu 
dobrodzieńskiemu  liceum stuknęła 
sześćdziesiątka. Taka okrągła rocznica 
wymaga spotkania absolwentów nie 
tylko LO, ale i szkół technicznych. Prośba 
więc do byłych uczniów dobrodzieńskich 
szkół średnich – konieczny  kilkudniowy 
urlop w październiku, by przyjechać 
na tak ważne obchody. Absolwenci 
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum 
Mechanicznego, Technikum Przemysłu 
Drzewnego i Technikum Handlowego 
zintegrowani kolejny raz przemaszerują 
ulicą Oleską ze sztandarami swoich 
szkół. Prosimy o śledzenie informacji na 
temat Zjazdu na stronie szkoły i fecebooku 
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu.

 Ewa Piasecka

To już 60 lat Kalendarz imprez
kulturalno-rozrywkowo-turystycznych na 2016 rok

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Dobrodzień

22 stycznia Dzień Babci i Dziadka

28 stycznia Zebranie sprawozdawcze za rok 2015

10 marca Dzień Kobiet

22 marca Spotkanie Wielkanocne

31 maja Dzień Matki

12 czerwca– 25 czerwca Wczasy w Świnoujściu

07 lipca Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

28 lipca Ognisko- grill

04 sierpnia Wycieczka do Wrocławia- Panorama 
Racławicka

20 października Dzień Seniora

24 listopada Andrzejki – wróżby

15 grudnia Spotkanie Wigilijne
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Od  czerwca 2015 r. trwa zbiórka nakrętek 
plastikowych, których dochód   ze sprzedaży miałby 
wesprzeć inwestycję rozbudowy naszego gimnazjum 
o halę sportową.  Akcja zainicjowana została przez 
dyrekcję gimnazjum i samorząd uczniowski. 

Już dziś chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy przyłączyli się do naszej akcji 
dostarczając spore ilości nakrętek. Ukłony kierujemy 
w stronę  pani   B. Konarskiej-Markiewicz – dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Pluder, pana 
Cisińskiego z pomocnikami, pani Szymańskiej z 
Pluder oraz pani Rust z Ligoty Dobrodzieńskiej. 
Apelujemy do wszystkich chętnych, dla których 
zbieranie nakrętek stało się codziennością, aby 
w dalszym ciągu wspierali naszą inicjatywę. 
Dzięki Wam kilogramów kolorowych plastików 
przybywa.

Każdy może pomóc, gdyż wszyscy kupujemy 
podobne produkty  spożywcze i chemiczne: napoje 
w plastikach, mleko w kartonach, jogurty, ketchupy, 
płyny, itp.  

To takie proste i pożyteczne zarazem:  zbierz 
nakrętki do woreczka i przynieś do gimnazjum 
lub podaj przez osoby zaprzyjaźnione ze szkołą, 
uczniami, pracownikami. Liczy się ilość – im więcej 
tym lepiej. Do  tej pory uzbierano około 1 tony, a 
potrzebujemy naprawdę sporo. Nie bądź obojętny i 
przyłącz się ze znajomymi do akcji, ponieważ hala 
jest potrzebna nie tylko młodzieży, ale całej aktywnie 
działającej społeczności.

Z góry dziękujemy
Dyrekcja szkoły

Rzuć 
nakrętką!

stopniu podium w kategorii dziewcząt 8 lat.
Sara podczas zawodów startowała w dwóch konkurencjach: 

50m stylem motylkowym i 100m stylem zmiennym. W swoich 
dwóch startach Sara zajęła pierwsze miejsca. Na uwagę zasługuje 
zdecydowane zwycięstwo zawodniczki w wyścigu na 100m stylem 
zmiennym poprzedzone również zwycięstwem „delfi nem” na 
50m. Jednak nie było zbyt dużo czasu na radość ze zwycięstwa w 
delfi nie, gdyż przerwa między poszczególnymi biegami wynosiła 
zaledwie 13 minut. Tak krótka przerwa między startami mogła 
mieć wpływ na uzyskany wynik naszej zawodniczki w stylu 
zmiennym.

Marta Rakowska z Krasiejowa zanotowała również - co jej 
młodsza koleżanka klubowa, udany start w zawodach pływackich 
stając dwukrotnie na najwyższym stopniu podium w kolejnej 
kategorii dziewcząt 9 lat.

Marta podczas zawodów startowała w dwóch konkurencjach: 
50m stylem dowolnym i 100m stylem zmiennym. W swoich 
dwóch startach Marta zajęła pierwsze miejsca. Na uwagę 
zasługuje zdecydowane zwycięstwo zawodniczki w wyścigu na 
100m stylem zmiennym, gdzie według spikera zawodów - Marta 
nie pozostawiła pola rywalkom z Warszawy i Gdańska, które i tak 
mogły walczyć jedynie o drugie miejsce. Marta zdobywając dwa 
złote medale uzyskała równocześnie tytuł Najlepszej Zawodniczki 
Zawodów w swojej kategorii wiekowej.

Dzięki udanym „złotym” startom naszych najmłodszych 
zawodniczek, VEGA Dobrodzień ostatecznie zajęła pierwsze 
miejsce w klasyfikacji medalowej rocznika 2006/2007 
pozostawiając za plecami 20 sekcji i klubów sportowych.  

W zawodach pływackich brało udział 346 zawodników z 
39 klubów sportowych, reprezentujących okręgi: mazowiecko-
warszawski, warmińsko-mazurski, pomorski, podlaski, lubelski, 

łódzki, małopolski, podkarpacki, wielkopolski i oczywiście 
opolski. 

Zawody pływackie „Od Młodzika do Olimpijczyka” w 
Warszawie cieszą się dużą popularnością wśród sekcji i klubów 
pływackich z całej Polski, gdyż stanowią sportową okazję do 
sprawdzenia umiejętności pływackich najmłodszych zawodników 
naszego kraju. Dodatkowym celem zawodów jest promowanie 
zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.

Korzystając z tej „złotej” okazji, Stowarzyszenie Promocji 
Pływania VEGA z Dobrodzienia składa serdeczne podziękowania 
dla fi rmy DOKTORVOLT Hurtownia Elektryczna Online, która 
ufundowała nowe koszulki sportowe i ręczniki dla zawodniczek 
Sekcji Pływackiej. Udział najmłodszych zawodniczek w 
ogólnopolskich zawodach sportowych był ofi cjalną prezentacją 
przekazanej odzieży sportowej „w akcji”. Dziękując serdecznie 
za podarowany sprzęt sportowy zapraszamy do zapoznania się z 
pełną ofertą naszego Sponsora.

Piotr Rakowski

dokończenie ze s. 21 Sukces Vegi
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5. urodziny teatru MaMeMik

29 września odbyły się uroczystości 
urodzinowe dziecięcego teatru 
MaMeMik. Aktorzy z tej okazji przy-
gotowali przedstawienie pod tytułem 
„PIĘCIOLATEK”, które pokazywało ich 
5letnią historię i fragmenty wszystkich 
sztuk. A było to tak:

Dawno, dawno temu za górami za 
lasami było sobie małe miasteczko, w 
którym mieszkały zupełnie niezwykłe 
dzieci. Chodziły  do szkoły podobnie 
jak inne, ale marzyły o wielkiej sławie 
i niezwykłych przygodach. Wtedy tato 
jednej z dziewczynek znalazł na to 
sposób – powinni bawić się w teatr!!!!

Rozpoczęli w swojej szkole od 
teatru kukiełkowego i wystawili dwa 
małe spektakle – „Kłopoty Pani Łyżki” 
oraz „Pociąg”. Zaraz potem przygotowali 
„Bajkę Noworoczną”, którą przedstawili 
mieszkańcom Zakładu Opieki Leczni-
czej w Dobrodzieniu.Latem wystawili 
w szkole „Kopciuszka” dla kolegów i 
rodziców, a na Boże Narodzenie zagrali 
już z dorosłym Teatrem Mimowolnym 
w Domu Kultury w bajce „Zaczarowana 
jabłoń” !!!!!

Latem następnego roku wystawili 
swoją własną pierwszą premierę!!! 
„DZWONEK NA PRZERWĘ”. Zagrali 
ten spektakl jeszcze w Rusinowicach w 
ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, 
na festynie parafialnym oraz na 
Wojewódzkim Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych w Oleśnie. 

W kolejnym roku z dorosłymi 
wystąpili w pantomimie „Kopciuszek”, 
a ich własna druga premiera to 
„CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ”. 

Zagrali tym razem w Domu Dziecka 
w Sowczycach oraz na Festiwalu w 
Oleśnie, a następnie pojechali na Dni 
Otwarte Teatru Lalki i Aktora w Opolu, 
gdzie uczyli się robić lalki i poznawali 
zakulisowe tajemnice teatru.

Kolejny rok to spektakl mikołajowy z 
dorosłymi „Zaczarowana Gwiazdka” oraz 
premiera „BAŚNIOWY KOMPUTER”. 
Tym razem w spektaklu mikołajowym 
„Bajka o smoku Kubie” młodzi aktorzy 
stali się już partnerami dorosłych i 
były dwie główne role – dorosła i 
dziecięca! A już latem 4 własna premiera 
„ZACZAROWANE DRZEWO”.

W następnym roku młodzi aktorzy  
uświetnili Święto poezji spektaklem 
„Ptasie pióra”, który pokazali również 
na I Konfrontacjach Teatralnych w Domu 
Kultury.

Ostatnia mikołajowa bajka to w 
2014 r. „Czerwony Kapturek”, a ostatnia 

premiera to w 2015 r „SMERFNY  
TEATR”. W tym roku również aktorzy 
przygotowali żywy obraz ucząc się 
nowej formy – „Szkoła Ateńska” na 
rozpoczęcie II Konfrontacji Teatralnych 
w Dobrodzieniu oraz muzyczną bajkę 
„Kopciuszek”  wraz z przedszkolakami z 
okazji „Tańczących Przedszkolaków”.

Gratulujemy serdecznie wszystkim 
aktorom i składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim naszym 
Przyjaciołom: Pani Burmistrz Róży 
Koźlik, Andrzejowi Jasińskiemu za 
inspirację do powstania, Stanisławowi 
Górskiemu za to że pozwolił nam 
zaistnieć przy DOKIS, Beacie Sikorze za 
oprawy muzyczne naszych przedstawień, 
Marii Eichhorn za wspaniałe kostiumy, 
Joannie Wróblewskiej i Dorocie Krawiec 
za fantastyczne dekoracje.

Dziękujemy również piekarni 
Urbanek z Pluder za wspaniały 
urodzinowy tort,  natomiast dzieci 
szczególnie dziękują Pani Burmistrz za 
prezent w postaci koszulek z napisami 
– teraz już będą widoczni jako grupa. 
Młodzi aktorzy otrzymali również 
mnóstwo prezentów od gości za co 
wielkie, ogromne podziękowania!!!

Serdecznie dziękuję wszystkim ro-
dzicom aktorów, którzy wraz z dziećmi 
obdarzyli mnie kwiatami jako instruktora 
teatralnego – praca z Waszymi dziećmi  
i obserwowanie jak się rozwijają to 
prawdziwa, wspaniała przyjemność. 
Mam nadzieję, że nadal będziemy razem 
ubarwiać świat kolejnymi występami. 
Aktualny skład teatru to: Kamila Sikora, 
Beata Sowa, Paulina Sklorz, Weronika 
Badura, Wiktoria Feliks, Marta Maliń-
ska, Martyna Czapla, Michał Krawiec, 
Kewin Zygmund, Mateusz Hurnik, 
Michał Hurnik, Lukas Czelnik, Tomasz 
Pluta i Filip Olearczyk.

Agnieszka Hurnik
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Dobrodzieński Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobrodzieniu posiada jedną z 
największych sal widowiskowo – kino-
wych w domu kultury na Opolszczyźnie 
– ogromna pełnowymiarowa scena 
teatralna, orkiestron, widownia na 
345 miejsc oraz przesuwany ekran. 
To ostatnie udogodnienie powoduje, 
że scena może być wykorzystana w 
całości swoich możliwości lub tylko w 
części, a dodatkowo ekran odsłonięty 
może służyć do wyświetlania filmów. 
Niestety sala ta wymaga gruntownego 
remontu głównie ze względu na brak 
właściwego ogrzewania i wentylacji oraz 
ze względu na konieczność posiadania 
w dzisiejszych czasach nowoczesnej 
techniki scenicznej.

Ponieważ jednak przed remontem 
konieczna jest dokumentacja dlatego 
właśnie dobrodzieński Dom Kultury 
napisał projekt do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Rozwój infrastruktury 
kultury/infrastruktura domów kultury – 
„Opracowanie dokumentacji technicznej 
modernizacji sali widowiskowo-kinowej 
w Domu Kultury w Dobrodzieniu”. Projekt 
zawiera: projekt instalacji sanitarnych 
(wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-
klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania, 
CW), projekt instalacji elektrycznych, 
niskoprądowych i teletechnicznych, 
projekt oświetlenia sceny i mechaniki 
sceny, nagłośnienia sceny, aranżacji 
akustycznej z analizą pogłosu, 
kinotechniki; projekt architektoniczny 
z elementami konstrukcji i aranżacji 
wnętrz. 

Projekt jest już zrealizowany i do-
kumentacja została wykonana. Teraz 
przed naszą jednostką kolejne zadanie 
– zdobycie środków na wykonanie 
poszczególnych prac remontowych.

Agnieszka Hurnik

Harmonogram 
odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości 

na terenie gminy Dobrodzień 
na okres zimy 2015 – 2016

Lp. Nazwa zakładu pracy Teren odśnieżania Nr telefonu
1. Zakład Gospodarki 

Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu

Dobrodzień:  ul. Gładysza, Cmentarna, 
Opolska do CPN,Plac Wolności, Woj.Pol, 
Szemrowicka, Solna, Kościuszki, 
Rzędowicka, Mickiewicza, Polna, E.Stein, 
Parkowa, Pocztowa, Moniuszki, Chłopska, 
Reymonta

34/357-53-30
34/357-55-34 
723-620-101

2. Adam Jędras 
46-380 Główczyce
ul. Dobrodzieńska

Osiedle Sikorskiego –Dobrodzień
ul. Leśna – do Bąków, Kolonia J. 
Wieczorka, Bukowa,Lubliniecka, 
Jaśminowa

603-377-990

3. Krystian Przybyła 
ul. Opolska 99
46 – 380 Dobrodzień  

Błachów z  ul. Opolską do Cmentarnej, 
Powstańców, Spółdzielcza, Kolejowa, 
Słoneczna, K. Mańki, Dworcowa, Na 
Habas

34/357 -59 -18
506-135-226

4. Froncek Stefan
46-375 Pludry
ul. Rolna 14

Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok,  
Bzinica Stara i Nowa ,Bąki, Kolejka

34/353 -74 -91
698-487-852

5. Fonfara Henryk
46-380 Zwóz
ul. Bielowcowa 12

Dobrodzień: „Hadasiki”,droga do ujęcia
wody, ul. Lubliniecka-cała, Topolowa, 
Studzienna, Zielona, Dębowa,  Gosławice. 
Główczyce, Zwóz,

34/357-50-22
604-688-676

6. Kandora Klaudiusz 
46-380 Rzędowice
ul. Leśna 15

Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury, 
Malichów, Warłów, Ligota Dobrodzieńska

693-984-670
693-984-671

7. Lempa Waldemar
46-380 Turza
ul. Kolejowa 2

Turza, Myślina, Makowczyce,  608-707-158

8. Rudolf Wiendlocha
46-380 Szemrowice
ul. Grzybowska 3

Szemrowice, ul. Na Makowczyce, 
droga ze Szemrowic do Kocur.

601-575-802

Czas na renowację sali 
widowiskowej
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Bajka o stolarstwie

 Dobrodzień to mała mieścina,
Gdzie hacjenda rodziny Dzięciołów się mieściła.
Tam z dziada pradziada stolarstwem się zajmowano
I najlepsze w okolicy meble wykonywano.
 
Syn po ojcu fi rmę odziedziczył,
Teraz wnukowi daje, jednak się przeliczył.
Młody Dzięcioł inne plany snuje,
Opuścić ojczyznę niezwłocznie planuje.
Nie pomagają prośby i inne starania,
Dzięcioł wyjechał bez pożegnania.
 
Jednak nie zdawał sobie sprawy biedny,
Że do pewnych czynności fach będzie potrzebny.
 
Do Królestwa Słowików najpierw dociera.
Myśli: „Śpiewanie to przecież pewna kariera.
Wszakże ptakiem jestem, śpiew pewnie nietrudny
Sławę zdobędę i bogactwo do trumny”
Pierwszy koncert szybko zorganizowany,
Jednak wśród Słowików został wyśmiany.
 
Ośmieszony grupę pracujących pszczół spotyka.
Postanawia w pracy pomóc i kwiaty dotyka.
Nawet słoika miodu zebrać nie zdołał,
Dziób mu się zlepił i miód zmarnował.
Pszczoły na marnotrawstwo się nie godziły
I ze swojej krainy go wypędziły.

Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim numerze "Echa..." prezentujemy Pañstwu zwyciêsk¹ bajkê o dobrodzieñskim stolarstwie 
z konkursu og³oszonego przez DOKiS, Firmê "Kler", Dobrotekê i Starszego Cechu Rzemios³ Pana Ryszarda Kaczmarczyka

 Dzięcioł do miasta Jeży szybko się udaje,
Bo od zawsze powtarzał: „Ja się nie poddaję!”
Jeż Igiełka w krawiectwie go zatrudnia,
Dzięcioł ma skończyć szyć spodnie do południa.
Jednak nawleczenie igły to problem niezmierny,
A Jeż Igiełka swoim ideałom wierny.
Wyrzuca Dzięcioła krzycząc: „Taki tu nie potrzebny!”
 
Młody Dzięcioł załamany okrutnie,
stwierdza smutnie:
„Źle, że rodziny nie posłuchałem
I szacunku tradycji nie okazałem”.
 
Po tułaczce do Dobrodzienia powraca.
Jak syn marnotrawny rodziców przeprasza.
W piersi się bije, łzy z oczu leje
I szczerze zapewnia: „Tu się zestarzeję!”
 
Bo tylko w tym mieście serce mocno bije.
Tu każdy stolarz wie po co żyje.
Tu trzeba co prawda ciężko pracować
I wiedzieć, że życia nie wolno marnować.
 
Dzięcioł od razu do pracy się bierze
I meble jak cuda wystruguje w drzewie.
A każdy kto te meble kupuje,
Wie, że mają dusze i pieniądze dobrze inwestuje.
                                                                          

Paulina Suchańska

 Dzięcioł do miasta Jeży szybko się udaje,

Dzięcioł

X Jubileuszowy Puchar Burmistrza
Dobrodzieńską pływalnię „Delfin” 

zaatakowali najlepsi pływacy nie 
tylko z Polski ale również z zagranicy. 
Dlaczego? Otóż, w dniach 17 – 18 
października obchodziliśmy X urodziny 
Klubu Pływackiego „Vega”. Tak, tak, 
proszę Państwa, to już 10 lat. Z tej 
właśnie okazji zostały zorganizowane 
dwudniowe zawody pływackie, dys-
koteka dla zawodników oraz zebranie 
dla trenerów, działaczy oraz rodziców. 
To właśnie dzięki nim, nasze zawody 
przybrały rangę międzynarodową i zostały 
uznane za najlepszą imprezę sportową 
na Opolszczyźnie. Wystartowało 128 
zawodników w tym 23 osobowa ekipa Vegi 
Dobrodzień oraz dwie ekipy zagraniczne: 
Ukraina oraz Białoruś. Jednakże dzięki 
wspaniałemu przygotowaniu Veganie tanio 
skóry nie sprzedali i walczyli do samego 
końca o Puchar, który ostatnio pojechał na 
Ukrainę oraz do Opola. Nasi zawodnicy 
zdobyli w sumie: 3 złote, 13 srebrnych 

oraz 5 brązowych medali. Na podium 
wielokrotnie stawali: Solich Martyna, 
Badura Oliwia, Jainta Sara, Rakowska 
Marta, Badura Tobiasz, Stasiukiewicz 
Tymoteusz, Jonczyk Zuzanna, Badura 
Jonasz, Krawiec Patryk, Borkowski 
Arkadiusz, Jarzombek Marcel, Oliwa 
Laura.

Dzięki anonimowym sponsorom 
roz dano zarówno nagrody rzeczowe jak 
i pieniężne. Przeprowadzone zostało 
również losowanie nagród głównych: 
dwóch puf skórzanych („Meble Pyka”) 

oraz 4 rodzinnych biletów do Jura Parku 
w Krasiejowie.

Z tego miejsca, w imieniu trenerów, 
chciałabym podziękować rodzicom Sto-
warzyszenia Promocji Pływania „Vega” 
za niesamowitą pracę jaką wykonali 
w ostatnich tygodniach, aby zawody 
odbyły się w tak niesamowitej i „bogatej” 
atmosferze. Dziękujemy rów nież 
wszystkim sponsorom, którzy wspomogli 
naszą inicjatywę szerzenia pływania na 
ziemi Dobrodzieńskiej.

Weronika Jędras

porcelaną. Każdy mógł również wybrać 
sobie kostium z epoki i w nim wystąpić 
(kostiumy ze zbiorów wypożyczalni w 
domu kultury). Goście zasiadali przy 
stolikach i mogli częstować się kawą i 
herbatą ze słodkim akcentem. 

Każda szkoła po odczytaniu fragmentu 
odpowiadała na pytanie konkursowe i 
otrzymywała książkę „Lalkę” w nagrodę 

Narodowe czytanie
wraz z okolicznościową pieczęcią 
nadesłaną przez Kancelarię Prezydencką 
specjalnie na tę okazję.

Czytanym fragmentom akompaniował 
na pianinie Witold Jureczko.

Zapraszamy za rok choć jeszcze nie 
wiemy jaki zostanie wybrany autor i tytuł. 
Zachęcamy do oglądania zdjęć na stronie 
Domu Kultury w zakładce „Wydarzenia”.

Agnieszka Hurnik

dokończenie ze s. 21


