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Z prac Rady Miejskiej
Szanowni mieszkańcy, informuję
o ważniejszych, podjętych uchwałach
przez Radę Miejską w Dobrodzieniu.

W

okresie od ostatniego wydania gazety
odbyły się 4 sesje w dniach 22 grudnia
2015r., 21 stycznia; 23 lutego oraz 21 marca 2016 roku, na których podjęto między
innymi uchwały w sprawie:
• uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień
na rok 2016 – budżet zakłada dochody
ogółem w wysokości 30.718.515,75 zł
w tym: dochody bieżące 28.918.515,75 zł,
dochody majątkowe 1.800.000,00 zł.
Plan wydatków na 2016 rok wynosi
31.533.706,21 zł w tym: wydatki bieżące 27.322.231,80 zł, wydatki majątkowe
4.211.474,41 zł. W 2016 roku w budżecie
gminy na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.211.474,41 zł, w tym także
będą realizowane inwestycje w ramach
środków z funduszu sołeckiego na kwotę
250.934,08 zł.
• uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
– stanowi on część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
zadania wynikające z programu finansowane są z budżetu gminy
• Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – jest integralną
częścią gminnej strategii społecznej.
Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym,
a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia rehabilitacji
i resocjalizacji osób uzależnionych oraz
redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem
• przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Dobrodzień na lata 2016–2025 – kierunki
działania strategii obejmują zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
jednostek i rodzin, podniesienie rangi
pracy socjalnej, aby w pełni realizować
ustawową misję pomocy społecznej,
zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży, poprawę jakości
życia osób doświadczających deprywacji
społecznej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Strategia określa
obszar działania samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Priorytetem działań
strategicznych jest utrzymanie obecnego
poziomu rozwoju lokalnego oraz rozwiązywanie problemów społecznych

w takim zakresie, jaki udało się osiągnąć
dzięki realizacji celów strategicznych
w latach 2005 -2015.
• udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Powiatu Oleskiego na dofinansowanie
kosztów przejazdu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię
specjalistyczną – przekazano kwotę
5.000,00 złotych w formie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Dobrodzień
na 2016 rok
• udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Powiatu Oleskiego – przekazano kwotę
1.500,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu na dofinansowanie imprezy
sportowej „Bieg majowy” pod hasłem
„Trzeźwi do sukcesu w sporcie i w życiu”
• ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy Dobrodzień – ustalono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu
ratowniczym w wysokości 20,00 złotych
za każdą godzinę udziału w działaniu
ratowniczym oraz za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę
ekwiwalent pieniężny w wysokości
10,00 złotych za każdą godzinę udziału
w szkoleniu pożarniczym
• przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016–2018 dla
Gminy Dobrodzień – celem głównym
jest stworzenie spójnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Gminie
Dobrodzień
• Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2016 roku
– program ma zastosowanie w stosunku
do wszystkich zwierząt domowych w tym
w szczególności do psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących przebywających
w granicach administracyjnych Gminy
Dobrodzień
• wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej –
uchwały takie podejmowane są na każdej
sesji, a wynika to z potrzeb związanych
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 Przewod-

Dostojne
Jubilatki

Pani Gertruda Ficek

Pani Marta Ulfik

W

grudniu ubiegłego roku Pani Marta
Ulfik z Pluder świętowała swoje 90
urodziny. W lutym bieżącego roku 90 lat
ukończyła Pani Gertruda Ficek z Dobrodzienia. Szanownym Jubilatkom jeszcze raz
życzymy dalszych długich lat w zdrowiu,
szczęściu i radości.

Ewa Kalisz
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niczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
Damian Karpinski przyjmuje interesantów
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 15-tej do 15.30 w Urzędzie
Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności
1 (pokój nr 112, I piętro).
Barbara Orlikowska
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Program Pomoc
Żywnościowa 2014–2020 Smaki
Tradycji
Informujemy, iż działania w ramach
Programu Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020, Podprogram 2015
kończy się z dniem 30 kwietnia br.

S

towarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka jako organizacja partnerska w tym programie zawarła z Bankiem Żywności w Opolu
porozumienie na kolejny rok współpracy
w Podprogramie 2016.
Składamy serdeczne podziękowania firmom, które wsparły nieodpłatnie w formie
użyczenia transportu, przewóz żywności
z magazynu w Opolu-Luboszyce do Bzinicy Starej. Dzięki temu żywność mogła
być przekazywana osobom posiadającym
skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrodzieniu.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy
udzielili pomocy przy rozładunku artykułów
żywnościowych w Bzinicy Starej.
Wszystkie działania w ramach Programu
Pomoc Żywnościowa 2014–2020 stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie.
By pomoc ta mogła być kontynuowana
zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w Podprogramie 2016.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Kopyto Prezes SRW w Bzinicy Starej

pomoc społeczna

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
Od dnia 01.04.2016 r. przyjmowane
są wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego.

O

soby, które złożą wniosek w terminie
od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca
2016 r. w przypadku spełnienia warunków
do otrzymania świadczenia wychowawczego otrzymają wyrównanie od kwietnia
2016 r.
Os oby, które złożą wnios ek
od 02.07.2016 r. będą miały ustalane prawo
do świadczenia wychowawczego od miesiąca, w którym wpłynie wniosek o ustalenie
prawa do tego świadczenia.
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które
nie ukończyło 18. roku życia) będą miały
rodziny, w których dochód na osobę nie
przekroczy 800,00 zł. W przypadku rodzin,
których członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności dochód
na osobę w rodzinie nie może być wyższy
niż 1.200,00 zł.
Osoby, które będą się ubiegały o przy-

znanie świadczenia na pierwsze i kolejne
dzieci składając wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego są obowiązane do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zmiany w dochodzie
rodziny oraz złożenia oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
oraz w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o dochodzie
osiągniętym z tego tytułu.
Osoby, które będą się ubiegały o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko
złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, gdyż świadczenie
będzie ustalane niezależnie od wysokości
dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.
W przypadku rodzin niepełnych koniecznym będzie załączenie do wniosku
dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód
lub separację, odpis aktu zgonu drugiego
rodzica dziecka, prawomocne orzeczenie
sądu stanowiące naprzemienną opiekę nad
dzieckiem).

Zapraszamy do odwiedzenia sklepu
internetowego SMAKI TRADYCJI!

P

omysłodawcą przedsięwzięcia jest Pani
Beata Kubiciel, która od kilku lat odnosi
sukcesy prowadząc agroturystykę „Tawerna
pod Kotwicą” w Kadłubie Wolnym. Własny
biznes dał jej doświadczenie, dzięki któremu
poznała preferencje klienta, jego zachwyt
wysokogatunkowym tutejszym wyrobem.
To wszystko sprawiło, że postanowiła rozszerzyć dystrybucję dla szerszego grona
odbiorców.
Poruszając się po sklepie internetowym
smakitradycji.eu znajdziecie Państwo produkty ściśle związane ze smakiem i kulturą
ziemi oleskiej. Ofertę sklepu stanowić będą
produkty świeże o naturalnym pochodzeniu,
czego dowodzą certyfikaty. Załoga sklepu
współpracuje ze sprawdzonymi, godnymi
zaufania producentami, cenionymi za wierność tradycyjnym przepisom!
Ponadto w ofercie znajdziecie Państwo
również kosze upominkowe ze smacznymi
i oryginalnymi produktami naszej ziemi.
Serdecznie zapraszamy!

MIEJSCE POBIERANIA I SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA 500+
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1,
pokoje nr 9, 13, 15 w godz. 7.30-.15.30 (budynek – Urzędu Miejskiego – parter).
UWAGA:
W celu umożliwienia złożenia wniosku
o świadczenie wychowacze osobom aktywnym zawodowo w kwietniu 2016 roku wnioski będą przyjmowane w godz. 7.30-17.30
Szczegółowe informacje: http://
www.500plusopolskie.pl/
Informacja dla osób pobierających
świadczenia rodzinne za granicą
Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko,
a w konsekwencji brak decyzji Marszałka
Województwa, może spowodować potrącenie kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego ze świadczeń przyznanych
w instytucji zagranicznej. Zatem zapraszamy,
także te osoby do złożenia wniosku na‘’500
plus’’ w naszym ośrodku.
Klaudia Tkaczyk
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ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP
W roku 2015 dobiegła końca pięcioletnia kadencja władz
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, stąd w styczniu
i lutym 2016 roku odbywały się zebrania sprawozdawczo
– wyborcze. Rozpoczęła je tym razem OSP Rzędowice już
w sobotę 09 stycznia 2016 r., a zakończono zebraniem
w OSP Kocury – Malichów w dniu 15 lutego 2016 r.

Na

zebraniach udzielono absolutorium
dla zarządów OSP, wybierano „stare
– nowe” władze, dokonano wyboru 19 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i 32
delegatów na Zjazd Gminny, który odbędzie
się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w restauracji „Murzynek”. Poniżej skład części
zarządów OSP:
Jednostka OSP
Bzinica Stara
Dobrodzień
Główczyce
Klekotna
Kocury – Malichów
Pludry
Szemrowice
Rzędowice

Prezes
Piekacz Kamil
Skiba Katarzyna
Ptok Rafał
Mrugała Piotr
Miler Marek
Grabinska Patrycja
Pluta Andrzej
Wildau Norbert

W OSP Bzinica Stara dokonano największych zmian, gdyż Aleksandra Krupę zastąpił
Kamil Piekacz, Daniela Korna Norbert Przybyła, a Patrycję Grabińską Adam Piekacz;
jednej zmiany dokonano we władzach OSP
Rzędowice, gdzie dotychczasowego sekretarza Eugeniusza Szklorza zastąpił dh Andrzej
Zacha. W OSP Dobrodzień z funkcji sekretarza zrezygnowała Sabina Gocyła, którą
zastąpił dh Bartosz Cholewa, w OSP Kocury – Malichów dh Ryszard Miozga złożył
rezygnację z pełnionej funkcji – a nowym
naczelnikiem wybrano dha Janusza Półtoraka, sekretarzem w miejsce Arletty Miler
wybrano Wojciecha Wernera.
Na zebraniach poruszano wiele tematów
związanych z finansowaniem straży przez
gminę, planowanych zakupów i doposażenia jednostek, szkoleniami, organizacją
imprez strażackich łącznie z zawodami
sportowo – pożarniczymi, itp. W zebraniach
uczestniczyli Burmistrz Dobrodzienia Róża
Koźlik – jednocześnie V–ce prezes Zarządu Oddziału MG Związku OSP RP, prezes
Zarządu dh Erwin Dziuba, który pełni także
funkcję komendanta gminnego ds. ochrony

p/pożarowej, Piotr Więdłocha – pracownik
Urzędu Miejskiego odpowiedzialny m. in.
za ochronę p/pożarową oraz moja skromna
osoba. W zebraniach uczestniczyli także Komendant Komendy Powiatowej PSP Olesno
st. kpt. Wojciech Wiecha, dowódca JRG KP
PSP Olesno bryg. Jarosław Zalewski, członek
Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu
st. bryg. w stanie spoczynku Zygmunt Zalewski. Ponadto w zebraniu w OSP Dobrodzień
Naczelnik
Przybyła Norbert
Jainta Grzegorz
Kus Tomasz
Małyska Janusz
Półtorak Janusz
Grabinski Sebastian
Maziol Klaudiusz
Kompała Joachim

Sekretarz
Piekacz Adam
Cholewa Bartosz
Dziemba Andrzej
Kaleja Joachim
Werner Wojciech
Światły Ginter
Wloczyk Joachim
Zacha Andrzej

uczestniczyli przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu Damian Karpinski, dyrektor
BS Leśnica O/Dobrodzień Marianna Skorupa oraz dyrektor ZGK i M Dariusz Dykta.
Chciałbym także w tym miejscu podziękować wszystkim druhom za przygotowanie
zebrań sprawozdawczych wraz z prezentacjami multimedialnymi, które przebiegały
w miłej i serdecznej atmosferze, za dotychczasową solidną pracę społeczną i skuteczność działań na rzecz lokalnych społeczności,
a także wypada życzyć dużo wytrwałości
i nowych sukcesów w tej trudnej pracy, szczególnie nowym druhom we władzach. Należy
także podkreślić wyrozumiałość i docenić
cierpliwość naszych druhów w oczekiwaniu
na zakupy nowych samochodów, sprzętu,
wyposażenia osobistego i ochronnego, gdzie
Zarząd Oddziału MG ZOSP RP przyjął plan
zakupów sprzętu, samochodów, itp.
Ubiegła kadencja w naszych
jednostkach OSP była bardzo dobra.
Zakupiono dwa nowe samochody bojowe i pozyskano trzy używane dla naszych

jednostek:
• średni samochód bojowy marki Mercedes Atego z napędem 4x4 dla OSP Dobrodzień z dofinansowaniem 100 tys. zł
w ramach dotacji z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, 150 tys. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Opolu oraz dotacji Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu ze środków własnych,
jak również w ramach zaciągniętej przez
gminę pożyczki 349.616 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Koszt
pojazdu zamknął się łączną kwotą 600
tys zł z pełnym wyposażeniem ratowniczo
– technicznym, a dodatkowym wyposażeniem jest wyciągarka zamontowana
z przodu pojazdu, maszt oświetleniowy,
trzyprzęsłowa drabina nasadkowa, działko wodno – pianowe oraz drobna armatura wodno – pianowa;
• samochód bojowy marki Scania dla
OSP Szemrowice w wysokości 749 tys.
zł z RPO, działanie 3.1. infrastruktura
drogowa; poddziałanie 3.1.1 – ochrona szlaków komunikacyjnych o łącznej
wartości 1.128.600 zł z pełnym wyposażeniem ratowniczo-technicznym, który
jest jednym z najlepiej wyposażonych
pojazdów w całym województwie;
• OSP Dobrodzień pozyskała w darowiźnie samochód Mercedes – Vito, który
druhowie nie szczędząc swojego czasu
i pieniędzy przystosowali na lekki samochód ratowniczo – techniczny;
• OSP Kocury – Malichów zakupiono
średni samochód pożarniczy Iveco, który
druhowie także odremontowali i pięknie
wymalowali.
Wybudowano Centrum Aktywności
Wiejskiej w Kocurach z dofinansowaniem
unijnym z PROW – u w wysokości do 75 %
kosztów kwalifikowanych (max. 371.137 zł),
obiekt był budowany wraz z remizą OSP,
która finansowana była w całości z budżetu
gminy.
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Przebudowano pięknie budynek byłej
szkoły w Główczycach na remizę OSP z salami na piętrze przy wydatnym zaangażowaniu swoich sił i środków druhów strażaków.
Zostały zamontowane systemy selektywnego alarmowania w OSP Rzędowice
i Klekotna (1 z dofinansowaniem z Zarządu
Oddziału Woj. ZOSP RP w Opolu), w tej
chwili mamy taki system w 7 jednostkach
OSP, pozwalający na alarmowanie ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej
PSP w Oleśnie. Mimo dużych oszczędności w budżecie gminy należy się cieszyć,
że kolejna nowa remiza powstaje w naszej
gminie dla jednostki OSP Bzinica Stara
na boisku od strony ul. Dębowej o wartości ok. 640 tys. zł – a termin zakończenia
to wrzesień 2016 r., w tej chwili tylko OSP
Pludry ma własną tymczasową siedzibę ale
bez remizy – za to z samochodem Lublin,
który przekazano z KW PSP w Opolu.
Stałe koszty (wynagrodzenia konserwatorów, usługi remontowe, przeglądy sprzętu
i samochodów, usługi i ekwiwalent za udział
w akcjach) wynoszą ok. 130 – 140 tys. zł,
więc na zakupy sprzętu pozostaje niewiele,
przy budżecie gminy na ochronę przeciwpożarową rzędu ok. 200 tys. zł.
Cieszyć należy się z faktu, że z bardzo
dużym zrozumieniem podchodzą także ds.
ochrony p/pożarowej rady sołeckie, które ze
swoich funduszy wspomagają naszych strażaków, zgodnie z uchwalonymi i w zgodzie
z prawem preliminarzami swoich wydatków
– bardzo w tym miejscu w imieniu druhów
dziękuję.
Jednostki OSP Szemrowice, OSP Dobrodzień i OSP Główczyce – będące w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
i Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym
(OSP Szemrowice) posiadają kategoryzację
ze specjalizacją, co znaczy, że w zależności
od rodzaju zdarzenia jedna z nich będzie
interweniowała (np. do działań na wodzie lub na wysokości OSP Dobrodzień,
a do działań poszukiwawczo – ratowniczych
Szemrowice), ponadto mogą być alarmowane do działań poza powiat oleski na teren
województwa w razie powodzi, klęsk żywiołowych, itp. Wymienione trzy jednostki
muszą mieć wyszkolonych pod każdym
względem strażaków, pełne wyposażenie
wraz z urządzeniami do ratownictwa technicznego i być zawsze w pełnej gotowości
bojowej. Te OSP otrzymują także dofinansowanie z KSRG na wyposażenie i utrzymanie
są to kwoty rzędu 10 – 17 tys. zł, co trochę
odciąża budżet naszej gminy, a w związku
ze specjalizacją jest konieczność zakupu
niezbędnego dodatkowego wyposażenia,
na co mam nadzieję zwiększona zostanie
dotacja z KSRG gdyż nowe rozporządzenie
w tej sprawie podpisał Z – ca Komendanta
Głównego PSP w Warszawie a nie Burmistrz
Dobrodzienia.

WIEŚCI GMINNE

Działalność MRM
W dniu 5 października 2015 r. odbyła
się trzecia Sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Miała ona charakter
„roboczy”. Radni dyskutowali głównie
na temat prac komisji problemowych.

W

wyniku działań poszczególnych komisji
opracowano regulamin Młodzieżowej
Róży Dobrodzienia oraz zgłoszono pomysł
konsultacji z młodymi mieszkańcami gminy. Radna Magdalena Jasińska przedstawiła
propozycję akcji „Kolorowe Miasto”, która
z entuzjazmem została przyjęta przez resztę
radnych.
Dnia 30 listopada odbyła się kolejna
sesja Młodzieżowej Rady Miasta, w której
uczestniczyli Pani Burmistrz Róża Koźlik,
kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego Barbara Orlikowska, dyrektorzy
obu szkół oraz opiekunowie Rady. Młodzi
radni przedstawili Pani Burmistrz wyniki
prac zespołów problemowych oraz plany
na dalszą działalność. Radny MRM Michał
Jośko zaproponował przeprowadzenie wśród
uczniów ankiet diagnozujących problemy
społeczne w środowisku lokalnym. Przedstawiony przez radną Magdalenę Jasińską plan
akcji „Kolorowe Miasto” zyskał aprobatę Pani
Burmistrz, która przekazała na ten cel kwotę pieniężną w wysokości 600,00zł. Została
Niestety coraz częściej na samorządy
nakłada się nowe zadania
i próbuje się przerzucać koszty i finansowanie co jest zadaniem państwa, a nie
zadaniem własnym gmin. Podsumowując
ubiegającą kadencję należy się cieszyć, gdyż
był to kolejny w miarę spokojny i korzystny okres dla naszych straży, co podkreślali na zebraniach strażacy, jak i zaproszeni
goście, którzy dziękowali władzom gminy
i Radzie Miejskiej Dobrodzienia za przychylność i gospodarskie spoglądanie na sprawy
naszych straży, które co roku w budżecie
zapewniają środki finansowe na działalność
jednostek OSP, remonty i budowę nowych
strażnic, zakupy niezbędnego wyposażenia
i sprzętu.
Na zakończenie trochę statystyki:
• w 2015 r. odnotowano na terenie powiatu
oleskiego 895 zdarzenia (w tym na terenie
naszej gminy 128), na co składały się: –
192 pożary (nasza gmina 30); – 684 miejscowe zagrożenia (u nas 92); – 19 alarmy

również poruszona sprawa szkolnych nagród
książkowych dla wybitych uczniów. Padła
propozycja zamiany tradycyjnych nagród
książkowych na bony podarunkowe.
Kulminacyjnym punktem IV sesji było
przyjęcie przez radnych uchwały w sprawie
Młodzieżowej Róży Dobrodzienia. Uchwała
ta została przyjęta jednogłośnie.
Odznaka Młodzieżowej Róży Dobrodzienia jest nagrodą przeznaczoną dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mieszkającej na terenie gminy Dobrodzień. Pomysł tej nagrody wzorowany jest na Róży
Dobrodzienia przyznawanej już od wielu
lat za zasługi dla społeczności lokalnej. Młodzieżowa Róża Dobrodzienia przyznawana
będzie w trzech kategoriach: nauka, sport
i działalność społeczna. Kryteria nadania
tejże odznaki są szczegółowo określone
w regulaminie opracowanym przez MRM.
Laureaci Młodzieżowej Róży Dobrodzienia
będą wyłaniani spośród kandydatów przez
Młodzieżową Radę, a nagrody wręczane
będą podczas uroczystości otwarcia Dni
Dobrodzienia.
Treść regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej www.dobrodzien.pl w zakładce
Samorząd/ Młodzieżowa Rada Miejska.
Bartłomiej Wloczyk
Mateusz Dworaczyk

fałszywe (gm. Dobrodzień 6);
• w 2014 r. odnotowano na terenie powiatu
oleskiego 709 zdarzenia (w tym na terenie
naszej gminy 157), na co składały się: –
169 pożary (nasza gmina 39); – 537 miejscowe zagrożenia (u nas 118); – 3 alarmy
fałszywe (gm. Dobrodzień 1).
• w 2013 r. odnotowano na terenie powiatu
oleskiego 604 zdarzenia (w tym na terenie
naszej gminy 86), na co składały się: – 126
pożary (nasza gmina 22); – 468 miejscowe
zagrożenia (u nas 76); – 10 alarmy fałszywe (gm. Dobrodzień 0).
• w 2012 r. było tych zdarzeń ok. 1000,
więc odnotować należy spadek, wzrasta
natomiast ilość miejscowych zagrożeń,
jak i też nagminne wypalanie traw i nieużytków. Jest sporo do zrobienia w świadomości ludzkiej, dużo tu daje profilaktyka i zwiększona ostrożność kierowców
i właścicieli obiektów – oby nasze OSP jak
najmniej wyjeżdżały do takich akcji i zawsze szczęśliwie wracały do swoich remiz.
Ze strażackim pozdrowieniem – „Bogu
na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc
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KONKURS WIEDZY
POŻARNICZEJ
Tradycyjnie w marcu każdego roku w gminach odbywają się konkursy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Finał gminny odbył się 07 marca 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom ”.

U

czestniczyli w nim zwycięzcy eliminacji szkolnych w liczbie 22 uczestników,
w tym 4 osoby z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 18 uczniów ze wszystkich
szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami i nauczycielami. W ubiegłym roku
w tym konkursie uczestniczyło 20 uczniów.
Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu złożonego z 30 pytań w czasie
20 minut, a 4 najlepszych uczniów ze szkół
podstawowych po teście miało II turę złożoną
z 8 pytań, natomiast w grupie III (17 – 19 lat)
najlepsi postanowili zrezygnować z II tury.
Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą
z zakresu pożarnictwa i jego historii.
Wyniki konkursu są następujące:
• szkoły podstawowe: I m. Oliwia Machnik
PSP Dobrodzień 28+0 pkt, II m. Monika
Kurc PSP Szemrowice 27+0 pkt (w ubiegłym roku zajęła tę samą lokatę), III m.
Dominik Krafczyk PSP Szemrowice 24+2
pkt przed Pawłem Ledwoniem 23+1 pkt;

• gimnazjum: przeprowadzono eliminacje
szkolne, ale ze względu na chorobę opiekuna 3 najlepsi wezmą udział w finale
powiatowym;
• szkoły ponadgimnazjalne I m. Sabina
Maziol 28 pkt (to siostra Karoliny ubiegłorocznej zwyciężczyni), II m. Justyna
Skowronek 20 pkt (w ubiegłym roku zajęła
tę samą lokatę), III m. Dawid Gudra 17
pkt przed Weroniką Pluta (poprzednio
3 lokata).
Trzy pierwsze miejsca premiowane
są udziałem w finale powiatowym w Oleśnie, który odbędzie się 31 marca br. o godz.
10.00 w MDK. Życzymy naszym zwycięzcom
jak najlepszych wyników i awansu do finału
wojewódzkiego, a tam wieloletnim uczestnikiem była Dorota Matziol – uczestniczka także czterokrotnie finału krajowego.
Może uda się nawiązać do chlubnych tradycji poprzedniczki, a zwycięzcy finałów
powiatowych w Oleśnie od lat dominują
w finale wojewódzkim. Monika Kurc i Justyna Skowronek na szczeblu gminnym utrzy-

mały swoje pozycje i nie poprawiły swoich II
miejsc z ubiegłego roku. Wszyscy uczestnicy
dzisiejszego konkursu otrzymali dyplomy
za udział, a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczowe. Podsumowania konkursu dokonał
przewodniczący komisji konkursowej st. kpt
Mariusz Koziński z Komendy Powiatowej
PSP w Oleśnie, który także wręczył nagrody
w formie kart upominkowych do empiku
i dyplomy w asyście druha Erwina Dziuby
– Prezesa Zarządu Oddziału MG ZOSP RP
w Dobrodzieniu.
W finale powiatowym nasi zwycięzcy
uzyskali niezłe wyniki, gdyż Justyna Skowronek zdobyła 4 m. z wynikiem 31+5 pkt,
a Mateusz Waloszczyk z wynikiem 31+7 pkt
powtórzył ubiegłoroczny sukces zdobywając
2 miejsce i awansował do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 29.04 br. Ponadto
w I dziesiątce uczestników turnieju znaleźli
się Oliwia Machnik – 26 pkt, Sabina Maziol –
27 pkt i Martin Krafczyk – 26 pkt. Zadaniem
uczestników konkursu było rozwiązanie testu złożonego z 40 pytań w czasie 30 minut,
a po 4 najlepszych uczniów z poszczególnych
grup po teście miało II turę złożoną z 8 pytań
testowych.
Ewald Zajonc

kultura

Dom Kultury
uwalnia książki
„Książka żyje, gdy jest czytana. Umiera w chwili, kiedy
odkładamy ją na półkę, gdzie leży zakurzona całymi
latami. Tak jednak być nie musi. Każdej książce możemy
podarować kolejne życie. Wystarczy ją tylko uwolnić”.

B

ookingcrossing to idea, która zrodziła
się w Stanach Zjednoczonych, a polega
na bezpłatnym przekazywaniu książek poprzez zostawianie ich w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Każdy może
przyjść i zabrać książkę, a po przeczytaniu
przynieść ją znowu tak aby ktoś inny również mógł ją przeczytać. Każdy również
może przynieść swoje książki i zostawić
je na półce dla innych czyli uwolnić je.
W każdej takiej książce znajduje się naklejka: „Jestem Wolną Książką. Jeśli chcesz
możesz zabrać mnie ze sobą i przeczytać.
Nie zapomnij jednak o moim ponownym
uwolnieniu! Kiedy już mnie przeczytasz

zostaw mnie gdzieś, tak abym mogła znaleźć
kolejnego czytelnika”.
Dom Kultury postanowił przybliżyć
tę akcję mieszkańcom gminy Dobrodzień
i zaprosił na wieczór z uwalnianą książką
13 lutego 2016. W sali kameralnej, która
przerodziła się w utalentowanych rękach
rękodzielniczki i od niedawna instruktorki
w Domu Kultury Beaty Kupiec, w niezwykłą
kawiarnię literacką czytaliśmy fragmenty
ulubionych książek i zachęcaliśmy do przeczytania przyniesionej przez siebie książki.
Cały wieczór można było przychodzić, wybierać książki, napić się kawy, zjeść pyszne
ciastko, poczytać lub posłuchać innych.

Na pamiątkę każdy czytelnik otrzymywał
ręcznie wykonaną zakładkę. Nasza półka
wypełniła się książkami, a nasi goście czuli się u nas tak dobrze, że zaproponowali
by akcja stała się pretekstem do cyklicznych
spotkań. Dlatego nowe instruktorki pracujące w Domu Kultury Beata Kupiec i Joanna
Eichhorn – pomysłodawczynie spotkania,
zapraszają co dwa miesiące. Już 2 kwietnia
uwalniona została książka dziecięca.
Zachęcamy również do śledzenia naszej
strony internetowej, gdyż w przygotowaniu jest kolejna akcja – „Dyskusyjny Klub
Książki”.
Agnieszka Hurnik
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DOBRODZIEŃSKA MŁODZIEŻ
W EUROPARLAMENCIE
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu uczestniczyli
w projekcie Euroscola organizowanym
przez Parlament Europejski w Strasburgu. W przedsięwzięciu wzięło udział
ponad 500 młodych ludzi z 17 krajów.

W

ubiegłym roku szkolnym Olivia Ziaja,
Marek Pruski i Rafał Polański wzięli
udział w konkursie ogłoszonym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Ich zadaniem było stworzenie
krótkometrażowego filmiku na temat „Unia
Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu”. Praca uczniów została doceniona i nagrodzona wyjazdem do Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu.
Młodzieżowa debata, na którą została
zaproszona nasza 24-osobowa grupa wraz
z opiekunami odbyła się 3 marca 2016 roku.
Na to wydarzenie przygotowywaliśmy się
od kilku miesięcy. Musieliśmy podzielić się
na sześć grup i ustalić wspólne stanowisko
wobec kwestii związanych z Unią Europejską,
a całość przetłumaczyć na język angielski.
Pracowaliśmy pod kierunkiem pani dr Anny
Głąb-Sołtysiak i pani Aleksandry Dudy.

W końcu, gdy nadszedł ten długo wyczekiwany przez nas dzień mogliśmy wejść
do Europarlamentu i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi politycy. Zasiedliśmy
na sali obrad plenarnych, zostaliśmy przywitani i przedstawiono nam funkcjonowanie i rolę tej instytucji. Następnie na forum
przedstawiciel z każdej z 23 szkół musiał
krótko zaprezentować swój kraj, region
i szkołę. W naszej grupie tę funkcję pełnił
Marek Pruski. Warto dodać, że tego dnia
jako jedyni reprezentowaliśmy nasz kraj.
Później odbyło się spotkanie w grupach
roboczych, gdzie musieliśmy podjąć dyskusję
z rówieśnikami na temat problemów z jakim
zmaga się Europa. Po naradach ponownie
spotkaliśmy się w głównej sali obrad. Tam
zostały nam przedstawione wypracowane
wcześniej poglądy odnośnie przyszłości
Europy, fali uchodźców, zatrudnienia młodych, praw człowieka, ochrony środowiska…
Mogliśmy zagłosować, zgadzając się lub nie
z zaprezentowanymi nam stanowiskami oraz
zadawać pytania przedstawicielom Parlamentu. Pod koniec posiedzenia odbył się
finał Eurogame, do którego dostała się jedna
z naszych koleżanek Zuzanna Mucha, która

wraz z trzema osobami innych nacji prawidłowo rozwiązała quiz złożony z 18 pytań
(każde w innym języku).
Przy okazji, nim dotarliśmy do Strasburga, zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z historią
pięknych niemieckich miast takich jak Norymberga, Monachium i Stuttgart.
Udział w finale projektu Euroscola był
dla nas wszystkich nowym doświadczeniem,
sprawdzianem z umiejętności językowych
(dominował język angielski, francuski i niemiecki) oraz przeżyciem, które wzbudziło
w nas ciekawość świata. Nie możemy jednak
zapomnieć, że gdyby nie zwycięstwo Marka,
Rafała i Olivii nasz udział w tym międzynarodowym wydarzeniu byłby niemożliwy.
Chcemy również serdecznie podziękować
wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji
projektu, a w szczególności: Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu, Dyrekcji i pracownikom Dobroteki oraz panu
Łukaszowi Rejdakowi.
Faustyna Kandora

kultura

Pan Alfons
Witek wyróżniony
„Różą Powiatu”
W dniu 12 stycznia, Starosta Oleski Stanisław Belka wręczył
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

L

aureatem powyższej nagrody został
mieszkaniec gminy Dobrodzień. Wyróżnienie „Róża Powiatu” otrzymał mieszkaniec Szemrowic pan Alfons Witek, pasjonat i muzyk, dla którego życie związane
jest od zawsze z orkiestrą dętą. Pan Alfons
Witek zaktywizował młodzież i zaszczepił
w niej miłość do muzyki klasycznej i dętej.
Jest założycielem i dyrygentem orkiestry
dętej w Szemrowicach, będącej kontynuacją
parafialnej orkiestry. Orkiestra ta uświetnia muzycznym akcentem festyny, koncerty
i uroczystości kościelne. Dzięki pracy i zaangażowaniu pana Alfonsa, szemrowicka

orkiestra stale rozwija się, dziś liczy ok. 30
osób. Większość muzyków pan Alfons wykształcił muzycznie od podstaw, prowadząc
lekcje gry na instrumentach w Szemrowicach
oraz Myślinie, gdzie dzięki jego działaniom
powstała samodzielna orkiestra. W roku
2014 pan Alfons został laureatem Srebrnej
Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie kultury.
Ponadto nagrody Starosty
Oleskiego otrzymali:
„Róże Powiatu”:
• Pani Krystyna Polak – przewodnicząca

•
•

•
•

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oleśnie
Pan Krzysztof Musioł – instruktor tańca
towarzyskiego w oleskim domu kultury
Ks. Józef Dziuk – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim
Wyróżnienia Starosty Oleskiego:
Pani Małgorzata Lukas – animator kultury
w gminie Rudniki
Pani Anna Jasińska i Pan Grzegorz Krawczyk – Gospodarstwo Agroturystyczne
„Na skraju czasu”
Alicja Włodarz-Kempa
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Święto stolarzy
w PSP Dobrodzień

Piosenka dla Stolarzy w Dobrodzieniu

Już po raz trzeci w tym roku szkolnym, w piątkowe popołudnie, tym razem
w wigilię święta patrona stolarzy- św. Józefa, w naszej szkole odbyła się
tematyczna „nocka”. Była pod hasłem: „Stolarstwo: tradycja, pasja, zawód”.

Ref. Hej, hej, niechaj żyje.
Nasz Dobrodzień i stolarze
a tradycja tego miasta
będzie dumą naszych marzeń.
Hej, hej, niech Dobrodzień
nam rozkwita i pięknieje
a stolarzom i mieszkańcom
promień szczęścia niech jaśnieje.

1. Choć Dobrodzień taki mały
jednak dobrze tu się darzy.
Domów, ulic jest niewiele
za to wielu ma stolarzy.

2. Tu stolarstwo już od wieków
w Dobrodzieniu wiernie trwało.
Dbajmy zatem, by się dalej
i owocnie rozwijało.
Ref. Hej, hej, niechaj żyje …
3. Jeszcze każdy z nas jest młody
serca nasze pełne marzeń
ale warto się postarać
aby dobrym być stolarzem.
Ref. Hej, hej, niechaj żyje …
4. Niechaj żyją nam stolarze
w zdrowiu, szczęściu i radości
w ich zakładach i warsztatach
moc klientów co dzień gości.
Ref. Hej, hej, niechaj żyje …

W

dowód uznania ciężkiej pracy naszych rzemieślników, uczniowie klas
Vi VI wspólnie z dyrektorem naszej szkoły
p. Bożeną Gaś, nauczycielami: Krystyną
i Jackiem Tyrek, Aldoną Fidelus, Dorotą
Wołowczyk, Justyną Kajda, Grażyną Sawicką i Starszym Cechu Rzemiosł p. Ryszardem Kaczmarczykiem wzięli udział
w warsztatach w drewnie. Wśród dzieci
przeprowadzono konkurs wiedzy o historii
i współczesności dobrodzieńskiego stolarstwa. Laureatom konkursu wręczono
nagrody ufundowane przez Firmę Meble
Kler oraz Urząd Miejski w Dobrodzieniu, a dyrektor Bożena Gaś przekazała
na ręce Starszego Cechu dla wszystkich
dobrodzieńskich stolarzy życzenia sukcesów w pracy zawodowej, wielu inspiracji podczas tworzenia projektów mebli,
niezliczonej ilości zamówień przez cały
rok oraz specjalnie na tę okazję napisaną
piosenkę, której słowa ułożył Stanisław
Werner i którą po raz pierwszy wspólnie
zaśpiewano przy akompaniamencie Jacka
Tyrka. Aldona Fidelus brawurowo odczytała nagrodzony w ubiegłorocznym konkursie na bajkę o dobrodzieńskim stolarstwie

wiersz Pauliny Suchańskiej pt.”Dzięcioł”,
a Zuzia Jonczyk przeczytała wyróżnioną
w tym konkursie bajkę swojej siostry Alicji pt.„Jak Janek został stolarzem”. Dzieci
zabrały do domu własnoręcznie wykonane, podczas warsztatów, w drewnie sowy.
Warsztaty sfinansowali wspólnie: Cech
Rzemiosł w Dobrodzieniu oraz ZUH Jana
Nowaka „MEBLONOWAK”- za co bardzo
serdecznie dziękujemy! Atrakcją „nocki”
była również możliwość kibicowania dobrodzieńskim drużynom siatkarskim podczas finałów Amatorskiej Ligii Siatkówki
oraz rozgrywki sportowe dzieci, wspólna
kolacja, śpiewy, wsłuchiwanie się w nocne
odgłosy szkoły, niezapomniane przeżycia
wspólnej nocy, śniadanie, a podczas niego
opowieści dzieci. Ich wrażenia i szczęśliwe
miny powodują, że będą się odbywać kolejne tematyczne „nocki”, ku uciesze dzieci,
a także wzajemne integrowanie, które przyświeca temu projektowi. W maju odbędzie
się „nocka” poświęcona różnorodności kulturowej. Zamieszamy tekst piosenki napisanej przez Stanisława Wernera dla naszych
stolarzy. Szczęść Boże ich ciężkiej pracy!
Grażyna Sawicka

Słowa piosenki: Stanisław Werner na melodię: „Hej, sokoły”.
Piosenkę wykonano po raz pierwszy 18 marca 2016 roku podczas „Nocki” w PSP w Dobrodzieniu „Stolarstwo, tradycja, pasja, zawód”.

informacja
S

towarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury
i Malichów „Brzozowa Dolina’’ w okresie
18.01.2015r – 17.01.2016r przeprowadzało
zbiórkę publiczną w postaci cegiełek w celu
wyposażenia Centrum Aktywności Wiejskiej
w Kocurach. Za zebraną kwotę 220,00 zł
zakupiono 100 szt. bulionówek i 1 dzbanek.
Dziękujemy za zakup cegiełek.
Dorota Maleska
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Święto Stolarzy
z Domem Kultury
W roku 2015 zorganizowaliśmy w ramach tego niezwykłego
dobrodzieńskiego święta konkurs na bajkę o tematyce
stolarskiej. Natomiast w tym roku zaprosiliśmy dzieci
i młodzież do zaprojektowania gadżetu reklamującego
nasze miasto – jako miasto stolarzy. Uczniowie wszystkich
placówek edukacyjnych w gminie mogli wziąć udział
w konkursie i zaprojektować gadżet reklamowy.

F

ormy były dwie – można było wykonać tylko projekt gadżetu lub
wykonać go samodzielnie. Oczywiście jak zawsze pomysłowość
uczniów kazała się ogromna! Otrzymaliśmy 48 prac.
Jury w składzie: Paweł Mrozek, Alicja Włodarz-Kempa, Beata
Kupiec, Stanisław Wilk i Agnieszka Hurnik mieli bardzo trudne
zadanie. Prace były tak różnorodne, że trudno było ustalić wspólne stanowisko. Po burzliwych dyskusjach przyznano następujące
nagrody: dwa II miejsca otrzymały Nina Wierzbicka za wykonanie
torby na zakupy z własnoręcznie wyklejonym logo z włóczki i wyklejonym napisem „Dobrodzień” ze skóry (praca nie mogła być
nagrodzona I miejscem ponieważ zawierała również logo wskazujące na konkretne przedsiębiorstwo, ale pomysł jest bardzo dobry)
oraz Liliana Skibe za drewniany breloczek z wypalonymi napisami.
Kolejno dwa III miejsca otrzymali Damian Nowak za pracę, którą
autor nazwał „piórnik”, a jest to drewniana skrzyneczka na biurko
z miejscem na przybory do pisania i na papierowe notatki oraz
Alicja Jonczyk za pracę o tej samej nazwie „piórnik”, ale o innym
przeznaczeniu – jest to drewniany blat z miejscem na przybory
do pisania oraz miejscem na przypinanie karteczek z informacjami.
Dodatkowo przyznano 5 wyróżnień. Pierwsze z nich otrzymała
Emilia Lempa za projekt smyczy i hasło reklamowe na niej zawarte:
„Meble z Dobrodzienia spełnią twe marzenia”. Drugie wyróżnienie – specjalne od Dyrektora Domu Kultury – otrzymał Kacper
Pietrucha, który wykonał pudełko drewniane z widokiem Domu
Kultury właśnie na wieczku! Wszyscy przedstawieni dotychczas
nagrodzeni to uczniowie szkoły podstawowej z Dobrodzienia.
Natomiast trzecie wyróżnienie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej z Szemrowic Kamil Max za wykonie drewnianego zegara. Czwarte i piąte
wyróżnienie trafiły do Zespołu Placówek
Edukacyjnych w Dobrodzieniu dla Ewy
Łaszczych i Damiana Krawczyka za drewniany obrazek z różą oraz drewnianego ludzika. Uczniowie uczęszczający na zajęcia
w ośrodku to uczniowie niepełnosprawni
intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym.
18 marca laureaci konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe, natomiast
do konkursu wrócimy podczas Dni Dobrodzienia i jeszcze raz pokażemy szerszej
publiczności zwycięzców.
Co więcej, przedłużamy konkurs właśnie
do dni naszego miasta i zapraszamy tym razem wszystkich mieszkańców do włączenia
się i zaprojektowania lub wykonania gadżetu
reklamowego miasta Dobrodzień. Prace
można składać do końca czerwca w Domu
Kultury. ZAPRASZAMY!

Po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach pracy w drewnie – jedna grupa
wykonywała drewniane zające pod opieką Dariusza Pawłowskiego, a druga pracowała metodą intarsji z panem Stanisławem
Wilkiem.
Wieczorem natomiast zaprosiliśmy na wernisaż wystawy rzeźby Paula Gottscholla z Krasiejowa oraz Mieczysława Dzierżko
z Kolonowskiego. Pan Gottscholl od wielu lat zajmuje się rzeźbą
w drewnie ze szczególnym uwzględnieniem rzeźb sakralnych.
Ponadto pisze wiersze liryczne o Heimacie w języku niemieckim.
Jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Zdobył
liczne nagrody w konkursach poetyckich m.in. „W języku serca”.
Otrzymał również nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego
za osiągnięcia w twórczości artystycznej.
Natomiast Mieczysław Dzierżko rzeźbiarstwem zajmuje się
od trzydziestu lat. Rzeźbi w drewnie lipowym. Jest autorem rzeźby
świętej Edyty Stein, którą można zobaczyć w jednej z przycmentarnych kaplic w Dobrodzieniu oraz Ojca Świętego Jana Pawła II,
który znajduje się w Gimnazjum w Dobrodzieniu. Jednak wiodącą
tematyką, w której Pan Mieczysław czuje się najlepiej jest natura
i zwierzęta, a to pewnie dlatego, że drugą pasją rzeźbiarza jest
myślistwo.
Wieczór wernisażowy upłynął nam na rozmowach stolarsko-drewnianych ponieważ można było wtedy również podziwiać
prace konkursowe – gadżety reklamowe. Nadal będzie można
je zobaczyć – zapraszamy!
Agnieszka Hurnik
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List do Ciebie
Nie jestem stąd, ale czuję się tutaj jak u siebie. Pochodzę
z małej miejscowości położonej przy trasie Lubliniec – Częstochowa. Gdy wszystkie moje koleżanki ze szkoły podstawowej poszły do szkół średnich w Lublińcu i Częstochowie,
bo przecież taka była normalność, ja jedyna postanowiłam
pójść do technikum rolniczego w Gosławicach. Dlaczego?

Bo

była to mała szkoła. Wiedziałam, że jak pójdę do wielkiej
szkoły, zginę w tłumie i będę tylko numerem w dzienniku. Byłam zwykłą, skromną dziewczyną, która czuła, że wewnątrz
ma ogień – potencjał. Gosławice to była moja najlepsza decyzja
w życiu. Zostałam bardzo dobrą uczennicą, nabrałam tyle wiary
w siebie, doświadczyłam tyle dobra i ciepła, że starczy mi tego
do końca życia. Kto chodził do tej szkoły, to wie o czym mówię.
Ten ogień, który tkwił we mnie długo ukrywany, tam eksplodował. Zostałam przewodniczącą klasy, potem szkoły, angażowałam
się we wszystko co było możliwe. Żyłam pełnią życia, a po latach
wróciłam tam jako nauczycielka. W innej roli, ale to znów był ten sam
teren, wspaniali ludzie, którzy dawali mi siłę i energię. Dokładnie
zaczęłam analizować zmiany jakie zachodziły w uczniach od klasy
pierwszej do ostatniej. „Szare myszki” stawały się aktorami, działaczami różnych organizacji szkolnych, czasem nawet reformatorami
i inspiratorami nowych, niezwykłych zmian.
Dlaczego o tym piszę?
Dziś jestem zastępcą dyrektora ZSP w Dobrodzieniu i zaczynam
dostrzegać duże podobieństwo do Gosławickiej Alma Mater. Szkoła
olbrzym przekształciła się w niezwykle wartościową małą szkołę.
Bardzo trudno w czasach niżu demograficznego z małej szkoły
ponownie stać się dużą. Ewolucja – też się nie cofa. Ale powstaje
tą samą drogą nowa nisza, a w niej podobne zjawiska. Wszyscy się
tutaj dobrze znamy i chronimy. Prymusów ze średnią ponad 5,0 nie
ma wielu. Ale jakie tworzą się za to osobowości. Każdy może grać
pierwsze skrzypce, z „przeciętniaków” rozwijają się dojrzałe, pełne
wiary w siebie- kreatywne jednostki. Tak czasem przedsiębiorcze,
dojrzałe, że trudno w to uwierzyć.
Zaletą małych szkół jest to, że stają się przyjazne dla ucznia, bezpieczne. Czyż nie z poczucia bezpieczeństwa rodzą się niezwykli?
Dom rodzinny to pierwsza ostoja w życiu, a szkoła z pewnością
plasuje się na drugim miejscu.

Widziałam już takich, którzy ujawnili tu swoje talenty, którzy
wcześniej zamykali się szczelnie w swoich pokojach, bo przecież
w podstawówce i gimnazjum nie byli najlepsi. Tu wydobywamy
z nich ich potencjał, a potem rozwijają je gdzieś w szerokim świecie.
Nie wiedziałam, że coś potrafię, że ma to jakąś wartość mówi
Kinga, Kasia, Basia czy inna. Te zawody w Bolesławcu, ten trening,
strzelanie mówi Paweł, umacniają mnie w moim przekonaniu,
że chcę być zawodowym żołnierzem. Dla Dominiki wymiana młodzieży była tak wielkim przeżyciem, że pokochała język niemiecki.
A ile goli, celnych rzutów oddają te dzieciaki? W dużej szkole już
dawno zginęłyby w tłumie.
16 lutego zorganizowaliśmy wraz z dobrodzieńskim gimnazjum
grę terenową na terenie miasta. Sześcioosobowe grupy mieszane,
złożone z uczniów gimnazjum i ZSP zbierały punkty pokonując
13 stacji zadaniowych. Oprócz szkół zaangażowały się: Urząd
Miejski, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, stowarzyszenie „Izba
Regionalna” oraz parafia pw Marii Magdaleny. Ileż było emocji
wynikających z poznawania zakamarków miasta, które przecież
mieli już dobrze znać. Jeden z uczniów stwierdził, że mieszka tu już
17 lat i nie wiedział, że jest tu lampa gazowa, a przechodzi obok
niej każdego dnia. Niektórzy pierwszy raz byli w Izbie Regionalnej.
To nie prawda, że Dobrodzień jest nieatrakcyjny.
Jest tu tak wiele do odkrycia, do zobaczenia i doświadczenia,
tego co nam po prostu tylko spowszechniało. Ze strony Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miasta dostaliśmy spore dofinansowanie.
Wszyscy uczestnicy (a było ich 48) otrzymali wspaniałe nagrody
sportowe. Pomysł tak się spodobał, że w kolejnych latach również te dwie ważne instytucje obejmą patronat nad tą imprezą.
Dziękujemy.
Jednocześnie gdzieś w moim wnętrzu czuję niedosyt. Tak dużo
się u nas dzieje, każdego miesiąca coś nowego, innego, niepospolitego, a mam wrażenie, że jesteśmy czasem niewidzialni.
My, tzn. ZSP i miasto Dobrodzień to jedno. ZSP bez Dobrodzienia nic nie znaczy, a Dobrodzień bez ZSP? No właśnie…
Wiem jedno, całe piękno ZSP i Dobrodzienia nie zostało jeszcze
odkryte. Chciałoby się powtórzyć słowa poety „cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.

kultura

Robotyka
Raz w miesiącu odbywają się
w Domu Kultury zajęcia z robotyki.

P

rowadzi je firma „ROBOMIND. Warsztaty robotyki”.Wykorzystują swój autorski
i niezależny program warsztatów przy wykorzystaniu opracowanej przez LEGO Education i stosowaną na całym świecie metodykę
5F/4C – nauka poprzez zabawę. Większość
programu zajęć stanowią autorskie modele
i samodzielnie opracowany program.
Uczestnicy uczą się zasad wzajemnej współpracy, na zmianę odpowiadając

za przygotowanie elementów niezbędnych
do budowy robota oraz poprawną konstrukcję modelu. W warsztatach mogą brać udział
zarówno chłopcy, jak również dziewczynki,
dzieci jak i młodzież.
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują
do dyspozycji najnowsze zestawy konstrukcyjne LEGO z serii WeDo, EV3/NXT, Simple Machines. Zestawy edukacyjne z serii
Mindstorms pomagają kształcić przyszłych
inżynierów robotyki i informatyki na wielu
wyższych uczelniach w Polsce i na świecie.
Zajęcia są odpłatne – 35 zł (za spotkanie,
które jest raz w miesiącu) dla dzieci z grupy
już istniejącej – sobota godz. 10.00 oraz 45 zł
dla nowych chętnych o 12.00
Zapraszamy!
Agnieszka Hurnik

Pozdrawiam serdecznie
Elżbieta Gromczyk
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Raj, który widziałem
Ukazał się kolejny, jedenasty tom
wierszy Janusza Orlikowskiego
Raj, który widziałem.

P

odczas lektury pomieszczonych w nim
wierszy czytelnik przywołuje słowa,
które nie padają wprost ale wypełniają sobą liryczną przestrzeń tomu Janusza Orlikowskiego, powraca w tle znana wszystkim
sentencja memento mori. Stwierdzenie pamiętaj o śmierci wypowiedziane nie przeciw
radościom życia lecz by podsumować i zarazem opisać pewien okres życia. Czytelnik
nie może oprzeć się wrażeniu, że wchodzi
w intymny świat osobistych przeżyć naznaczonych refleksją związaną z otarciem
się o śmierć.
W wierszu Cztery słowa otwierającym
najnowszy tom wierszy dowiadujemy się,
że śmierć panoszy się butnie. Śmierć jest słowem kluczem, jednym ze słów kluczy – o kolejnych wspomnę później, do odczytania
przesłania poety. Tomik jest jednocześnie
poetycką próbą zmierzenia się z nieuchronnością śmierci. Poeta, co prawda wylicza
cztery słowa klucze/dar wdzięczność łaska
raj, i nie wymienia w tym zestawie śmierci, to jednak motywem obecnym w tym
tomie jest właśnie nieuchronność końca
ziemskiego bytu.
Dystych czy śmierć to jest taki sen/ gdy
się nic nie śni? spina klamrą inny z wierszy.
Pomiędzy ową klamrą zawarte są słowa metafizycznej refleksji i egzystencjalnej zadumy
nad życiem. Padają pytania o miejsce Boga,
o obszar Jego władzy, czy też Jego kontroli.
W wierszu Wiara i rozum czytamy gdy
dotyka mnie ból/ śmierć czy choroba to rozumiemy, że ból powiązany jest bezpośrednio
z chorobą a pośrednio z perspektywą śmierci. Dla czytelnika słowa klucze pojawiające
się w tym wyborze wierszy to przede wszystkim cierpienie, choroba i ból. Stąd wiersz
Dygresja na temat cierpienia gdzie czytamy,
że cierpienie to samotność/ pochylone głowy

nad chorym, a w innym wierszu Wewnętrzny
krzyk mowa jest o chwili, domyślamy się
że rzadkiej bo zapisanej w opozycji do tytułowego krzyku gdy w ciszy nastawia uszu/
czujny każdego dnia;// dziś/ gdy nic nie boli. Kolejny wiersz o zwięzłym tytule Krzyk
przypomina nam powszechne przekonanie,
że cierpienie ze zła się rodzi/ tworzy fakty
i nadaje ton. Jeśli zło jest przyczyną nie
dziwi pojawiający się w wierszach diabeł,
Szatan czy Mefisto.
Odbiorca upewnia się zatem, że refleksja
nad śmiercią wysnuta zostaje z doświadczeń
związanych z chorobą. Wrażenie to pogłębia stwierdzenie z wiersza który dał tytuł
całemu zbiorowi:
nie widziałem raju poza tym
gdy byłem w szpitalnym ogrodzie
(…)
nie widziałem raju poza tym
gdy wyszedłem pierwszy raz
do szpitalnego ogrodu
Raj w Nowym Testamencie jest synonimem nieba. To do skruszonego łotra ukrzyżowany Jezus mówi dziś ze mną będziesz
w raju. Szpitalnemu ogrodowi zapewne daleko do biblijnego Edenu – ogrodu rozkoszy.
W tym ziemskim ogrodzie, w namiastce
raju nie wszystkim jest dana świadomość
tej metafizycznej więzi. Wtajemniczeni
są nieliczni:
jak ta łysa kobieta
w koniecznym turbanie na głowie
czy ten mężczyzna z przypaloną czerwienią
klatki piersiowej
gdyż inni obecni tam też ludzie ubrani,
cywilni/ nie z mojego raju są wykluczeni
z udziału w tajemnicy. Tym, co jest swoistą
przepustką do możliwości ujrzenia ogrodu
jako Edenu jest choroba, cierpienie.
W innym wierszu W drodze do raju pada stwierdzenie gdy zamykasz się w ciszy/
na mszy albo poza nią/ na uczcie pomyślanych aniołów. Już w poprzednim tomie
wierszy Orlikowskiego, o równie symbolicznym tytule, Piękno, droga i czas padają
słowa, jakże profetyczne z perspektywy
doświadczeń zapisanych w najnowszym
tomiku: umierałem/ we śnie/ w ciszy. Droga
pojawiająca się w tytule tego tomu jest symbolem życia człowieka pielgrzymującego
od narodzin do śmierci w labiryncie czasu.
Także w najnowszym tomiku sen i towarzysząca mu cisza są, jak widzimy, powracającymi motywami. Nie dziwi zatem tytuł
jednego z wierszy Szukanie ciszy. W innym
miejscu padają stwierdzenia świat bez Boga nie kaleczy ciszy czy w innych wersach
wiersza Mój świat słowa świat z Bogiem nie

kaleczy ciszy oraz łączące obie konstatacje
kolejne stwierdzenie świat bez Boga czy
z Nim nie kaleczy ciszy.
W zmaganiach z chorobą, cierpieniem
pomaga świadomość
ot codzienne trwanie
aby śmierci powiedzieć
że się nie zgadzam na próchno
że ze mnie nic
i dlatego w innych wierszach odnajdujemy okruchy tej rzeczywistości, którą znamy
z wcześniejszych wierszy, z poprzednich
tomików. Stąd tradycyjnie wiersze poświecone Żonie oraz wnukom.
Egzystencjalne rozdarcie towarzyszy nam
podczas lektury, zmusza do współodczytywania z poetą na nowo znanego nam świata
i uświadamia nam, że raje Janusza Orlikowskiego nie są miejscem kojarzącym się
nam z przysłowiowym siódmym niebem,
o którym marzymy, a niekiedy mówimy
pełni uniesień – tych ziemskich, ze spełnieniem, ze szczęściem i radością. Choroba
i związane z nią cierpienie zmienia optykę
oglądu rzeczywistości i perspektywę z jakiej
patrzymy na dotychczasowe życie. Dlatego
liryczne raje wypełnia cisza, rodzą się ze
skupienia, z refleksji nad sensem bólu, cierpienia. Nie są pretensją do życia, do świata,
nie są skargą na obecność choroby. Raje
te wypełnia filozoficzna zaduma nad kondycją człowieka.
Przywołane i omówione motywy obecne
w wierszach Janusza Orlikowskiego są tylko
subiektywnym wyborem obecnych w tym
tomiku wątków. Zapraszam do lektury tego bogatego w treści i znaczenia tomiku
i do próby własnego odczytania rozterek
twórcy.
Janusz Orlikowski; Raj, który widziałem; Instytut
Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz,2016, ss.56
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Nowe premiery
Piotra Lempy
Mieszkańcy Gminy Dobrodzień mogą usłyszeć Piotra Lempę na pewno
dwa razy do roku – podczas Dobrodzień Classic Festival oraz tradycyjnego
Koncertu Bożonarodzeniowego. W tym roku nadarzała się okazja na dodatkowy
koncert – z okazji 45 lat Domu Kultury, ale przeszkadza nam w tym
londyńska premiera śpiewaka. Skłoniło mnie to do zapytania: co nowego
zdarzyło się w zawodowym życiu naszego „Chłopaka z Dobrodzienia”?

P

od koniec 2015 roku nastąpił zupełnie niesamowity krok milowy
w mojej karierze – otrzymałem zaproszenie do zaśpiewania jednej
z głównych ról w spektaklu „Czarodziejski Flet” Mozarta w Opera
Di Firenze wraz z orkiestrą Maggio Musicale Fiorentino. Muszę
przyznać, że to niesamowite wyróżnienie, spełniło jedno z moich
zawodowych marzeń. Opera we włoskiej Florencji jest miejscem,
w którym wystąpienie jest bardzo dużą nobilitacją artysty, ale
również marzeniem wszystkich śpiewaków – mówi Piotrek.
Najbardziej jednak obfity w premiery był marzec 2016r. Już
10 marca odbyła się angielska premiera opery Donizettiego „Pia
de Tolomei” w teatrze Hackney Empire w Londynie. Ta opera
mimo że została napisana w 1837 roku to nigdy nie była w Anglii
wystawiana. Piotr miał tę przyjemność, że otrzymał zaproszenie
do zagrania roli Pietro – Eremity.
Kolejna premiera – 12 marca – to superhit W. A. Mozarta –
„Don Giovanni”. W tej operze Piotr śpiewał już partię Masetto
w 2010 r. w Operze w Magdeburgu oraz partię Leporello w 2013 r.
w stolicy Walii Cardiff, w Walijskiej Operze Narodowej, a teraz
przyszła pora na zagranie roli Komandora. Jest to bardzo duże
wyróżnienie oraz niesamowita okazja do zaśpiewania w bardzo
zacnym towarzystwie.
W tym samym czasie przygotowałem następną premierę – również
opery „Don Giovanni” ale tym razem w Paryżu…Była to niezwykła
gratka biorąc pod uwagę miejsce oraz skład obsady. Premiera opery
nastąpiła 17.03 w przepięknym Miramas we francuskiej Prowansji. Potem spektakl wrócił do Paryża i pokazywany był, z wielkim
powodzeniem, w Théâtre des Sablons. Tam miałem okazje zagrać
łączoną rolę Ojca Donny Anny – Komandora oraz Masetto, który
właśnie bierze ślub z piękną Zerliną. Wszystko to działo się w międzynarodowej włosko-francusko-niemiecko-polskiej obsadzie – mówi
zapracowany i ciągle wędrujący śpiewak.
z działalności szkół

Gimnazjaliści
wystąpili dla ZEiR

Po tak pracowitym okresie Piotrek snuje już plany na przyszłość.
W najbliższych miesiącach czeka go kilkanaście spektakli „Pia de
Tolomei” oraz „Don Giovanni” w Anglii. Następnie kilka koncertów,
a w tym jeden bardzo szczególny z piosenkami Piotra Szczepanika
oraz „Skaldów”, które zaśpiewa w Gdańsku.
Kolejna produkcja to nowo skomponowana opera „The Hidden
Valley”. Jest to historia oparta na opowieści walijskiej, a cała rzecz
będzie kooprodukcją Walijskiej Opery Narodowej. Piotr dostąpi
dzięki temu wielkiego zaszczytu ponieważ w głównej roli, w tradycyjnej opowieści walijskiej wystąpi Polak czyli on!
Potem już wakacyjna produkcja festiwalu Longborough w Anglii
i opera czeskiego kompozytora Janacka – Jenufa oraz wakacyjny
występ na Gdańskim Festiwalu Operowym – MOZARTIANA, gdzie
na zaproszenie dyrygenta, z którym już Piotr miał okazję pracować
we Włoszech zaśpiewa partię Cassandro w operze Mozarta „La
finta Semplice”.
Piotr uważa również za swój duży sukces zaproszenie jako jedynego Polaka do nagrania płyty z pieśniami Paolo Tostiego będąca
projektem uświetniającym 100-lecie śmierci tego kompozytora.
Nagrania dokona w sierpniu we Włoszech w zacnym włoskim towarzystwie. Tych płyt będzie 15, każda zaśpiewana przez uznanego
artystę i jedną z nich Piotr będzie miał zaszczyt zaśpiewać sam.
Nowy sezon artystyczny Piotr otworzy w Angielskim Bristolu
nową produkcją opery „Don Giovanni” oraz gdańskim koncertem
„Missa Pro Pace” Wojciecha Kilara.
Wtedy będzie się już zbliżał listopad i znowu usłyszymy Piotra
w Dobrodzieniu. Trzymamy kciuki za te wszystkie nowe produkcje
i życzymy Ci Piotrze, by Twój talent i śpiew poruszał serca ludzi,
a przez to czynił ich lepszymi.
Pozdrawiamy i czekamy na Ciebie jak zawsze w Dobrodzieniu.
Agnieszka Hurnik

22.01.2016

w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Koncert Świąteczny
przygotowany przez Publiczne Gimnazjum
w Dobrodzieniu dla członków Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów – Koło
Dobrodzień.
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„Kolory kobiecości”
w Dniu Kobiet
Dzień Kobiet to doskonały pretekst, by pokazać jak bardzo kolorowy
i niezwykły jest świat kobiet odróżniający je od mężczyzn.

A

tych kolorów jest tak wiele, że z pewnością będziemy je pokazywać – w każdym roku inny. Tym razem było wyjątkowo
kolorowo, ponieważ odbył się wernisaż
wystawy ceramiki „Opolskie malowanie”,
a bohaterkami wieczoru były Małgorzata Mateja, która ręcznie zdobi porcelanę

opolskim motywem, Bożena Konieczko,
która była nauczycielką i tą osobą, która
zaraziła pasją panią Małgorzatę oraz Maria
Korzonek, która maluje na szkle.
W atmosferze kawiarni, przy dźwiękach zespołu „Kot w futerale” słuchałyśmy

opowieści o malowaniu na porcelanie oraz
mogłyśmy przyozdobić samodzielnie talerzyk. Dopiero wtedy okazywało się jak
niezwykła i trudna jest umiejętność i talent
bohaterki wieczoru. Panie mogły dopytać ile trwa malowanie – serwis do kawy
dwa tygodnie, obiadowy miesiąc…, jakie
to barwniki, jak trzymać aby nie rozmazać,
jak zaprojektować przestrzeń by wzór był
równomierny… Pytania się sypały, praca
twórcza wrzała, kawa parowała a zespół
pięknie grał! O to żeby było nam również
słodko zadbała „Cukiernia Kotarski” z Zębowic.
Zapraszamy za rok by odkrywać kolejne
kolory kobiecości.
Agnieszka Hurnik

kultura

Babski
Comber
30 stycznia 2016 roku po raz
pierwszy Dom Kultury zorganizował
karnawałową imprezę taneczną
z przymrużeniem oka…

I

mpreza dla kobiet lubiących dobrą zabawę
z dużą dozą humoru i dystansu do samych
siebie udała się znakomicie. Przebrania okazały się fantastyczne, a wybór w konkursie
na najładniejszy kostium ogromnie trudny. Pomysłowość naszych gości okazała się
niezwykła! I to nie tylko ze względu na wymyślne kostiumy, ale również taneczne choreografie. Panie prezentowały się jurorom
wspólnie z koleżankami siedzącymi przy
tym samym stoliku, a nagrody otrzymał
każdy stolik. Zwyciężyły panie, które jako

jedyne wpadły na pomysł żeby przebrać się
grupowo – trzy króliczki! Natomiast jedna z Pań otrzymała nagrodę indywidualną
od dyrektora DOKiS za przebranie z całą
pewnością nie wypożyczone, a wykonane
własnoręcznie – Wilma z „Jaskiniowców”!
Wspaniała zabawa trwała do późna i za-

inspirowała nas do pomysłu na częstsze
tańce w sali lustrzanej. Jeśli pomysł instruktorek Beaty Kupiec i Joanny Eichhorn podoba się Państwu zachęcamy do pisania
do nas, czy to dobry pomysł i czy odpowiada
na potrzebę naszej społeczności.
Agnieszka Hurnik
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Bajka muzyczna
„O Klaruni
koronczarce”
Jak co roku 6 grudnia to wielkie święto dzieci w Domu Kultury
przygotowywane przez Rzeczników Świętego Mikołaja, czyli
jednoczące wszystkie placówki edukacyjne w Dobrodzieniu.

T

radycyjnie była bajka przygotowywana przez Teatr Dziecięcy „MaMeMik”,
ale tym razem z niespodzianką taneczną
nauczycieli oraz gimnazjalistów. Nauczyciele pracujący w przedszkolu, szkole podstawowej oraz ośrodku szkolno – wychowawczym tańczyli już wielokrotnie, stało
się to nieomal już tradycją, ale jeszcze ich
taniec nie był elementem bajki. Ta nowość
spowodowała, że czekało nas więcej prób.
Daliśmy jednak radę!
Bajka opowiada o dziewczynce, której
wielkim marzeniem jest nauczyć się robić
piękne koronki. Kiedy na zamku królewskim ogłoszony jest konkurs na najpiękniejszą koronkę Klarunia rusza w świat,
by się nauczyć jeszcze lepiej robić koronki
i znaleźć jakiś niezwykły wzór. W trakcie

tych wędrówek i ciężkiej pracy ma sen,
podczas którego nauczyciele przedszkola,
nauczyciele zespołu placówek oraz gimnazjaliści wykonują 3 różne fantastyczne
tańce z długimi fragmentami materiałów
trzymanymi w dłoniach. Widok był prawdziwie spektakularny!!! Wielkie wielkie
gratulacje i podziękowania dla wszystkich
pań, które przychodziły na próby i ciężko pracowały, by efekt był tak niezwykły
oraz dla Niny Misiak, która przygotowała
gimnazjalistów. Zapraszamy od oglądania zdjęć na naszej stronie internetowej
bo warto!
Dodatkowej atrakcji całemu przedstawieniu dodawały piosenki „Dokisiaków”
oraz muzyka przygotowana przez Beatę Sikorę. Kiedy już pojawił się Mikołaj na scenę

do Dokisiaków zostały zaproszone wszystkie przedszkolaki i zaczął się jeden wielki
taniec z Mikołajem!!! Wszystkie gminne
placówki otrzymały od Mikołaja świetne
gry do świetlic!
Dziękujemy również Marii Eichorn
za uszycie strojów oraz Barbarze Brylce
za wypożyczenie akcesoriów koronkarskich.
W spektaklu wystąpili aktorzy teatru
MaMeMik, których już nasza publiczność
zna oraz debiutujący Filip Olearczuk.
Pozdrawiamy serdecznie Mikołaja i zapraszamy za rok!
PS. Wiem, że od świąt minęło już bardzo
dużo czasu, ale uważam, że wysiłek wszystkich tych osób był tak duży, że zasługują
na to by o ich czytano!
Agnieszka Hurnik

kultura

Korowód Trzech Króli 2016
W ubiegłym roku po raz pierwszy Dom Kultury wraz z Parafią św. Marii Magdaleny
zorganizował w Dobrodzieniu Korowód Trzech Króli.

M

ieszkańcy gminy bardzo pozytywnie
ocenili naszą inicjatywę, postanowiliśmy więc Korowód umieścić na stałe w kalendarzu imprez. 6 stycznia zaprosiliśmy,
po raz kolejny, do wspólnego przemarszu
po zakończeniu mszy św., na plac plebanijny.
Na czele orszaku kroczyli Trzej Królowie,
a w ich role wcielili się: ks. Jan Golba, Gerard

Ochman oraz Matteus Czellnik. Za nimi
orkiestra z Szemrowic pod kierunkiem Alfonsa Witka oraz mieszkańcy miasta i gminy
w koronach. Jest nam bardzo miło, że coraz
więcej osób nosiło korony, a także coraz więcej było takich mieszkańców, którzy przybyli
już w jasełkowych przebraniach.
W gościnnych progach placu plebanijne-

go czekały na uczestników atrakcje w postaci
jasełek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych pod opieką Beaty Sikory oraz gorąca kawa, ciasto oraz kiełbaski
wokół ogromnego ogniska, które przygotowali dla nas strażacy z OSP Dobrodzień.
Za rok zapraszamy po raz trzeci.
Agnieszka Hurnik
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Ferie
w Domu
Kultury
Pierwsze dwa tygodnie lutego
obfitowały w tym roku w wiele
atrakcji w Domu Kultury jeśli
uczniowie chcieli je z nami spędzić.

Od

zajęć odbywających się na miejscu
– jak warsztaty plastyczne, teatralne
czy krawieckie po wyjazdy na lodowisko
do Lublińca, na kręgle do Myśliny, do teatru
do Opola czy na wycieczkę do pałacu w Koszęcinie będącego siedzibą zespołu „Śląsk”,
gdzie odbyły się również warsztaty etnogra-

ficzne. Ponadto odpoczywający uczniowie
mogli zobaczyć spektakl grupy iluzjonistów
„Apollino” – „Uśmiech od ucha do ucha
– magiczne show iluzji”, wziąć udział
w warsztatach pisania scenariusza,
turnieju układania
puzzli czy dniu gier
planszowych, a także w karnawałowym
balu przebierańców.
Odpowiadając
na potrzeby dzieci
i młodzieży mieszkających poza Dobrodzieniem zajęcia
odbywały się również w świetlicach
wiejskich, podobnie

jak w ciągu roku szkolnego: w Kocurach,
Pludrach, Główczycach i Szemrowicach,
prowadzone przez Beatę Kupiec, a wcześniej
Monikę Kabat.
Do oferty różnorodnych sposobów spędzania czasu zaproponowanej przez nas
włączyła się młodzieżowa grupa „Bota Fe”
działająca przy parafii Św. Marii Magdaleny pod opieką ks. Jana Golby, zapraszając dzieci na warsztaty plastyczne i zajęcia
ruchowe.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
również będziemy wspólnie spędzali czas
wolny od szkoły. Zachęcamy dzieci i młodzież do proponowania nam różnych form
w jakich chcieliby interesująco spędzić czas.
Postaramy się sprostać oczekiwaniom i pomagać w realizowaniu pomysłów czy pasji.
Agnieszka Hurnik

kultura

WOŚP 2016
Podczas 24 finału WOŚP w Dobrodzieniu działo się bardzo
wiele. Na początku na sportowo bo już o 11.00 odbył się
Marsz Nordic Walking i bieg pod stałym hasłem „Policz się
z cukrzycą”, a o 15.00 Klub Morsów „Sopel” zapraszał do zimowego wejścia do wody – basen przy ul. Topolowej.

R

ównież od godziny 15.00 rozpoczynały
się występy i koncerty na scenie w Domu
Kultury. Jako pierwsze występowały grupy
mażoretkowe „Fantazja”, grupa taneczna
składająca się z mam mażoretek oraz dwie
grupy tańca towarzyskiego – dzieci i młodzież. Wszystkie te grupy prowadzi Małgorzata Prowda. Gościnnie wystąpiła u nas
grupa mam mażoretek powstała w Ciasnej
po tym jak nasze mamy wystąpiły w Ciasnej! Grupa goszcząca u nas zawiera w sobie
również tańczących tatusiów więc wszystko
przed naszymi panami – zapraszamy!
Następnie mogliśmy zobaczyć popis sekcji
Karate NIDAN z Zawadzkiego, do której

uczęszczają dzieci z Dobrodzienia, a także popisy wokalne naszych „Dokisiaków”
i „Dokisiaczków”. Żeby taniec i śpiew przeplatały się ze sobą to kolejno wysłuchaliśmy
występu Eweliny Krawczyk i Patryka Wanata
i zobaczyliśmy popis grupy „3 Movement
Break Dance”. Od 17.00 koncertowali: Chór
„Kantata”, Katarzyna Świerczok, Fabian Kowolik i na zakończenie zespół bluesowo-rockowy „Rooster”.
W tym czasie na ulicach całej Gminy
kwestowało 40 wolontariuszy, a w sztabie
pracowały: Ewa Piasecka, Dorota Puchrowicz, Danuta Jelonek, natomiast szefową
sztabu była Grażyna Sawicka.

Zebraliśmy sumę rekordową
21.949,52 oraz 47,27 euro!
Pieniądze zostały przeliczone, zapakowane w specjalnie do tego przeznaczone
koperty (tak jak pakuje się materiały egzaminacyjne) i dostarczone do wyznaczonego
banku. Rozliczenie zostało dokonane i otrzymaliśmy potwierdzenia oraz podziękowania
dla wolontariuszy.
Wszystkim zaangażowanym bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wspólnego grania za rok!
Agnieszka Hurnik
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Nauka gry na instrumentach
w Domu Kultury
4 lutego 2016 roku w sali kameralnej
w Domu Kultury odbył się Koncert Kolęd
w wykonaniu dzieci biorących udział
w zajęciach nauki gry na instrumentach.

W

każdą środę dzieci i młodzież zdobywają umiejętności w grze na gitarze,
natomiast w piątki i soboty na keyboardzie.
Zajęcia prowadzi prywatne ognisko muzyczne „GO-art” z Kluczborka.
Nowych chętnych zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie lub osobiście. Dom Kultury jest czynny od 8.00 do 20.00 od wtorku
do piątku, w poniedziałki pracuje tylko administracja 7.30 – 15.30, a w soboty od 9.00
do 13.00 i popołudniu w weekend kiedy odbywają się imprezy.
Agnieszka Hurnik

sport

Gimnazjaliści
wicemistrzami powiatu
W odbywających się mistrzostwach
powiatu oleskiego w piłce koszykowej
chłopców, uczniowie dobrodzieńskiego
gimnazjum zostali wicemistrzami powiatu.

zaprasza na naszą nową stronę internetową

Z

awody odbyły się 2 grudnia w Rudnikach.
Brało w nich udział siedem drużyn. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą
grupę tworzyły trzy drużyny, a drugą cztery.
Trafiliśmy do tej trudniejszej, gdzie grali zawodnicy z Olesna II,Gorzowa Śląskiego i ubiegłoroczni mistrzowie – drużyna z Rudnik.
W drugiej grupie znalazły się zespoły z Praszki, Radłowa i Olesna I. Wszystkie mecze
trwały po 12 minut.
W pierwszym meczu przegraliśmy z drużyną z Rudnik 14:5. Ciężko nam się grało
na tak dużej sali do jakiej nie jesteśmy przyzwyczajeni, lecz ten mecz pomógł nam się
z nią zapoznać. Z każdym kolejnym meczem
grało nam się coraz lepiej i w następnym starciu wygraliśmy pewnie z Olesnem 10:0.
Trzecie spotkanie z Gorzowem Śląskim
było dla nas meczem o wyjście z grupy. Na początku udało nam się zdobyć kilkupunktową
przewagę, która towarzyszyła nam już do końca. Ostatecznie zakończyliśmy zwycięsko wynikiem 10:6 i tym samym awansowaliśmy
do półfinału rozgrywek. Zajęliśmy drugie
miejsce w grupie i czekał nas mecz ze zwycięz-

Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Dobrodzieniu
www.bp-dobrodzien.wbp.opole.pl

cą z drugiej grupy – drugą drużyną z Olesna.
Mecz znowu zaczął się dla nas dobrze, gdyż
już na początku zyskaliśmy przewagę trafiając dwukrotnie za 3 punkty do kosza. Mecz
był bardzo zacięty, ale skończył się dla nas
korzystnie wynikiem 11:9.
Finał był już nasz. Znowu przyszło nam się
zmierzyć z gospodarzem turnieju – drużyną
z Rudnik. Mecz ten był wyrównany, ale ostatecznie przegraliśmy wynikiem 5:9.
Wynik był dla nas bardzo satysfakcjonujący. Zrobiliśmy postęp, gdyż po zeszłorocznym
trzecim miejscu zostaliśmy wicemistrzami
powiatu. Tym bardziej jest to dla nas ogromny

Na stronie internetowej biblioteki znajdują się:
• katalog internetowy (od 2000 roku
wszystkie nowe zbiory opracowywane
są komputerowo)
• adres e-mailowy dla czytelników (umożliwia zamawianie pozycji i przedłużanie
już wypożyczonych)
• propozycje imprez dla czytelników.

sukces, ponieważ jako jedyne gimnazjum
w powiecie nie posiadamy pełnowymiarowej
hali sportowej.
Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu reprezentowali: Dominik Brylka, Rafał Jurdeczka, Mateusz Dworaczyk, Patryk Głogowski,
Kacper Koza, Jakub Wróblewski, Maciej Wilk,
Daniel Wieszołek, Jakub Kraczko i Dawid
Nowak. Opiekunem był Waldemar Kryś.
Waldemar Kryś

