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Boże Narodzenie to czas,
gdy nasze serca łączą się w jedno,
bez względu na odległość, jaka nas dzieli.
Na nadchodzące święta pragniemy
życzyć Państwu jak najwięcej radości
i pokoju, a Nowy Rok niech będzie pełen
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Burmistrz Dobrodzienia
Rada Miejska
Redakcja Echa Dobrodzienia i Okolic
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Inwestycje 2011
Szanowni mieszkańcy miasta i gminy
Dobrodzień, rozporządzając środkami
publicznymi pochodzącymi z podatków
i opłat lokalnych, dotacji i subwencji
chcę Państwa poinformować na co te
środki publiczne zostały przeznaczone w
budżecie 2011 roku.
Tak więc rok 2011
• rozpoczęliśmy od przeprowadzenia
cząstkowego remontu wszystkich
utwardzonych dróg gminnych. Na to
zadanie przeznaczyliśmy w ciągu całego
roku 200 tys. zł;
• na wybudowanie nowych nawierzchni
dróg wraz z podbudową przeznaczono
kwotę 1.417 tys. zł. W ramach tej kwoty
nową nawierzchnię asfaltową położono
na ul. Stawowej w Bąkach (524 tys. zł),
Rolnej i Sportowej w Główczycach (112
tys. zł), ul. Polnej w Gosławicach (63
tys. zł), ul. Kwiatowej w Rzędowicach
(236 tys. zł), ul. Studziennej i Zielonej
w Dobrodzieniu (440 tys. zł). Na
dwie ostatnie otrzymaliśmy 50%
dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
„Schetynówek”. Wykonano również
nawierzchnię asfaltową ul. Żużlowej w
Pietraszowie (42 tys. zł). Droga ta została
wyremontowana przy współudziale
środków z funduszu sołeckiego (9 tys.
zł), Nadleśnictwa Zawadzkie (5 tys. zł)
i budżetu gminy (28 tys. zł).

• utwardzono Plac na Osiedlu Wieczorka
za kwotę 83 tys. zł.
• z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
zakończono budowę kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i częściowo
wymiany sieci wodociągowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni dróg i
chodników w ciągu ul. W.Polskiego,
ul.Powstańców, ul.Szemrowickiej
i ul.Kolejowej. Na inwestycje tę
wydaliśmy w b.r 2.546 tys. zł gdzie
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1.825 tys. zł pochodzi z dotacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego;
• wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej do nowo

powstałych działek przy ul. LeśnejJaśminowej w Dobrodzieniu za kwotę
420 tys. zł;
• wybudowano I etap kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Warłów wraz
z tranzytem ścieków do oczyszczalni w
Dobrodzieniu za kwotę 1.695 tys. zł;

• trwa rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ciągu ul Oleskiej
do terenów inwestycyjnych położonych
przy obwodnicy Dobrodzienia. Zakończenie inwestycji planuje się na 2012
rok. W b.r na inwestycję tę planuje się 63
tys. zł. Ogólny koszt inwestycji wyniesie
355 tys. zł;

• rozbudowano sieć wodociągową
w Błachowie przy ul. Opolskiej na
terenach inwestycyjnych położonych
przy obwodnicy za kwotę 20 tys. zł;
• zakończono budowę kompleksu boisk
sportowych w ramach rządowego
programu Moje boisko - Orlik 2012.
W bieżącym roku na dokończenie
inwestycji wydano 103 tys. zł. Ogólny
koszt boisk wyniósł 1.240 tys. zł z
czego 666 tys. zł otrzymaliśmy dotacji
z Samorządu Województwa Opolskiegi
i Ministerstwa Sportu;

• rozpoczęto budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych położonych przy Pl.Wolności
22-23 i Oleskiej 1A w Dobrodzieniu.
Całość inwestycji wraz z modernizacją
kotłowni w DOKiS, wykonaniem
przyłącza cieplnego do w.w. budynków,
nadzorem inwestorskim, autorskim
oraz wydatkami poniesionymi na
dokumentację pochłonie kwotę 1.100
tys. zł, z tego na rok bieżący planuje się
roboty za kwotę 200 tys. zł;
• poprawiono estetykę oraz funkcjonalność
Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu

poprzez remont trybun wraz z montażem
krzesełek oraz remont schodów. Koszt
inwestycji wraz z nadzorem wyniósł 207

Inwestycje 2011
tys. zł z czego 111 tys. zł otrzymalismy
dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
• przystąpiliśmy do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bła-

chowie. Planowany termin zakończenia
inwestycji przypada na 2012 rok. Zakres
robót związanych z zamknięciem
składowiska obejmować będzie prace
ziemne związane z ukształtowaniem
wierzchowiny składowiska oraz
skarp, wykonaniem piezometrów oraz
wykonaniem typowych zabiegów
agrotechnicznych, przygotowujących
wierzchowinę do właściwego biologicznego zagospodarowania w kierunku
leśnym. W ramach planowanego
przedsięwzięcia oprócz reklultywacji
składowiska zakupionych zostanie pięć
kontetnerów na tworzywa sztuczne,
szkło, makulaturę i gruz betonowy.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie
312 tys. zł. W bieżącym roku na
rekultywację wydano 2.952,00 zł. Na
rekultywację składowiska udało nam
się pozyskać dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego w wysokości
187 tys. zł;
• w związku z kończącym się terminem
ważności pozwolenia wodnopawnego
na oczyszczalni ścieków w Pludrach
przygotowujemy się do budowy nowej
oczyszczalni ścieków Pludrach. W
bieżącym roku wykonaliśmy koncepcjęprogram funkcjonalno użytkowy
rozbudowy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków za kwotę 25 tys. zł;
• w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej dofinansowaliśmy zakup
nowego specjalistycznego samochodu
strażackiego marki SCANIA wraz z
wyposażeniem do ochrony szlaków
komunikacyjnych w gminie Dobrodzień
w wysokości 380 tys. zł. Nowy samochód

strażacki został zakupiony dla OSP w
Szemrowicach z udziałem dotacji jaką
OSP w Szemrowicach pozyskała z RPO
WO w wysokosci 749 tys. zł;
• zakupiono również samochód strażacki
dla nowo powstałej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w w KocurachMalichowie za kwotę 20 tys. zł. Strażacy
OSP Kocury Malichów samochód ten we
własnym zakresie wyremontowali.
• wybudowano szkolny Plac zabaw
w ramach rządowego programu Ra-

wego budynku starej szkoły w Pludrach
za ogólną kwotę 40 tys. zł. Mieszkańcy
Pluder zadecydowali wesprzeć tę
inwestycję przeznaczając środki z
funduszu sołeckiego w wysokości 20
tys. zł;

• wykonano remont dachu starej stodoły
w Rzędowicach za kwotę 5.400,00 zł;

dosna szkoła przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pludrach za kwotę
114 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa
wyniosła 55,702 tys. zł;
• wykonano ogrodzenie i oznakowanie
cmentarza ewangelicko-augsburskiego

• wykonano oświetlenie ulicy Mostowej
w Bzinicy Starej, ul. Leśnej w Turzy za
kwotę 58 tys. zł;

w Bzinicy nowej – historycznej ozdoby
wioski za kwotę 40 tys. zł. Na prace te
udało nam się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wieskich w wysokości 24 tys. zł;
• opracowano publikację "Portrety wsi
dobrodzieńskiej". Historia i współ-

czesność. Kwota opracowania wyniosła
42 tys. zł z czego 24 tys. pochodzi z
dotacji PROW. Opracowanie zostanie
wydane w 2012 r.;
• wykonano wymianę pokrycia dacho-

• z myślą o dalszej budowie kanalizacji
rozdzielczej w Dobrodzieniu (budowy
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Inwestycje 2011
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wymianie sieci wodociągowej) przygotowaliśmy dokumentacje projektowe
przebudowy sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ul. Opolskiej do skrzyżowania z ulicą
Cmentarną w Dobrodzieniu za kwotę 62
tys. zł i Placu Wolności za kwotę 52 tys.
zł.
Oprócz wyżej wymienionych inwestycji znaczną część budżetu przeznaczyliśmy również na bieżące wydatki z zakresu
utrzymania dróg t.j.: łatanie dziur po
zimie, utwardzanie dróg na wsiach za
pomocą kamienia, wykaszanie rowów
przydrożnych, wykonanie dokumentacji,
zakup przystanków, co ogólnie pochłonęło
390 tys. zł.
Wykres obok obrazuje rozdysponowanie środków finansowych wg stanu na
dzień 30.09.2011 r.
Z wykresu wynika iż największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na
oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 12.191 tys. zł.
Kolejną pozycję w wydatkach gminy
zajmuje gospodarka komunalna. Tutaj
znajdują się m. in. wydatki na oczyszczanie
i odśnieżanie ulic i dróg w mieście i gminie, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic,
placów i dróg na terenie miasta i gminy,
utrzymanie placu targowego, drobne
remonty kanalizacji oraz inwestycje w
zakresie gospodarki ściekowej i oświetlenia ulic na łączną kwotę 7.572 tys. zł. Następne miejsce w wydatkach gminy zajmują
zadania realizowane w zakresu pomocy
społecznej, gdzie finansowane są takie
zadania jak wypłata zasiłków celowych,
okresowych, stałych, świadczenia rodzinne
wraz z dodatkami, dożywianie uczniów w
szkole, opłaty za pobyt podopiecznych w
domach pomocy społecznej, wypłata
zaliczek alimentacyjnych i świadczeń
opiekuńczych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i sprawowanie usług
opiekuńczych, wypłata dodatków mieszkaniowych i dofinansowanie Stacji i
Gabinetu Rehabilitacyjnego „Caritas”
w Dobrodzieniu na ogólną kwotę 3.205
tys. zł. Następna pozycja to transport i
łączność, gdzie zaplanowane wydatki
wynoszą 2.137 tys. zł. Z tej pozycji
pokrywane są wydatki związane z budową, modernizacją i utrzymaniem
dróg, przepustów, placów i mostów oraz
dotacje dla powiatu na dofinansowanie
modernizacji drogi Dobrodzień – Klekotna
(50 tys. zł) i samorządu województwa na
dofinansowanie opracowania projektu
budowlano-wykonawczego na przebudowę
drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości
Bzinica Stara (150 tys. zł). Swoje miejsce
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w wydatkach gminy zajmują również zadania realizowane przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu w
kwocie 1.378.000 zł.
W artykule tym nie sposób przedstawić
wykonania całego budżetu, ponieważ aby
to zrobić musiałabym poświęcić na to cały
numer Echa ...i podejrzewam, że lektura
stałaby się trochę nudna.
Staraliśmy się oszczędnie wydawać
publiczne pieniądze aby jak najwięcej

zrealizować potrzebnych inwestycji.
Biorąc pod uwagę wielkość środków
finansowych przeznaczonych na wydatki
inwestycyjne myślę, że możemy rok ten
zaliczyć do pomyślnych. Na zakończenie
życzę Wszystkim mieszkańcom zdrowych,
wesołych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia i tego aby Nadchodzący Nowy
Rok 2012 był lepszy, dawał nam powody
do radości, zadowolenia, uśmiechu i
satysfakcji.
Róża Koźlik
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POMOC DLA ZBYSZKA
Zbyszek - nasz serdeczny kolega z lat szkolnych ma 34 lata, wykryto u Niego
nowotwór nienabłonkowy złośliwy (chondrosarcoma G-2), który usytuowany jest od
miednicy po kość udową.
Kto spotkał się z podobną sytuacją życiową wie, jak niezbędne są środki finansowe
żeby przetrwać tak trudny czas. Chcielibyśmy żebyś i Ty dołączył do nas i pomógł w
najprostszy sposób, ale jakże istotny.
Kto chce pomóc Zbyszkowi może przekazać choćby symboliczną sumę na
konto:

20-10600076-0000313000184495 Bank BPH SA

utworzone bezpłatnie przez koleżankę z klasy zaangażowaną w sprawę.
Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.
Przyjaciele
z Technikum w Gosławicach

Wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze męża i ojca

śp. Edmunda Czapla
serdeczne podziękowania składa
rodzina

Stawki podatkowe na 2012
29 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu odbyła się Sesja Rady
Miejskiej, na której radni podjęli
uchwały, które obowiązywać będą od
1 stycznia 2012 roku na terenie Miasta
i Gminy Dobrodzień:
• w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni - 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł
c) pozostałych w tym zajętych na

prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m 2
powierzchni użytkowej -19,30 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24
zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń

HARMONOGRAM

odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień na okres zimy 2011 – 2012
Lp.

Nazwa zakładu pracy

Teren odśnieżania

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu

34-35-75-330
34-35-75-534
723-620-101

2.

603-377-990

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dobrodzień: ul. Gładysza, Cmentarna, Opolska
do CPN,Plac Wolności, Woj.Pol, Szemrowicka,
Solna, Kościuszki, Rzędowicka, Mickiewicza,
Polna, E.Stein, Parkowa, Pocztowa, Moniuszki,
Chłopska, Reymonta
Adam Jêdras
Osiedle Sikorskiego – Dobrodzień, ul. Leśna
46-380 G³ówczyce
– do Bąków, Kolonia J. Wieczorka, Bukowa,
ul. Dobrodzieñska
Lubliniecka.
Krystian Przyby³a
B³achów z ul. Opolsk¹ do Cmentarnej,
ul. Opolska 99
Powstañców, Spó³dzielcza, Kolejowa, K. Mañki,
46-380 Dobrodzieñ
Dworcowa, Na Habas, S³oneczna
Stefan Froncek
Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok,
46-375 Pludry, ul. Rolna 14 Bzinica Stara i Nowa, B¹ki, Kolejka
Henryk Fonfara
Dobrodzień: „Hadasiki”, droga do ujęcia wody,
46-380 Zwóz, ul.
ul. Lubliniecka-ca³a, Topolowa, Studzienna,
Bielowcowa 12
Zielona, Dêbowa, Gosławice, Główczyce, Zwóz,
Klaudiusz Kandora
Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury,
46-380 Rzędowice,
Malichów, Warłów.
ul. Leśna 15
Waldemar Lempa
Turza, Myślina, Makowczyce,
46-380 Turza, ul. Kolejowa 2
Rudolf Wiendlocha
Szemrowice, ul. Na Makowczyce, droga z
46-380 Szemrowice,
Szemrowic do Kocur, Ligota Dobrodzieñska.
ul. Grzybowska 3

Nr telefonu

34-35-75-918
506-135-226
34-35-37-491
698-487-852
34-35-75-022
604-688-676
693-984-671
608-707-158
601-575-802

Kasacja pojazdów

Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. ŚR/I/66200/68/1/08)

Pojazdy niesprawne odbieramy własnym transportem

WOJTALA TRUCKS sp.j.
Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21
tel. 34.3567 444; kom. 605.272 666; 603.363 638
info@demontaz.com

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,45 zł
e)pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 4,00 zł
3) 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
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr
95, poz. 613 z późn. zm.) - 2%
Górne granice stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych przedstawiają się
następująco:
I. Pojemniki 110 l i 120 l:
- odpady segregowane - 17,87 zł
netto,
- odpady niesegregowane - 24,00 zł
netto.
II. Pojemniki 1100 l:
- odpady segregowane - 123,55 zł
netto,
- odpady niesegregowane - 140,00 zł
netto.
III. Kontenery 6,5m3 - 524,40 zł netto
IV. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 28,86 zł/m3.
Do powyższych stawek dolicza się
podatek VAT.
Rada Miejska zatwierdziła taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków,
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
1. Gospodarstwa domowe, rolnicy oraz
gmina (na cele określone w art. 22
ustawy) - 2,86 zł/m3.
2. Stała opłata abonamentowa na odbiorcę
na miesiąc - 3,36 zł/odb/m-c.
3. Pozostali odbiorcy - 3,14 zł/m3.
4. Stała opłata abonamentowa na odbiorcę
na miesiąc - 6,91 zł/odb/m-c.
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
1. Wszyscy odbiorcy bez względu na
rodzaj prowadzonej działalności - 4,09
zł/m3.
Za ścieki opadowe i roztopowe
2. Wszyscy odbiorcy - 1,44 zł/m3.
Do ceny i stawek opłat dolicza się podatek
od towarów i usług.
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Bernard Gaida odznaczony
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
W dniu 14.09.2011 Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski odznaczył Przewodniczącego
Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno Kulturalnych w Polsce
Bernarda Gaida Srebrnym Krzyżem
Zasługi za działania na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych.
Odznaczenie Pan Gaida odebrał w Lublinie
z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych
Włodzimierza Karpińskiego.
Bernard Gaida przedsiębiorca oraz
polityk jest inżynierem i teologiem. Już
od początku lat 90 jest zaangażowany w
działalność Mniejszości Niemieckiej w
Polsce. W swojej działalności politycznej
był wieloletnim Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu, Rady Powiatu
Oleskiego oraz Wiceprzewodniczącym
Sejmiku Województwa Opolskiego. Od
2009 jest przewodniczącym głównej
organizacji Mniejszości Niemieckiej
- Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno Kulturalnych w Polsce. Pod
jego przewodnictwem Związek prowadzi
szeroką i intensywną działalność w zakresie zachowania tożsamości kulturowej,
języka oraz edukacji. W tym zakresie
dąży do pogłębienia przyjętej przez Rząd

RP Strategii Oświaty dla MN. Jest
aktywnym uczestnikiem polskoniemieckich rozmów rządowych
tak zwanego „Okrągłego Stołu”,
członkiem grupy ekspertów Parlamentu Europejskiego ds. mniejszości
narodowych oraz prowadzi intensywną
współpracę Mniejszości Niemieckiej z
politykami z Niemiec. Przykładem
tej współpracy mogą być spotkania
MN z czołowymi niemieckimi politykami takimi jak Premier Dolnej
Saksonii David McAllister czy
Premier Nadrenii-Palatynatu Kurt
Beck oraz wielopłaszczyznowe
spotkania z posłami Bundestagu.
Celem tych spotkań są wielorakie
działania wspierające MN w różnych
obszarach.
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w związku z międzynarodową konferencją „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe
w UE”. Konferencję swoim patronatem
objął ówczesny Marszałek Sejmu G.
Schetyna, a udział w niej wziął także
obecny Minister Obrony Narodowej T.
Siemoniak.
Mniejszość Niemiecka została doceniona także w osobach pani Krystyny

Płocharskiej (Olsztyn) oraz Ireny Lipman
(Wrocław). Pani Krystyna Płocharska za
swoją wieloletnią działalność otrzymała
Złoty Krzyż Zasługi.
Monika W.

Duchowoœæ Dobrodzienia
W jednym z cotygodniowych
felietonów Kazimierza Kutza w „Gazecie
wyborczej”, a dokładniej z dnia 1. lipca
br. pojawił się artykuł pod nazwą „Dobry
dzień w Dobrodzieniu” gdzie autor, który
znany jest z przywiązania do tradycji,
do śląskości w pierwszej części swej
wypowiedzi opisuje mało skuteczne, a
więc i niechlubne działania włodarzy
stolicy Górnego Śląska w kontekście finału
konkursu na Stolicę Kultury Europejskiej.
Porównuje Katowice z Wrocławiem,
pisząc o nieskuteczności władz pierwszego
z tych miast, zarzuca im brak kulturowego
wyczucia. Felietonista pisze: „Dawną,
wielopokoleniową empirię kulturową
chciano zastąpić abstrakcją uchwaloną
w gronie urzędników i działaczy, a
pieniędzmi na konkurs usiłowano wcielić w
życie. Chodziło o rozpropagowanie hasła,
a nie rzeczywistości duchowej miasta
(podkreślenie J.O.)”. Po porównaniach
obydwu stolic, a więc Górnego i Dolnego
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Śląska, które pod względem zasobów
finansowych są do porównania przyszła w
treści tegoż felietonu pora na zauważenie
Dobrodzienia.
Kazimierz Kutz gościł w naszym
mieście podczas tegorocznych, XV
Ogólnopolskich Spotkań Zespołów
Artystycznych Mniejszości Narodowych
i Etnicznych „Źródło” – i nie po raz
pierwszy. To, co jak widać w sensie tegoż
tekstu go na dobre zachwyciło, to stosunek
władz do spraw kultury. Po szerokim opisie
zespołów występujących podczas tej edycji
Spotkań (a więc i ile to mogło kosztować)
pojawiają się refleksje napisane w słowach:
„Dobrodzień ma 3600 mieszkańców, a
więc jest 80 razy mniejszy od Katowic,
budżet co najmniej 300 razy skromniejszy i
jest rządzony przez mniejszość niemiecką,
więc ma podwójne tablice na drodze
Dobrodzień i Gutentag”. Chodzi mu jak
domniemam o to, że w małym miasteczku
na granicy województwa śląskiego i
opolskiego jest miejsce, które dzięki
umiejętności jego włodarzy stworzyło
warunki dla odpowiedniego zaistnienia
kultury. A właściwie z sensu tego felietonu
wynika i rzecz większa. Bardziej jeszcze

kulturze przychylna. Tu chodzi o tę
duchowość. Dzieje się umiejętność władz
nie uchwalona przez urzędników, a ich
kreatywność, która nie poprzez hasła a
rzetelną wizję obecności kultury w naszym
mieście chce widzieć swą obecność. To z
pewnością zachwyciło Kazimierza Kutza,
który kończy swój felieton słowami:
„Duchowość Dobrodzienia jawi mi się
na miarę Nowego Jorku”. Znakomite to
słowa, a przecież felietonista nie był i na
szeregu innych imprezach, które corocznie
dzieją się w naszym mieście.
W każdym bądź razie miła to dla nas
rekomendacja, miła dla władz miasta, które
autentycznie potrafią postrzec „duchowość
Dobrodzienia”. Potrafią dostrzec
sens kultury która to, a nie polityka o
człowieku w środowisku stanowi, jak
i o nim jako takim. To głębszy sens
felietonu Kazimierza Kutza, który do nas,
a mniej do Katowic czy Wrocławia, mógł
odnieść naczelną myśl swego felietonu
– duchowość władzy i środowiska,
umiejętność wyczucia tego drugiego
intelektualnego źródła i potrzeb. Tytuł
felietonu: „Dobry dzień w Dobrodzieniu”
mówi wszystko.
Janusz Orlikowski

Dlaczego coraz wiêcej za odbiór œmieci?
Po zamknięciu gminnego składowiska
odpadów w Błachowie od początku 2010
roku powstała konieczność transportu
odpadów komunalnych poza teren gminy. Od tego czasu Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu płaci wysokie opłaty za każdą
tonę przyjętych na składowisko odpadów
i pod tym względem jest uzależniony
od cen dyktowanych przez podmioty
administrujące składowiskiem, na które
odpady komunalne są dowożone. Obecnie
odpady są transportowane na składowisko
odpadów w Świerczu za Olesnem i od
stycznia 2012 roku opłata za przyjęcie
jednej tony odpadów wyniesie 175 złotych,
co w przeliczeniu na pojemnik o pojemności 110 l stanowi kwotę prawie 9 złotych.

Opłata ta jest związana z przyjęciem
odpadów na składowisko w Świerczu i
obejmuje m.in. opłatę za gospodarcze
korzystanie ze środowiska odprowadzaną
na konto Urzędu Marszałkowskiego w
wysokości 110,65 zł/tonę, a także koszty
eksploatacji składowiska w Świerczu i
zysk eksploatującego je przedsiębiorcy.
Jeżeli przyjmiemy że w ciągu roku
ZGKiM dostarczy na składowisko w
Świerczu 1500 ton odpadów, to będzie
musiał za to zapłacić kwotę 262.500 zł.
W związku z powyższym niemożliwe
jest utrzymanie opłat za odbiór odpadów
na dotychczasowym poziomie. Od nowego roku cena za wywóz pojemnika
110-120l wzrośnie do 19,30 zł brutto
z dotychczasowych 18,33 zł brutto.

Pojemnik 1100 l będzie kosztował 133,43
brutto (dotychczasowa cena 128,40 brutto),
a cena za kontener 6,5m3 pozostanie na
dotychczasowym poziomie 566,35 zł
brutto . Duży wpływ na wzrost ceny usługi
mają również szybko rosnące ceny paliw,
przypomnę, że cena w ciągu roku zmieniła
się o 1 zł/litrze.
Zdaję sobie sprawę że wzrost opłat za
odbiór odpadów dla wielu z Państwa jest
duży, jednak wzrost kosztów związany
z dalekim transportem odpadów i
wysokimi opłatami ponoszonymi na
składowisku w Świerczu musiał znaleźć
odzwierciedlenie w cenie, bo zakład
komunalny musi zrównoważyć rosnące
koszty przychodami.
Dariusz Dykta

Od początku marca br. obowiązują
nowe przepisy w zakresie transportu
publicznego. Nowe regulacje określają
zasady organizacji i funkcjonowania
regularnego przewozu osób, a także
zasady finansowania. Mają one wymusić
na organizatorach przewozów publicznych
zwiększenie konkurencyjności wśród
przewoźników – przede wszystkim prywatnych firm przewozowych.
Organizatorem transportu powinna być
odpowiednia dla danej linii komunikacyjnej jednostka samorządu terytorialnego
(gmina, powiat, województwo) albo
związek tych jednostek. Jeżeli transport
prowadzony jest na terenie jednej gminy,

to ona jest jego organizatorem. Jeżeli dana
linia obejmuje dwie gminy, ale w obrębie
jednego powiatu, organizatorem powinno
być odpowiednie starostwo powiatowe
lub związek gmin. Kiedy zaś linia taka
wykracza poza granice jednego powiatu,
transport powinien organizować Urząd
Marszałkowski lub związek powiatów.
W chwili obecnej na terenie naszej
gminy transport prowadzą firmy: „Parasol”
oraz PKS Lubliniec. Pierwsza z nich
kursuje w dni szkolne na odcinku PludryOlesno. W kierunku Olesna prowadzi dwa
kursy o dość wczesnej porze pomiędzy 6 i
7 rano. Z powrotem firma wykonuje także
dwa kursy po południu. PKS Lubliniec

prowadzi kursy na odcinku DobrodzieńLubliniec, Lubliniec-Myślina i LubliniecOpole.
Mimo, że transport publiczny na
terenie naszej gminy funkcjonuje, nie
obejmuje on całości gminy. Podstawowym
problemem, aby go rozbudować, jest
brak zainteresowania firm, które miałyby wykonać dodatkowe połączenia
lub rozszerzyć istniejące. Z ostatnich,
licznych zmian najbardziej bolesną dla
mieszkańców okazała się likwidacja kursu
Strzelce Opolskie - Olesno. Po likwidacji
tego kursu przeprowadzone zostały rozmowy z PKS Opole, PKS Lubliniec,
Firmami „LUZ”, „Parasol”, „Jeziorowski”.
PKS Opole jest zainteresowane powrotem
do kursów przez naszą gminę, ale tylko na odcinku Opole - Częstochowa.
Firmy: „LUZ” i „Jeziorowski”; nie
zamierzają rozszerzać swoich kursów.
„Parasol” obiecał złożyć propozycję
uruchomienia kursu od miejscowości
Liszczok do Olesna. PKS Lubliniec
także deklaruje rozszerzenie kursów
w kierunku Olesna. To niestety koniec
dobrych informacji w sprawie transportu
zbiorowego. Każda z firm, w rozmowach,
zwracała szczególną uwagę na brak
opłacalności prowadzenia wspomnianych
kursów. Bardzo trudno namówić do
uruchomienia kursu przewoźnika, który
ma pełną świadomość nieopłacalności
tego kursu. Deklaracje mieszkańców
korzystania z kursu nie są wystarczające,
a jak to określano w rozmowach z przewoźnikami, zdecydowanie nie zgodne
z rzeczywistością. Mimo trudności, nie
poddajemy się i nadal będziemy szukać
rozwiązań, które chociaż trochę poprawią
komunikację z Olesnem i Opolem.
MW

Transport publiczny

Podziękowanie

za udział w poszukiwaniach Eryka Badury dla policji w Dobrodzieniu i Oleśnie, Strażom Pożarnym w Dobrodzieniu,
Główczycach, Malichowie-Kocurach, Bzinicy Starej, Klekotnej, Oleśnie i Kędzierzynie-Koźlu oraz wszystkim pozostałym osobom biorącym udział w poszukiwaniach
składa rodzina

Serdecznie podziękowania i wyrazy wdzięczności
wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym i
delegacjom za udział w uroczystości pogrzebowej,
złożone wieńce, kwiaty, modlitwy

śp. Kazimierza Ormana
lekarza medycyny

składa
najbliższa rodzina
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Laureaci Srebrnej Ró¿y
15 lipca b.r. podczas inauguracji Dni
Dobrodzienia tradycyjnie już wręczono
laureatom Srebrne Róże Dobrodzieńskie.
Odznaka nadawana jest w następujących kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, samorządności,
kultury, sportu, działalności społecznej i
za całokształt działalności w rozwoju
społeczności lokalnej.
Istotą podjętej uchwały przez Radę
Miejską w sprawie przyznawania Srebrnej
Róży Dobrodzieńskiej jest docenienie
osób, które w wybitny sposób przyczyniły
się do rozwoju ziemi dobrodzieńskiej,
swoim działaniem rozsławiają naszą małą
ojczyznę i dają przykład zasługujący na
propagowanie i naśladowanie.
Rada Miejska w Dobrodzieniu na
Sesji w dniu 16 czerwca br. spośród osób
nominowanych do odznaczenia Srebrną
Różą Dobrodzieńską dokonała wyboru.
I tak w dziedzinie: „za całokształt
swojej działalności w rozwoju społeczności lokalnej laureatką tegorocznej
Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej została
Pani Zofia Tyrek.
Wniosek o odznaczenie złożyli
rodzice dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Dobrodzieniu.
Pani Zofia Tyrek - Nauczyciel dyplomowany z 35 letnim stażem pracy i od
35 lat z niegasnącym zapałem propaguje
edukację uwzględniającą poszanowanie
praw dziecka, wpisując się w najnowsze
teorie i koncepcje edukacji. Aktywnie
wspomaga nauczycieli inspirując do
stosowania niekonwencjonalnych metod pracy, czy opracowania własnych
programów. Jest nieocenionym organizatorem, koordynatorem wielu przedsięwzięć, konkursów i całego życia
przedszkolnego. Człowiek instytucja
związana z pracą, która jest dla niej pasją,
wyzwaniem, całym życiem.
Za szczególne zasługi w dziedzinie
wychowania przedszkolnego została
nagrodzona wielokrotnie nagrodą dyrektora i Nagrodą Burmistrza.
Pani Zofia to przede wszystkim
wielki pedagog, mediator, społecznik,
osoba zaangażowana bezgranicznie w
pracę, od wielu lat propagująca ideę
ważności wychowania przedszkolnego
dla harmonijnego rozwoju każdego
dziecka. Dzięki jej zaangażowaniu i
wysiłkom przedszkole jest postrzegane
jako placówka przyjazna dzieciom.
Uważa, iż dziecko jest najważniejszą
istotą, a praca z nim daje jej energię,
satysfakcję i radość. Cieszy się wielkim
zaufaniem ze strony dzieci i rodziców. Jej
postać emanuje spokojem, cierpliwością
i pogodą ducha. Stara się, by to, co
proponuje dziecku było ciekawe, by
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dawało mu radość poznania, tworzenia
i sprawdzania swoich umiejętności w
działaniu, osiąganiu sukcesu.
W relacjach z rodzicami buduje
nić porozumienia tak, aby rodzic bez
skrępowania czy też obaw mógł wyrazić
swoje zdanie, oczekiwania, niepokoje,
zwrócić się o radę czy pomoc. Chętnie
rozmawia o sukcesach, postępach
dzieci, a w przypadku trudności stara się
wspomóc rodziców, także poprzez kontakt
ze specjalistami współpracującymi z
przedszkolem.
Jako nauczycielka jest autentycznie
kochana przez wychowanków, jest rzeczywistym autorytetem. W jej naturze leży
działalność społecznika i charytatywna.
Nie może przejść obojętnie wobec
krzywdy ludzkiej, a co dopiero wobec
cierpienia małego dziecka.
Praca Pani Zofii Tyrek idealnie wpisuje
się w słowa Zbigniewa Włodarskiego iż
„Tajemnica powodzenia pedagogiki tkwi
nie tyle w idealnych programach, ale w
tym, kim są wychowawcy, nauczyciele.”
W dziedzinie „działalności społecznej”
laureatem tegorocznej Srebrnej Róży
Dobrodzieńskiej został Pan Joachim
Wloczyk.
Wniosek o odznaczenie złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice,
Ochotnicza Straz Pożarna, koło mniejszości niemieckiej w Szemrowicach,
mieszkańcy Szemrowic i Stowarzyszenie
„Dobrodzień Potrzebującym”.
Pan Joachim Wloczyk dzieciństwo
i młodość spędził w Szemrowicach
i Dobrodzieniu. Szkołę podstawową
ukończył w Szemrowicach, Liceum
Ogólnokszałcące w Dobrodzieniu, a studia
na kierunku historii na Uniwersytecie
Opolskim. Po ukończeniu studiów podjął
pracę w Zespole Szkół w Dobrodzieniu
jako nauczyciel historii, a obecnie pracuje
jako zastępca Dyrektora tej Szkoły.
Pan Joachim Wloczyk znany jest w
środowisku dobrodzieńskim jako osoba
godna zaufania, człowiek niezwykle
wrażliwy na problemy innych i zawsze
gotowy by pomóc. Doskonale zna swoje
środowisko, całe swoje dotychczasowe
życie spędził w Szemrowicach a dużą część
tego życia poświęcił Wsi i jej mieszkańcom, ale także gminie Dobrodzień.
Pracę zawodową łączy z działalnością
społeczną w miejscu pracy, ale przede
wszystkim w miejscu zamieszkania.
W latach 2002- 2010 pełnił funkcję

sołtysa wsi Szemrowice. W roku 2003
był jednym z inicjatorów powstania
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice, a na walnym założycielskim
zebraniu wybrany zostaje jego Prezesem.
Pan Wloczyk jest także aktywnym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szemrowicach i Międzygminnego
Towarzystwa Regionalnego DobrodzieńZębowice. To Prezesi Ochotniczej Straży
Pożarnej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Szemrowice byli inicjatorami organizacji
we wsi zawodów zabytkowych sikawek
konnych na Górnym Śląsku promując
tym wieś, gminę a także województwo
Opolskie, gdyż impreza ta stała się
imprezą ponadregionalną. W tym roku
odbyła się już VIII edycja zawodów z
udziałem ponad 30 drużyn pożarniczych.
W zawodach brały udział także drużyny z
Czech i Niemiec.
Dzięki działaniom Pana Joachima
Wloczyka - Prezesa Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Szemrowice pozyskiwane są
duże środki z zewnątrz na organizację tych
imprez m.in. z Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu, Konsulatu Republiki Federalnej
Niemiec w Opolu a także wielu sponsorów
prywatnych. Z inicjatywy Pana Joachima
utworzono w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej Świetlicę Środowiskową
dla dzieci, którą prowadzą nauczyciele
miejscowej Szkoły i rodzice dzieci.
Pan Joachim obdarzony pracowitością,
uczciwością oraz profesjonalizmem
pracy, skromnością, spokojem, rozwagą
i bardzo dużym taktem tak potrzebnym
w pracy z ludźmi zdobył sympatię i
uznanie mieszkańców wsi Szemrowice,
których potrafi zachęcić i porwać do pracy
społecznej.
Zaufanie jakie okazują mu mieszkańcy
widać na każdym kroku między innymi
na zebraniu wiejskim w sprawie wyboru
sołtysa po wyborach samorządowych,
kiedy namawiano go aby przyjął te funkcję
na następną kadencję. Odmówił tłumacząc,
że nie jest już w stanie podołać tym
wszystkim obowiązkom, które wykonuje
ale jednocześnie zadeklarował dalszą pracę
w Stowarzyszeniu i współpracę z nowym
sołtysem w na rzecz wsi i środowiska.
Postawę Pana Joachima Wloczyka
pięknie określa myśl Doroty Green „Nie
trzeba być bogaczem, by ofiarować coś
cennego drugiemu człowiekowi. Można
mu podarować odrobinę swego czasu i
uwagi”.
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przyjmuje ogłoszenia drobne oraz ogłoszenia reklamowe – cena, według obowiązującego
cennika Ogłoszenia i reklamy w postaci kolorowej wkładki przyjmuje redakcja. Równocześnie
redakcja informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Dostojne Jubilatki

Pani Maria Myllek

Pani Gertruda Koprek

Pani Helena Nowak

Pani Filomena Gajda

Pani Jadwiga Ochmann

Pani Teresa Feliks

GABINET
REHABILITACYJNY
w Kielczy

• masaże •
• zabiegi fizykalne •
• leczenie bólu •
• łuszczycy •

ul. Leśna 29

Kielcza
tel. 501 518 813

We wrześniu bieżącego roku
najstarsze mieszkanki naszej gminy
Pani Maria Myllek z Dobrodzienia
oraz Pani Teresa Feliks z Myśliny
obchodziły 97 rocznicę urodzin.
W październiku 90 lat ukończyły Pani
Jadwiga Ochmann z Myśliny, Pani
Helena Nowak z Dobrodzienia i Pani
Filomena Gajda z Dobrodzienia, a w
listopadzie Pani Gertruda Koprek z
Ligoty Dobrodzieńskiej. Szanownym
Jubilatkom jeszcze raz życzymy dalszych
długich lat w zdrowiu i szczęściu.
E.K.
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O kolêdach s³ów kilka
Nazwa kolęda utrwaliła się w XVII w, a
wywodzi się z czasów rzymskich od słowa
calendae, które oznaczało pierwszy dzień
miesiąca. Od 153 r. przed Chrystusem
szczególnie ważne były calendae
styczniowe, które rozpoczynały nowy
rok. Dzień 1 stycznia stał się początkiem
roku i jako tak został potwierdzony przez
Juliusza Cezara przy reformie kalendarza.
Dzień ten obchodzono bardzo uroczyście,
odwiedzano się wzajemnie, obdarowywano upominkami, składano życzenia
wyrażając je w słowach lub w śpiewie.
Kościół przejął ten zwyczaj łącząc go z
Bożym Narodzeniem.
Według tradycji autorem pierwszej
kolędy jest św. Franciszek z Asyżu, a
ojczyzną kolęd były Włochy skąd dotarły
w XV wieku do Polski. Szczególny okres
rozkwitu przypada na epokę baroku.
Ich forma muzyczna jest bardzo różna.
Choć słowo kolęda jako nazwa pieśni
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bożonarodzeniowej pojawia się dopiero
w XII wieku, to jednak sama pieśń
tworzona była i śpiewana w dawnej Polsce
już wiele dziesiątków lat wcześniej. Przez
całe stulecia towarzyszy ona kulturze
religijnej Polaków. Polska kolęda jest więc
żywym pomnikiem i spuścizną dawnych
wieków, zawiera wiele elementów naszego
polskiego temperamentu, dlatego nigdzie
na świecie nie stała się tak jak u nas
ukochaną pieśnią wigilijną. Jej elementy
odnajdujemy w twórczości F. Chopina, C.
K. Norwida, A. Mickiewicza, J. Matejki i
J. Chełmońskiego. Wszyscy twórcy mocno
podkreślają czar i potęgę polskiej kolędy.
Obok kolęd powstały także ludowe piosenki oparte na motywach
bożonarodzeniowych tzw. pastorałki.
W Polsce znamy ponad pół tysiąca kolęd. Istnieje duża ilość takich pieśni o
charakterze społeczno gospodarczym
wiążącym się ze zwyczajem kolędowania
żaków. Oni też byli autorami tekstów, jak
również bakałarze szkół parafialnych,
przyklasztornych, klerycy i organiści.
W XIX w. były bardzo popularne tzw.
Kantyczki - mniej obszerne zbiory kolęd.
Kantyczka była bardzo strzeżona w rodzi-

nie i przekazywana następnemu pokoleniu.
W tym czasie było w użyciu około 600
kolęd i pastorałek. Kolęda polska - piękna,
wzruszająca, a pełna dostojeństwa zajmuje
wyjątkowe miejsce w historii polskiej
kultury. Jej funkcja nie ograniczała się
tylko do roli pieśni religijnej, ale w
pewnych okresach historycznych zdobyła
rangę pieśni patriotycznej. Była symbolem
polskości.
Nie ma z pewnością w Polsce innych pieśni które byłyby śpiewane z
taką głęboką potrzebą serca jak właśnie
kolędy. Współtworzą one ten jedyny
i niepowtarzalny klimat wieczoru wigilijnego i tę atmosferę powszechnej
życzliwości. Stąd tak chętnie sięgali i
sięgają po nią Polacy przebywający na
obczyźnie. Kolędy bowiem przenoszą
do czasów szczęśliwego dzieciństwa,
wzruszają do łez i krzepią. Są modlitwą i
wyznaniem wiary.
Polskie kolędy posiadają pewną
specyfikę. Wyrażają radość z narodzenia
Chrystusa oraz swoiste, pełne szacunku
spoufalenie się z Bożym Dzieciątkiem,
Jego Matką i starym Józefem.
ADa

Regionalne
Centrum Wsparcia
Regionalne Centrum Wsparcia
przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
ul. Karola Miarki 2, Bzinica Stara; 46-380 Dobrodzień;
tel./ fax (34) 353 75 35; tel. kom. 600 289 698
e-mail: srw.bbk@op.pl.
RCW działa w ramach projektu „Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi” realizowanego przez
Federację Inicjatyw Oświatowych (nr projektu: POKL.05.04.02-00-531/10) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Priorytet V, Działanie 5.4.

Szanowni Państwo,
W lipcu rozpoczęło działalność nasze
Regionalne Centrum Wsparcia przy
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.
W oparciu o nasze doświadczenia i
wiedzę będziemy doradzać jak zakładać
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi na naszym
terenie oraz pomagać już istniejącym
Stowarzyszeniom w prowadzeniu Małych
Szkół i Małych Przedszkoli. Przede
wszystkim oferujemy wsparcie doradcze,
ale planujemy również organizację
szkoleń i innych inicjatyw podnoszących
kompetencje i sprzyjających wymianie
doświadczeń.
Wierzymy, że Stowarzyszenia Rozwoju Wsi są potrzebne. Przed 7 laty sami
założyliśmy Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki,

Kolejka. Dzięki niemu uratowaliśmy szkołę, i rozwijamy nasze wsie. Chcemy dzielić
się tymi doświadczeniami i pomagać
zakładać takie Stowarzyszenia w innych
wsiach w naszym powiecie. Uważamy
bowiem, że każda wieś, która chce się
rozwijać powinna mieć stowarzyszenie,
każda szkoła powinna zostać uratowana
dzięki aktywności rodziców i mieszkańców danej wsi, każde dziecko od 3 roku
życia powinno chodzić do przedszkola.
Dzięki oddolnej aktywności członków
Stowarzyszeń Rozwoju Wsi zmienimy
nasze wsie i uczynimy z nich najlepsze
miejsca do życia – budowania domów,
zakładania rodziny i wychowywania
dzieci. Dzięki stowarzyszeniom także
szkoły samorządowe będą stawały się
ośrodkami kultury, przedsiębiorczości i
rozwoju wsi.
Nasze Regionalne Centrum Wsparcia
powstało, aby pomagać w zakładaniu
stowarzyszeń w innych wsiach, ratowaniu
szkół i zakładaniu przedszkoli. Działa
ono przy wsparciu Federacji Inicjatyw
Oświatowych, która od ponad 10 lat
zajmuje się pomaganiem w zakładaniu

Informacja
W dniach od 14 – 18 listopada 2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zostały
organizowane spotkania z pracodawcami i przedstawicielami lokalnego biznesu.
Spotkania odbyły się z okazji „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”
organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Tematyka spotkań w poszczególnych dniach to: poniedziałek – „Własna firma”prezentacja firmy cukierniczej „KAMPA” z Lublińca (szkoła); wtorek - „Pracownik
i pracodawca”- spotkanie w firmie „Meblo-Nowak” z Dobrodzienia; środa - „Marketing
firmy”- spotkanie w firmie z właścicielem firmy KLER z Dobrodzienia; czwartek
„Konsument” – spotkanie w firmie kamieniarskiej pana Andrzeja Pawelczyka z
Dobrodzienia; piątek – „Finanse”- spotkanie z przedstawicielem ING Bank Śląski w
Dobrodzieniu (szkoła).
Uczestniczenie w tym wydarzeniu pozwoliło młodzieży zapoznać się naocznie z pracą
na poszczególnych stanowiskach pracy – w różnych zakładach pracy.
Przedsiębiorstwa uczestniczące w „ Tygodniu Przedsiębiorczości ”, które przyjęły
uczniów naszej szkoły i zezwoliły na zwiedzanie, prezentowały bardzo różnorodne branże
i dziedziny gospodarcze. Celem tych spotkań było również poznanie różnych zawodów,
charakteru pracy oraz i możliwości ewentualnego zatrudnienia, a także wymagań
stawianych na poszczególnych stanowiskach pracy. Wszystkim przedsiębiorstwom
bardzo dziękujemy za umożliwienie zwiedzania ich firm oraz serdeczność okazaną
uczniom.
Dziękują uczniowie Technikum Handlowego, Dyrekcja oraz organizator „ Tygodnia
Przedsiębiorczości ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
Danuta Ryszczyk

stowarzyszeń, szkół i przedszkoli.
W imieniu zespołu naszego Centrum
serdecznie zapraszam do kontaktu i
współpracy!
Jolanta Kopyto - Liderka RCW

O projekcie
z Bzinicy Nowej

Dobiega końca realizacja projektu
pn.” Zabezpieczenie i oznakowanie
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego
w Bzinicy Nowej - historycznej ozdoby
wioski”. Bodźcem do napisania wniosku
o dofinansowanie był pogarszający się stan
tego niezwykle cennego pod względem
historycznym miejsca. W ramach projektu
pozyskano kwotę w wysokości 24.598,00
zł (wartość całkowita projektu wyniosła
40.000,00 zł), co pozwoliło na całkowite
ogrodzenie zabytkowego cmentarza.
Kolejnym działaniem zaplanowanym
w ramach tego projektu jest wykonanie
tablic informacyjnych poświęconych
tematyce wioski, cmentarza oraz obecnej
w tym miejscu legendzie – Karolince.
Przepiękna historia wioski, na tle której
rysuje się niespełniona miłość Fryderyka
Karliczka, będącego pierwszym sołtysem
Bzinicy Nowej i czeskiej husytki Karoline
Kleinert budzi zachwyt, entuzjazm, a także
często zaskoczenie wywołane faktem
namacalnych śladów obecności w małej
wiosce tej „żywej legendy”. To właśnie na
cmentarzu w Bzinicy znajduje się mogiła
Karoline Kleinert – Karolinki znanej z
przyśpiewki ludowej. Fakt ten stanowi
niezwykły potencjał dla rozwoju turystyki
i promocji zarówno wioski Bzinica Nowa
jak i gminy Dobrodzień. Środki, które udało się pozyskać, wystarczyły na absolutne
minimum w temacie zabezpieczenia
cmentarza. Być może w przyszłości uda
się pozyskać kolejne fundusze, które
umożliwią podjęcie dalszych kroków w
celu zachowania cennego dziedzictwa
kulturowego i historycznego wioski.
AWK
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Dni Dobrodzienia 2011
W dniach 15,16,17 lipca obchodziliśmy święto naszej gminy – Dni
Dobrodzienia. Tegoroczne uroczystości
rozpoczęły się tradycyjnie od wręczenia
Srebrnych Róż Dobrodzieńskich
– odznaki nadawanej przez Radę
Miejską w Dobrodzieniu. Tegorocznymi laureatami zostali: Zofia Tyrek
– za całokształt swojej działalności
w rozwoju społeczności lokalnej oraz
w dziedzinie działalności społecznej
Joachim Wloczyk. Gwiazdą piątkowego
wieczoru był Krzysztof Krawczyk,
który wystąpił wraz z zespołem na
deskach sali widowiskowej Domu
Kultury. Tego wieczoru zagrała także
grupa rockowa (i) z Kędzierzyna Koźla
a dyskotekę w namiocie festynowym
poprowadził dobrze znany i lubiany
wśród dobrodzieńskiej publiczności
DJ Dragon.
Drugi dzień obfitował w doskonałe
imprezy sportowe. W ogródku plebanii
odbył się turniej piłki siatkowej plażowej z cyklu Grand Prix Opolszczyzny,
na kortach prywatnych rozegrano
turniej w tenisa ziemnego o puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu. Wcześniej, bo już
od godziny 6.00 na stawach Habas
w Dobrodzieniu odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza Dobrodzienia. Doskonałą atrakcją dla dzieci
był występ Klownów Królewskiego
Cyrku Holandii w programie pt.”Kiedy
tata dobry humor ma”. Punktualnie o
godz. 15.00 ze Stadionu Miejskiego
w Dobrodzieniu wystartowało 620
uczestników największego biegu
Opolszczyzny „Dobrodzieńska Dycha”.
Pierwsze miejsce zdobyli: klasyfikacja
mężczyzn- Marcin Chabowski z klubu
Flota Gdynia, klasyfikacja kobietAgnieszka Ciołek (Wrocław). Ciąg
dalszy sobotniej zabawy odbywał się
w namiocie festynowym przy placu
targowym, gdzie wystąpili: Orkiestra
Dęta z Kadłuba Wolnego, Mirosław
Szołtysek z Zespołem, grecki zespół
„Zorba” oraz zespół „Magnum” z
Olesna.
Wśród atrakcji ostatniego dnia święta naszego miasta wymienić można
turniej siatkówki plażowej – Grand
Prix Opolszczyzny, odbywające się na
strzelnicy miejskiej otwarte zawody
strzeleckie z karabinka sportowego i
broni pneumatycznej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
spływ kajakowy Małą Panwią na
trasie Zawadzkie – Kolonowskie. O
godzinie 11.00 w Kościele św. Marii
Magdaleny odbyła się uroczysta Msza
Święta Odpustowa. Po południu, w
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namiocie festynowym dla najmłodszej
publiczności przedstawiono program
pt. „Hrabia Rumburak wśród piratów”.
Występy muzyczne rozpoczęła afrykańska formacja muzyczna „JUMBO
AFRICA”. Kolejną atrakcją dnia był
występ „Bee Gees” polskiej sceny
muzycznej” - zespołu VOX. Następnie
wystąpił Leszek Wiklak z Zespołem w
koncercie pn. „Rewia przebojów”. W

Kościele św. Marii Magdaleny odbył się
koncert odpustowy w ramach II Letnich
Spotkań z muzyką organową i kameralną
– Koncert Chóru Chłopięcego z Jasnej
Góry „PUERI CLAROMONTANI”
pod dyr. Jarosława Basiury, organy Tadeusz Barylski. „Dni Dobrodzienia”
zakończyło niezwykle efektowne
widowisko muzyczno-pirotechniczne.
A.W-K

Do¿ynki 2011

Dożynki to czas podziękowania
dla wszystkich rolników za codzienny
trud, który wkładają w pracę na roli.
Ten szczególny dzień, dzień radości po
zakończonych żniwach, mieszkańcy
gminy Dobrodzień obchodzili w
niedzielę 28 sierpnia 2011 roku. Organizacją święta plonów zajęły się
Rady Sołeckie wsi Myślina-Turza
oraz Makowczyce. Zaszczytną funkcję
Starostów Dożynkowych pełnili państwo
Grażyna i Henryk Chwalczyk z Myśliny.
Uroczystości związane z świętowaniem
tegorocznych zbiorów rozpoczęły się
już w sobotę. W tym dniu, w namiocie
festynowym od godziny 19.00 do zabawy
zachęcał DJ Maciek.
Niedzielna gala dożynkowa rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą
na placu kościelnym w Myślinie jako
dziękczynienie za plony ziemi, w intencji

rolników i wszystkich ludzi
związanych z rolnictwem.
Po tych uroczystościach
w asyście orkiestry dętej
wielobarwny
korowód
dożynkowy udał się na boisko
szkolne gdzie zaplanowano
część artystyczną.
Tradycyjnie, gminne
sołectwa
przygotowały
kolorowe,
przepięknie
przyozdobione wozy, które
wzięły udział w korowodzie
dożynkowym.
Pojazdy
zostały poddane ocenie
komisji, której zadaniem
było wybrać te najciekawsze.
W skład komisji weszli:
Marek Witek – Zastępca
Burmistrza, Stanisław Górski – Dyrektor DOKiS,
Rozalia Gaś oraz Paweł
Czapla - przedstawiciele
Rady Miejskiej, Liliana
Adamska – inspektor
ds. rolnictwa i leśnictwa
w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu. Tytuł
Najpiękniejszego Pojazdu
Korowodu Dożynkowego
otrzymał wóz z sołectwa
Ligota Dobrodzieńska. Drugie miejsce zajęło sołectwo Makowczyce
a trzecie – Główczyce-Zwóz. Wyróżnienia
przyznano sołectwom: Rzędowice oraz
Kocury-Malichów. Ocenie komisji
podlegały także będące zwieńczeniem
pracy rolników korony dożynkowe.
Najpiękniejszą okazała się korona
sołectwa Myślina-Turza. Drugie miejsce przyznano exequo sołectwom Makowczyce oraz Kolejka. Wyróżnienia
otrzymały sołectwa: Główczyce-Zwóz;
Kocury-Malichów; Pludry. Tradycją
dożynkową w naszej gminie stało się
zabawne przystrajanie posesji. Komisja,
mająca wybrać najzabawniej przystrojoną
posesję postanowiła nagrodzić następujące
posesje, które wcześniej zostały zgłoszone
do udziału w konkursie: pierwsze miejsce
posesja państwa Agnieszki i Waldemara
Kontny, drugie miejsce: posesja państwa
dokończenie na s. 14

Festiwal Muzyki Klasycznej na Ziemi Opolskiej

I Dobrodzieñ
Classic Festival 2011

Piotr Lempa przyzwyczaił już
publiczność dobrodzieńską do corocznych
koncertów z cyklu „Piotr Lempa i
przyjaciele”. Każdej jesieni począwszy
od 2004 roku mogliśmy oczekiwać uczty
duchowej podczas której śpiewacy o
sławie międzynarodowej zabierali nas w
magiczny świat opery i operetki. Po ośmiu
różnorodnych koncertach „nasz śpiewak”
jako niespokojny duch postanowił pójść
krok dalej i zaprosić muzykę klasyczną do
Dobrodzienia w formie festiwalowej.
Przez dwa dni nasze miasto
rozbrzmiewało muzyką. Pierwsza
część festiwalu to koncert z okazji 700lecia parafii Św. Marii Magdaleny w
Dobrodzieniu – REQUIEM d-mool KV
626 W. A. Mozarta w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej PROGRES pod dyrekcją
Szymona Morusa, Akademickiego Zespołu
Muzycznego Politechniki Gliwickiej w
przygotowaniu Krystyny Krzyżanowskiej
- Łobody oraz solistów: Katarzyna
Hołysz – sopran, Miroslava Yordanova
– mezzosopran, Karol Kozłowski – tenor
oraz Piotr Lempa – bas.
Zanim kościół wypełnił się muzyką
wielkiego mistrza prowadzący festiwal
Tomasz Podsiadły przywitał gości,
przedstawił artystów, a także złożył
podziękowania wszystkim tym dzięki,
którym festiwal mógł dojść do skutku.
Są to: Urząd Miejski w Dobrodzieniu,
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu, Stowarzyszenie „Dobrodzień
Potrzebującym” oraz TSKN Zarząd
Gminny w Dobrodzieniu. Następnie
pani Burmistrz Róża Koźlik przywitała
gości festiwalowych oraz złożyła na ręce
księdza proboszcza Alfreda Waindoka list
gratulacyjny z okazji 700-lecia parafii.
Ksiądz proboszcz dziękując podkreślił,
że Dobrodzień staje się coraz bogatszy
przez poszerzanie mozaiki wydarzeń
kulturalnych. Miasto stolarzy staje
się powoli również miastem muzyki
klasycznej, a to wspaniała promocja dla
regionu. W Dobrodzieniu musi się przecież
dziać dobrze!
Po zakończeniu części oficjalnej
mogliśmy się już oddać muzyce, a ona

wypełniając świątynię porwała za sobą
słuchaczy. Do koncertów składających
się z poszczególnych arii wykonywanych
przez solistów przy akompaniamencie
instrumentu nasi melomani już przywykli,
ale to co się wydarzyło w kościele w
piątkowy wieczór przerosło najśmielsze
oczekiwania. Za takim współbrzmieniem
chóru, orkiestry i solistów Dobrodzień
tęsknił. Nagle zostaliśmy zabrani do
wielkich sal operowych i koncertowych
świata, gdzie przecież Requiem
Mozarta jest nieustannie wykonywane.
Dobrodzieńskie prawykonanie zaparło
dech w piersiach, zatrzymało w biegu
codzienności, poruszyło serca i zmusiło
do refleksji.
Następnego dnia czekały na słuchaczy
dwa koncerty. Pierwszy odbył się już o
16.00 w rynku Dobrodzienia pod hasłem
„Pożegnanie lata przy udziale Orkiestry
Dętej z Kadłuba Wolnego”. Orkiestra
zaprezentowała utwory i wiązanki
muzyki popularnej i rozrywkowej by
umilić mieszkańcom popołudnie. Jest
to grupa młodych i ambitnych ludzi,
którzy grają razem od 2009 roku. Ich
misją jest obalanie mitu orkiestr dętych
jako staroświeckich i nudnych zespołów.
Udowadniają, że orkiestra może się
podobać, może pozytywnie zaskakiwać
i stanowić świetną rozrywkę. Grali już w
zeszłym roku na koncercie Piotra Lempy
jako „talent właśnie odkryty” i godny
promocji. Ci którzy zechcieli opuścić
przytulne domowe pielesze spędzili miłe
popołudnie przy kawie pod parasolem i
przy dźwiękach muzyki.
Wieczorem zaś 27.08.2011 odbyła
się w sali DOKiS Wielka Gala Operowo
– Operetkowa „Piotr Lempa i przyjaciele”.
Zapraszając przyjaciół: Katarzynę
Hołysz – sopran, Miroslavę Yordanovę
– mezzosopran i Karola Kozłowskiego
– tenor, nasz Piotrek zaproponował nam
najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i
pieśni. Goście Piotra to artyści koncertujący
w wielu miejscach w kraju i za granicą
oraz laureaci wielu prestiżowych nagród
w świecie operowym. Karierę każdego
z wykonawców można było prześledzić

KOMUNIKAT

w sprawie „becikowego” i dodatku do zasiłku rodzinnego
Od 1 stycznia 2012 r., prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka tzw. „BECIKOWE” oraz prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia zaświadczenia
przez osobę ubiegającą się, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Ustawodawca nie przewiduje możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia
oświadczeniem.
K.T

w programie specjalnie wydrukowanym
na potrzeby festiwalu. Kiedy poznaje
się drogę ich kariery i czytamy, że
Miroslava Yordanova wkrótce wystąpi
w Nowojorskiej Metropolitan Opera , to
zawsze pojawia się myśl – jak Piotrkowi
udaje się namówić takich artystów do
śpiewania w małym miasteczku? Muzyka
musi gościć w ich sercach i dzielenie
się nią z innymi musi dawać im radość
czy to w Nowym Jorku, Wiedniu czy
w Dobrodzieniu. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy utwory Stanisława
Moniuszko, G. Rossiniego, A. W. Mozarta,
G. Verdiego, G. Bizeta, ale również duet z
operetki „Wesoła wdówka” – „Usta milczą
dusza śpiewa”. Część pierwsza koncertu
była bowiem poświęcona operze, a
następna operetce.
W części pierwszej zostaliśmy
jak zwykle zaskoczeni przez Piotra
niespodzianką. Jest on bowiem wierny
zasadzie promowania młodych zdolnych
artystów, tak jak kiedyś jego promowano.
Dzięki temu mogliśmy poznać studenta
zaledwie II roku. Mimo młodego wieku
Paweł Brożek z Krakowa zachwycił
publiczność, która go bardzo ciepło
przyjęła. Przypomnijmy, że „nasz Piotrek”
wystąpił jako solista już na I roku w
Requiem Mozarta właśnie.
Wieczorna gala zakończyła się niemal
rodzinnie ponieważ artyści zachęcili
publiczność do wspólnego nucenia
na pożegnanie. Nie zostali jednak
wypuszczeni ze sceny bez przynajmniej
dwóch bisów…
Należy jeszcze dodać, że podczas
festiwalu odbywała się promocja
najnowszej płyty Piotra Lempy „Bernard
Ładysz w moim sercu” wydanej z okazji
90 –tych urodzin artysty. Piotr nagrał ją
przy udziale zespołu „Zagan Acoustic”
w składzie: Paweł Zagańczyk- akordeon,
Joachim Łuczak- skrzypce, Jakub Kubala
– klarnet, Jarosław Stokowski – kontrabas.
Są to absolwenci i studenci Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku. Płyta zwiera piękne i nastrojowe
ballady w języku polskim i rosyjskim.
Polecamy serdecznie – jest dostępna w
sklepach Empik.
Festiwal nie mógłby się odbyć
bez organizatorów, ale również bez
sponsorów. Byli nimi: Bank Spółdzielczy
w Leśnicy, Parafia Św. Marii Magdaleny
dokończenie na s. 14
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I Classic Festival

Dożynki

dokończenie ze s. 13
w Dobrodzieniu, Park Hotel, Restauracja
Mistella, P.P.H.U. Lissy oraz Kwiaciarnia
Kalina, Kwiaciarnia Pani Jadwigi
Ligudzińskiej i Galeria Sylwia. Natomiast
patronat medialny sprawowali TVP Opole,
TVS Silesia, Radio Opole, Radio Plus,
Ślonsky Radio, „Dziennik Zachodni”,
„Kulisy Powiatu”, „Echo Dobrodzienia”,
strefa imprez.pl.
Dziękujemy Piotrowi za to, że tak
poważnie traktuje swoje rodzinne miasto
i stara się by zyskało na tym iż wychowało
tak wielkiego artystę. Mamy nadzieję, że
spełniamy już wymogi niemal światowych
melomanów dzięki jego nieustannej
muzycznej edukacji jaką nam umożliwia.
Festiwal przyciągnął również wielu
gości z zewnątrz, którzy nie ukrywali
zdumienia, że tak mała społeczność
potrafiła przygotować imprezę kulturalną
na takim wysokim poziomie i na taka skalę.
Należą się tu podziękowania Piotrkowi
za upór i wszystkim którzy pomagali w
sprawach ważnych, ale i wolontariuszom
bez których organizatorzy nie mogą się
już obejść.
Jak co roku gala koncertowa w
Domu Kultury była biletowana, a dochód
został przeznaczony na cele statutowe

dokończenie ze s. 12
Elżbiety i Józefa Tarara, a trzecie miejsce
posesja państwa Gizeli i Henryka
Szymańskich. Wyróżnienie otrzymali:
Państwo Aniela i Ewald Respondek oraz
Państwo Gabriela i Norbert Kiwic.
Po oficjalnych uroczystościach
dożynkowych przyszedł czas na
poczęstunek oraz zabawę. Na początek
wystąpiła Bernadeta Kowalska z
zespołem, następnie na scenie wystąpiły
dzieci z klubu „Jaskinia” w Myślinie,
kolejno wysłuchać można było zespołu
MOKATO oraz drugiej części koncertu
Bernadety Kowalskiej. Zabawa
dożynkowa, którą poprowadziły zespoły
„FENIKS” oraz „MOKATO” trwała do
późnych godzin wieczornych.
LA
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jednego z organizatorów Stowarzyszenia
„Dobrodzień Potrzebującym.”
Te coroczne spotkania pozwalają
nam również obserwować rozwój kariery
Piotra co powoduje, że nasza lokalna
duma rośnie. W tym roku dowiedzieliśmy
się, że otrzymał niedawno tytuł doktora
sztuki w dziedzinie- sztuki muzyczne,
dyscyplina artystyczna – wokalistyka, i
będzie wykładał w Akademii Muzycznej.
Gratulujemy i witamy w gronie belfrów!
Oczywiście czekamy na koncert w
przyszłym roku, a raczej drugą edycję
festiwalu. Może moglibyśmy zobaczyć
naszego artystę nie tylko w smokingu
koncertowym czy fraku, ale w kostiumie z
przedstawienia tak byśmy mieli wrażenie,
że jesteśmy w operze…
ADa

Wspólna fotografia?
Podczas wakacji przebywałam na terenie gminy, w której realizowano wspaniały
projekt. Myślę, że świetne pomysły warto podpatrywać. Projekt nosił nazwę „Wspólna
pamięć – wspólna fotografia 1911- 2011” i polegał na wykonaniu wspólnej fotografii
mieszkańców miasta, tak jak została ona zrobiona równo 100 lat temu.
Przedsięwzięciu towarzyszyły wystawy zdjęć pokazujących dawne miasto oraz, myślę
najlepszy skutek projektu – wykonano mianowicie makietę miasta, tego historycznego!
Obecnie znajduje się ona w budynku Rady Miasta. Natomiast do zdjęcia stanęło1049
osób!
Dobrodzień już kiedyś wspólnie się fotografował, ale to była tylko namiastka tej ilości
mieszkańców jaka tam stanęła do historycznej fotografii. Skoro nie mamy, tak jak oni,
takiego stuletniego wspólnego zdjęcia pokazującego historię to może warto ją stworzyć i
sfotografować się dla przyszłych pokoleń? A makieta?! Może warto się zastanowić…
ADa

Bieg Niepodleg³oœci

Już po raz 5-ty w dniu 11 listopada
2011 roku odbył się w Dobrodzieniu Bieg
Niepodległości „O Srebrny Sygnet z Orłem
w Koronie”. Przy słonecznej, ale wietrznej
i zimnej pogodzie na starcie stanęło 88
zawodników (12 kobiet i 76 mężczyzn).
Zwycięzcą biegu (tak jak w roku
ubiegłym) został Damian Sowa z
Cieciułowa (17:34),który zaledwie o 1
W dniach 20- 21. 08. 2011 odbył się w
Rzędowicach kolejny już cykliczny festyn
pn „Wszystko swojskie”. Dwudniowe
święto wsi rozpoczęła w sobotę
zabawa taneczna z zespołem Gwardia,
zaś prawdziwe rarytasy przyciągnęły
mieszkańców naszej gminy oraz licznych
gości dopiero w niedzielę. Dwa rodzinne
duety: Adam Krawczyk z córką Karoliną
oraz Claudia Chwołka z mamą Katarzyną
śpiewali dla nas piękne piosenki autorskie
oraz wiązanki śląskich przebojów. Daria
Noryńska oczarowała nas grą na Fletni
Pana.
Nasze dzieci i młodzież występowały
w układach tanecznych oraz w kwadransie
młodych talentów. Największą jednak
niespodzianką dla naszych gości był
kabaretowy pokaz gaszenia pożaru,
który niespodziewanie wybuchł w trakcie
festynu. Wycie syreny zerwało na nogi
naszych strażaków z OSP Rzędowice by
biegiem popędzić do strażnicy i by po
chwili przyciągnąć starym „esiokiem”
swój wóz strażacki i w iście nieudolnym
stylu gasić dom, który płonął. Całość
gaszenia odbywała się przy recytacji
wierszy i śpiewie piosenek ze słowami
specjalnie ułożonymi do przedstawianej

sekundę po pasjonującym
finiszu wygrał z Grzegorzem
Szymurą z Leszczyn (również
2-gi w roku ubiegłym). Na
najniższym stopniu podium
stanął Daniel Napieraj
z Żytniowa z wynikiem
0:18:04.
Dużą niespodzianką
wśród kobiet było pojawienie
się na starcie czołowej
polskiej zawodniczki Edyty
Lewandowskiej z Łodzi
(między innymi Mistrzyni
Polski w maratonie z roku
2009 z Dębna, czas 2:35:42).
Pani Edyta będąc po kontuzji
szukała „na przetarcie się”
jakiegoś krótkiego płaskiego
biegu na atestowanej
trasie. Jej wybór padł na
Dobrodzień co przy wielkiej
ilości biegów w tym dniu w
kraju jest dla nas niemałym
wyróżnieniem, tym bardziej,
że na biegu oprócz Sygnetu
(dla zwycięzcy) i skromnych
pucharów za miejsca II-III,
nie było żadnych nagród
finansowych.
Zwyciężczynią wśród
kobiet została jednak , z nowym rekordem
trasy (18:15) Dominika Napieraj z
Żytniowa, dziewczyna ,która w ostatnim
roku zrobiła niesamowity postęp, coraz
śmielej pukająca do szerokiej czołówki
najlepszych polskich biegaczek.
Na 2-gim miejscu, ze stratą 25 sekund
przybiegła Edyta Lewandowska (18:40),
a na 3-m miejscu Magdalena Droździk z

Nysy (21:56).
W biegu wystartowało też 12 osób
(w tym 2 kobiety) z Dobrodzienia. Pod
nieobecność naszego najlepszego biegacza
Sebastiana Klera najwyżej uplasował się
Marek Kapela (18:38), za jego plecami byli
Martin Czarnia (19:20) i Janusz Szafarczyk
(19:38).
Na uwagę zasługuje również
niezły wynik Justyny Kozy, (22:26).
3 zawodników (Paweł Springwald z
Lublińca oraz Czesław Bysiec i Joachim
Kurtz z Dobrodzienia startowali we
wszystkich 5-ciu edycjach tej kameralnej
imprezy).
Najstarszą uczestniczką biegu (rocznik
1946) była Barbara Krakowiak z Trzebnicy,
która tak sobie zaplanowała odwiedziny u
rodziny w Herbach, aby przy okazji móc
zaliczyć nasz bieg.
Nad bezpieczeństwem uczestników
na trasie czuwali 3 policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnie, którzy całą
trasę pokonali w mundurach i wojskowych
butach.
Pełne wyniki biegu dostępne są na
portalu www.maratonypolskie.pl.
Mimo skromnego budżetu imprezę
należy uznać za udaną. Szczególne
podziękowania należą się wolontariuszom
oraz naszym wiernym sponsorom: Piekarni
Urbanek z Pluder, Sklepowi mięsnemu
„Jędrycha” oraz „Park Hotelowi” z
Dobrodzienia.
Już dziś zapraszam na kolejne
Dobrodzieńskie imprezy biegowe. 15
stycznia 2012 wystartuje kolejna edycja
Zimowego Maratonu na Raty.
Janusz Szafarczyk

Wszystko swojskie

akcji. Pokaz ten zyskał wielkie uznanie,
a strażacy pomimo, iż to nie oni ugasili
pożar, tylko mały Dawid Dylka duma ich
rozpierała, że wszystko się udało i tyle
osób gratulowało im dobrego pomysłu
i aktorskiego wykonania. W nagrodę
otrzymali zupełnie z zaskoczenia nowe
ubranie koszarowe od aspiranta sztabowego PSP Będzin p. Waldemara Marka.
Takim miłym gościem na naszym
festynie był też p. Romuald Trzepizur
zastępca wójta i sekretarz gminy Trzcinica
woj. wielkopolskie, który powiedział,
że ze względu na bogaty program bez
zastanowienia wsiadł w samochód i
przyjechał tyle kilometrów. Jak co roku
przyciąga program, ale chyba najbardziej
to co można u nas skosztować: swojskie
ciasta, dobrą kawę, krupnioki, kiełbasę,
swojski chleb z „tustym i skwarkoma”
oraz kiszone ogórki festynki. Duże porcje
i dobry smak wystarczą by każdego roku
stoiska były oblegane.
Wszystko co dobre jednak kiedyś się
kończy. Nasz tegoroczny festyn też już

przeszedł do historii, ale w sercu wciąż
żywa jest życzliwość i pomoc, która została
nam okazana.
Organizatorzy dziękują wszystkim
sponsorom: właścicielom sklepów, restauracji, agencji ubezpieczeniowych,
zakładom usług fryzjerskich, kosmetycznych, bankom za przekazanie środków
pieniężnych oraz nagród rzeczowych na
potrzeby organizacji festynu.
Na sam koniec dziękujemy Wam
drodzy mieszkańcy sołectwa Rzędowice za
mobilizację przed, podczas i po imprezie.
Wasza pomoc nawet najdrobniejsza jest
niezwykle potrzebna.
Dziękujemy wszystkim za super
atmosferę i już dziś zapraszamy za rok.
E.W.
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z cyklu: Nasi niezwykli

Barbara Kaczmarczyk

przedsiębiorca i społecznik

Jest rodowitą Dobrodzienianką i urodzonym społecznikiem.
Już będąc w szkole działała w samorządzie młodzieżowym. Potem
kiedy wyszła za mąż i dzieci chodziły do dobrodzieńskich szkół
pracowała w Radzie Rodziców przewodnicząc jej pracom. W
tym okresie udzielała się społecznie na tyle na ile pozwalało
jej życie rodzinne. Wychowywała dzieci i pomagała mężowi w
prowadzeniu zakładu meblarskiego, a jednak znajdowała czas
by współpracować z placówkami edukacyjnymi do których
uczęszczały dzieci. Kiedy były starsze mogła poświęcić
więcej swojego czasu innym. Obecnie mija dwadzieścia lat od
kiedy współpracuje z parafialną stacją Caritas – pełni funkcję
sekretarza. Równie długo zasiada w Radzie Nadzorczej Banku
Spółdzielczego.
Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Wojewódzkiego
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim. Już czwartą kadencję pełni funkcję przewodniczącej
Zarządu Gminnego TSKN w Dobrodzieniu. Towarzystwo to
bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych
i społecznych naszej gminy. Przykładem może być „Źródło”
– Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości
Narodowych i Etnicznych czy ostatnio „Dobrodzień Clasic
Festival”. I nie jest to wyłącznie udział finansowy, ale np. podczas
„Źródła” jest to organizowanie corocznego Forum Dyskusyjnego,
którego tematyka krąży wokół wielokulturowości Dobrodzienia.
Spotkania te prowadzi właśnie Barbara Kaczmarczyk. Są to
dwa najbardziej spektakularne przykłady współpracy TSKN z
dobrodzieńskimi władzami samorządowymi, miejscową parafią
czy Domem Kultury, ale nie jedyne. Współpraca ta ma bardzo
szeroki zakres. Ponadto TSKN organizuje zawsze w październiku
dobrodzieńską część Festiwalu Kultury Niemieckiej, który
odbywa się wtedy w całym województwie
opolskim.
W 2002 r. po raz pierwszy pani Barbara
Kaczmarczyk wystartowała w wyborach
samorządowych jako kandydatka do
Rady Powiatu. Decyzję o kandydowaniu
podjęła uznając, że jest już znana w swoim
środowisku lokalnym oraz korzystając z
doświadczenia, chciała wesprzeć starania
lokalne na szczeblach władzy samorządowej
w powiecie. Wyborcy okazali jej zaufanie
na tyle silne, że funkcję radnej powiatowej
oraz wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Oleskiego pełni już trzecią kadencję. Teraz
ma możliwość zabrania głosu bezpośrednio w
sprawach dotyczących własnej gminy. Bierze
udział w pracach Komisji Oświaty i Kultury
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Promocji. Dzięki pracy w tych zespołach
ma możliwość wpływu na późniejsze
decyzje Rady w sprawach dotyczących szkół
podlegających powiatowi (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz Zespół Placówek
Edukacyjnych) oraz budowy dróg czy
rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Wraz
z Urzędem Pracy starają się podejmować
decyzję do jakich projektów przystąpić i
jak pomóc mniej zaradnym by odnaleźli
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się na rynku pracy. Za jeden z osobistych sukcesów uznaje pani
Barbara swój udział w rozwiązaniu problemów związanych z
powstającym w Dobrodzieniu MOS-em. Spokojna, rozważna i
wielostronna dyskusja przyniosła rozwiązanie wydawałoby się
patowej sprawy.
Aby obraz Pani Barbary jako społecznika był pełen należy
dodać jeszcze, że od wielu lat jest członkiem i kierownikiem
zespołu muzycznego „Guttentag” działającego przy TSKN w
Dobrodzieniu. Zespół powstał wraz ze zmianami społecznokulturalnymi jakie zaszły w Polsce na początku lat 90-tych. W
repertuarze zespołu znajdują się piosenki poważne o tematyce
patriotycznej, a także skoczne i wesołe, dzięki którym zespół
rozbawia ludzi występując na imprezach takich jak: dożynki,
festyny sportowe, ludowe przeglądy twórczości niemieckiej na
Śląsku. Daje to możliwość wielu ludziom powrotu wspomnieniami do swoich korzeni.
Ponieważ od zawsze była kobietą czynu skrzyknęła również
panie z TSKN by wspólnie spędzać czas na sportowo. Od 16
lat razem ćwiczą aerobik rozciągający oraz wyprawiają się na
wycieczki rowerowe, których trasy nierzadko obmyśla pani
Barbara.
Jest osobą przedsiębiorczą, energiczną i budzącą zaufanie.
W staraniach by tego zaufania wyborców nie zawieść pomaga
jej rodzina, na którą zawsze może liczyć i która nigdy nie
zniechęca jej do pracy społecznej. Chociaż zdarza się, że ludzie
niesprawiedliwie oceniają jej pracę, ma wspaniałą zasadę, że
trzeba iść wciąż na przód i czynić dobrze na rzecz własnego
środowiska.
ADa

Sukces m³odzie¿y z PTSM
W dniach 13.-16.10.2011 odbył
się XXXVI OGÓLNOPOLSKI RAJD
GRUNWALDZKI
MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ
PTSM
(Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych)
W KRAKOWIE pod hasłem „Śladami
Jana Pawła II”. W rajdzie uczestniczyła
młodzież Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Dobrodzieniu pod czujnym
okiem opiekunek Szkolnego
Koła PTSM – mgr Beaty
Jasińskiej i mgr Beaty
Sikory reprezentując nie
tylko swoją szkołę, nasze
miasto, ale i województwo
opolskie. Organizatorem
Rajdu był Zarząd Oddziału
Małopolskiego PTSM w
Krakowie, a celem Rajdu było
przejście szlakami Jana Pawła
II, a także zapoznanie z historią
oraz kulturą Krakowa i okolic.
Zespoły przybyłe z różnych
regionów kraju wzięły udział
w konkursach przygotowanych
przez organizatorów. Jako
pierwszy na płycie Rynku
Głównego w Krakowie odbył
się konkurs „Prezentacje
regionalne” polegający na
przedstawieniu
występu
całej grupy według własnego
scenariusza poprzez śpiew,
pląs, taniec, recytacje, strój
trzeba było zaprezentować
swój region i województwo.
Przedstawiliśmy taniec śląski
w strojach ludowych oraz piosenkę,
do której tekst uczestnicy ułożyli sami,
a także piosenkę „Dobrodzień – moje
miasto”, której tekst napisała pani Irena
Szymończyk, a muzykę skomponował
pan Dionizy Brylka. Podbiliśmy serca
jurorów i otrzymaliśmy największą
ilość punktów, zajmując I miejsce. W
tym miejscu chcielibyśmy podziękować
zespołowi pana Stanisława Wernera za
użyczenie strojów ludowych.
W tych stylowych strojach z
inscenizacji nastąpił przemarsz grup
z Rynku Głównego ul. Floriańską na
Plac Matejki, pod Pomnik Grunwaldzki,
gdzie odbyło się uroczyste otwarcie
Rajdu w asyście hymnu narodowego
i blasku pochodni, a splendoru nadały
trąbki i werble. Pomimo zimnego wiatru,
wytworzyła się gorąca atmosfera już od
pierwszych chwil tej imprezy. Nazajutrz
rano wystartowaliśmy w następnej
konkurencji – „Marsz na orientację”,
który rozpoczął się w Krakowie przy
klasztorze Norbertanek. Następnie
marsz przebiegał według mapki, którą
otrzymali uczestnicy i według której
trzeba było dojść przez Las Wolski „do
mety” przy Kopcu Kościuszki. Okazało
się to całkiem sporą ilością kilometrów,
a do tego trzeba było sprawnie odnaleźć

wszystkie punkty kontrolne (a były dwa
fałszywe) i wykonać wszystkie zadania
m.in. wyznaczyć poprawnie azymut. W
tej konkurencji młodzież nasza doszła bez
problemu do celu, gdzie podsumowaniem
był test wiedzy z całej trasy. Zdobyta ilość
punktów dała nam II miejsce. Zmęczeni,

– skończyła się na Błoniach i w Parku
Jordana. Uczniowie wykonywali zadania
z ogromnym zapałem, odnajdowali
znaki charakterystyczne poszczególnych
zabytków, ale musieli też wykazać się
znajomością dat i faktów historycznych.
W tej konkurencji uzyskaliśmy również

ale z uśmiechem na twarzy dotarliśmy do
schroniska w Krakowie, gdzie po południu
odbył się pisemny „Konkurs krajoznawczo
- historyczny” związany z osobą Jana
Pawła II, z dziedzictwem kulturowym
Krakowa oraz historią ruchu schronisk
młodzieżowych (PTSM) w Polsce i na
świecie. Wieczorem nie było wytchnienia
– następna konkurencja – „Prezentacje
kabaretowe o tematyce turystycznej” czyli
występy całej grupy według własnego
scenariusza. Przedstawiliśmy kabaret pt.
„Droga na przełęcz” wg scenariusza i w
reżyserii Beaty Sikory, który komicznie
ale z morałem konieczności chodzenia
po górach z przewodnikiem, przedstawia
wyprawę w góry Aśki i Zenka. Ich
historia, a przede wszystkim zdolności
aktorskie młodzieży tak rozbawiły jury, że
otrzymaliśmy I miejsce w tej konkurencji,
a rywalizacja była naprawdę ogromna.
W sobotę odbyła się już ostatnia
konkurencja „Gra terenowa po Krakowie
„Szlakiem Jana Pawła II” konkurs
ten polegał na przejściu wg mapy i
odnalezieniu punktów kontrolnych
oraz wykonaniu zadań związanych z
osobą Jana Pawła II, a także historią
i zabytkami Krakowa. Nasza trasa
zaczynała się na ul. Franciszkańskiej,
przez Wawel, Rynek Główny, Lubicz

najwięcej punktów i zajęliśmy I miejsce
oraz zdobyliśmy Puchar Zarządu Oddziału
Małopolskiego PTSM, co było dużym
zaskoczeniem.
W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy
II miejsce, otrzymaliśmy turystyczne
nagrody m.in. termos, mapy turystyczne.
Rajd Grunwaldzki został opisany w
„Dzienniku Polskim” z dnia 15.10.2011r.
w dodatku lokalnym krakowskim.
Uczniowie przywieźli ze sobą puchar,
dyplom, nagrody, ale i cały bagaż
nowych doświadczeń oraz znajomości
z rówieśnikami z drugiego końca Polski.
Również dobry humor i ciepła atmosfera
towarzyszyła nam w tej krakowskiej
przygodzie. Byli bardzo zadowoleni z
sympatycznej, pełnej wrażeń reprezentacji
swojej szkoły, miasta, powiatu i województwa na forum ogólnopolskim,
odbierali ją nie tylko jako rywalizację (a
była ogromna), ale też jako bardzo dobrą
zabawę. Organizatorom dziękujemy za
miłą atmosferę i gratulujemy organizacji
imprezy.
BEATA SIKORA

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

17

Z historii ZSP
Placówka edukacyjna mieszcząca się w
Dobrodzieniu przy ulicy Oleskiej 7 dziś nosi
nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ale zanim tak się stało przeszła różne koleje
losu. Budynek, który obecnie zajmuje,
powstał w 1909 roku jako siedziba szkoły
podstawowej. Zawierał on kilkanaście sal
lekcyjnych oraz mieszkania dla uczących
tam nauczycieli. W 1928 r. w bezpośrednim
sąsiedztwie szkoły wybudowano pierwszą
salę gimnastyczną. Szkoła funkcjonowała
bez przerwy aż do 1945 r., w którym to
została spalona. Na czas remontu do 1947 r.
uczniowie zostali przeniesieni do budynku
przy ul. Piastowskiej 49. Kiedy natomiast
dziatwa szkolna powróciła na Oleską 7 w
opuszczonym budynku zorganizowana
została szkoła zawodowa zapewniając
tworzącym się w Dobrodzieniu zakładom
pracy i rozwijającemu się rzemiosłu
wykwalifikowaną kadrę.
Mimo iż powstała ZSZ to jednak
społeczeństwo Dobrodzienia coraz
dotkliwiej odczuwało brak szkoły średniej.
Powstała wtedy inicjatywa utworzenia
Liceum Ogólnokształcącego, którą udało
się zrealizować dopiero w 1956 roku.
Wtedy to placówka edukacyjna przy
Oleskiej 7 otrzymała nazwę „Szkoła
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza”. Pierwszym dyrektorem tej szkoły był Józef Bobra, a
klasa pierwsza liczyła 42 uczniów.
W 1948r. Dokształcająca Szkoła
Zawodowa została przemianowana na
Publiczną Średnią Szkołę Zawodową,
a na przełomie roku 1954/55 została
Zasadniczą Szkołą Mechanizacji
Rolnictwa. Dyrektorem tej szkoły został
Kazimierz Świtalski, który nie ustawał w
zabiegach wraz ze społecznością lokalną
aby powołać w Dobrodzieniu technikum.
Zamiar ten powiódł się w 1964 roku
kiedy to utworzono trzyletnie Technikum
Mechaniczne na podbudowie ZSZ. Otwarto
również wtedy internat szkoły, w którym
zamieszkało około 100 wychowanków z
całej Polski.
W 1976 roku doszło do połączenia
szkół w efekcie czego w Dobrodzieniu
rozpoczęła istnienie największa szkoła
średnia i jedna z największych w obecnym
powiecie oleskim. Mieściła w sobie LO,
TM i ZSZ w Dobrodzieniu oraz Zasadniczą
Szkołę Rolniczą i Wieczorowe Technikum
Rolnicze mieszczące się w Gosławicach.
Tę nową zbiorczą instytucję oświatową
nazwano Zespołem Szkół w Dobrodzieniu,
a na jej dyrektora powołano Józefa
Kazika. Zastępcami zaś byli Józef Bobra
(dyr. LO), Edward Sikora (dyr. ZSZ) i
Kazimierz Bromer (dyr. ZSR). Natomiast
od 1977 roku nieprzerwanie do 2000
r. dyrektorem tej placówki był Edward
Sikora. Międzyczasie w 1982 r. z Zespołu
Szkół zostały wyłączone wszystkie typy
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szkół rolniczych stając się samodzielnym
Zespołem Szkół Rolniczych z siedzibą w
Gosławicach. Stanowisko dyrektora objął
tu Kazimierz Bromer.
W nowy wiek – XXI – Zespół
Szkół w Dobrodzieniu wkroczył jako
najstarsza i największa szkoła średnia
mając w swym składzie następujące typy
szkół: Liceum Ogólnokształcące im. A.
Mickiewicza, Technikum Mechaniczne
im. Wojska Polskiego na podbudowie
ZSZ, Technikum Przemysłu Drzewnego
na podbudowie ZSZ, Technikum Handlowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową,
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną,
Technikum Mechaniczne dla dorosłych
na podbudowie ZSZ oraz Technikum
Przemysłu Drzewnego dla dorosłych na
podbudowie ZSZ.
Od 2002 roku, w związku z wprowadzoną reformą oświaty, szkoła
otrzymała nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH w Dobrodzieniu, a uczyło się w niej wtedy 1040
uczniów tworząc 44 oddziały. Natomiast
po 22 latach w 2004 roku historia
zatoczyła krąg i Zespół Szkół Rolniczych
w Gosławicach stał się częścią ZSP w
Dobrodzieniu, a wraz z nim przybyły
nowe kierunki kształcenia – Technikum
Agrobiznesu i Technikum Architektury
Krajobrazu.
Obecnie szkołą kierują mgr Andrzej
Dziemba (od lipca 2000 r.), mgr Joachim
Wloczyk i mgr Elżbieta Gromczyk.
Uczęszcza do niej 380 uczniów tworzących 20 oddziałów. Nauka odbywa się w
30 pracowniach bogato wyposażonych w

pomoce dydaktyczne i naukowe, sprzęt
audiowizualny oraz komputery. Szkoła
zatrudnia 51 pracowników, w tym 38
wysoko wykwalifikowanych nauczycieli,
którzy nieustannie podnoszą swoje
kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie
awansu zawodowego. Szkoła dysponuje
sala gimnastyczną z kompleksem boisk
do gier zespołowych oraz prowadzi
internat na 60 miejsc wykorzystywany
głównie podczas kursów zawodowych,
które szkoła prowadzi.
Aktualne kierunki kształcenia to:
Liceum Ogólnokształcące, Liceum
Profilowane o profilu mundurowym,
Technikum Handlowe, Technikum
Przemysłu Drzewnego, Technikum
Agrobiznesu, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa oraz Liceum dla Dorosłych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu może poszczycić się
wieloma osiągnięciami na szczeblu
lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
jednak to co najbardziej podnosi prestiż
szkoły to losy jej absolwentów. Uczniowie,
którzy ukończyli nasz ZSP zdobywają
dyplomy szkół wyższych, tytuły
profesorskie, szlify generalskie, piastują
wysokie i odpowiedzialne stanowiska
jako wykładowcy, pracownicy naukowi,
kierownicy zakładów pracy w kraju i
za granicą oraz jako artyści i księża.
To właśnie z myślą o absolwentach
dbając o podtrzymanie ich więzi ze
szkołą zorganizowany został w tym
roku – 19 listopada 2011 – IV ZJAZD
ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW.
Dyrektor
Andrzej Dziemba

Spotkanie autorskie
z Elżbietą Dzikowską
31 sierpnia 2011 roku w Sali
Kameralnej Domu Kultury odbyło się
spotkanie z wielką polską podróżniczką
Elżbietą Dzikowską organizowane przez
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dobrodzieniu. Może jedynie najmłodsi
nie znają tej twarzy i tego głosu z
programów telewizyjnych emitowanych
przez wiele lat przez TVP pt. „Pieprz i
wanilia”. Wychowały się na nim całe
pokolenia i z zapartym tchem oglądając
przez szklany ekran niedostępny im świat
krajów egzotycznych. Elżbieta Dzikowska
podróżowała z mężem Tonym Halikiem i
wspólnie filmowali niezwykłe dalekie
krainy by pokazać je polskim widzom,
którzy nie posiadali wtedy możliwości
nieograniczonego podróżowania.
Od tego właśnie zaczęła pani Elżbieta
swoją opowieść o przemierzaniu świata.
Przygotowała prezentację komputerową
zdjęć z różnych wypraw i jak zwykle
zabrała nas w egzotyczny świat wiodąc
niemal niekończącą się piękną i

pełną dowcipnych anegdot opowieść.
Rozpoczęliśmy od środków lokomocji.
Okazały się nimi być – balon, samolot,
łódź czy wielbłąd, choć ten ostatni ponoć
niezbyt jest luksusowy… Najwięcej czasu
spędziliśmy w Peru bo pani Elżbieta była
tam aż 11 razy, ale widzieliśmy też mało
znane wyspy, kraje Ameryki Południowej,
Azji, Afryki, Wyspy Wielkanocne…
Dowiedzieliśmy się również, że
większość pamiątek po tych podróżach
przekazali wraz z mężem Muzeum
Turystyki w Toruniu- ul. Frańciszkańska
11. Toruń otrzyma również galerie obrazów
po jej śmierci, którą bohaterka wieczoru
zgromadziła, a można powiedzieć że
wygrała ogrywając męża w karty. Otóż
podczas długich podróży łodzią grywali
„na pieniądze”. Za zgromadzone w ten
sposób fundusze kupowała obrazy i tak
powstała spora kolekcja. Miejmy nadzieję,
że miasto Toruń jeszcze długo poczeka
dokończenie na s. 23
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Dawno temu w lesie

„Dawno temu w lesie. Między Małą
Panwią, Liswartą i Stobrawą” to pełny
tytuł książki autorstwa Józefa Tyrola,
której promocja odbyła się 7 lipca
2011 roku w Dobrodzieńskim Ośrodki
Kultury i Sportu. W jej wstępie
czytamy : „Wójtowie i burmistrzowie
gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu
pn. Związek Gmin Porozumienie
Gospodarczo – Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty
z satysfakcją oddają do Państw rąk
książkę Józefa Tyrola. Praca ta stanowi
nieocenione źródło wiedzy na temat
lasów – jednego z największych naszych
bogactw. Jest tym ważniejsza, gdyż lasy
zajmują znaczną część powierzchni
gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
Wyrażamy nadzieję, że – dzięki
wielkiemu twórczemu wysiłkowi
autora i działaniom Stowarzyszenia
podejmowanym w celu wydania
książki – znacznie poszerzy się wiedza
mieszkańców naszych małych Ojczyzn
o dniu dzisiejszym i historii tych ich
części, które zajmują lasy. Pozwoli to
również docenić – często niezauważalną
– wielką rolę, jaką odgrywały lasy

kiedyś i jaką odgrywają dzisiaj.”
Słowa te skierowali do czytelników
Józef Kalinowski przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia oraz Roman Banduch
– wójt Herbów, Alojzy Cichowski
– burmistrz Woźnik, Waldemar Czaja
– wójt Zębowic, Ireneusz Czech – wójt
Kochanowic, Eugeniusz Gwóźdź
– wójt Tworoga, Klaudiusz Kandzia
– burmistrz Kalet, Róża Koźlik
– burmistrz Dobrodzienia, Zdzisław
Kulej – wójt Ciasnej, Rufin Majchrzyk
– wójt Boronowa, Jan Murowski – wójt
Krupskiego Młyna, Edward Maniura –
burmistrz Lublińca, Krzysztof Nowak
– burmistrz Miasteczka Śląskiego, Jerzy
Socha – wójt Konopisk, Grzegorz Ziaja
– wójt Koszęcina.
Sam autor pisze we wstępie: „Dawno
czyli lat temu kilkadziesiąt, sto i więcej.
Kiedy las żywił przygarnięte przez
siebie wsie i miasteczka, dawał drewno
i schronienie, bywał areną książęcych
polowań i pospolitych zbrodni,
przede wszystkim jednak tworzył
warsztat pracy dla drwali, węglarzy
i kuźników. (…) Na przedstawione

MaMeMik ma roczek
Od 2010 roku przy Domu Kultury
w Dobrodzieniu istnieje teatralna
grupa dziecięca pod opieką Agnieszki
Hurnik. Po różnych przeobrażeniach z
roku minionego wykrystalizowała się
stała grupa dzieci, która przygotowała
samodzielnie przedstawienie pt.
„Dzwonek na przerwę”. Pisaliśmy o
tym w poprzednim numerze z okazji
Dnia Dziecka. Dodajmy tylko, że
teatrzyk wystąpił ze swoim spektaklem
jeszcze w Ośrodku Rehabilitacyjno

– Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Rusinowicach
oraz na Festynie Parafialnym w
Dobrodzieniu.
W nagrodę za cały rok pracy twórczej
dzieci pojechały do Teatru Lalki i Aktora
w Opolu na przedstawienie „Szewczyk
Dratewka”. W nowym roku szkolnym
rozpoczynamy pracę na nowo z
jeszcze większym zapałem i tym razem
zamierzamy wybrać się na konkurs.
Dzieci proszą o trzymanie kciuków.
ADa

Spotkanie autorskie
dokończenie ze s. 18
na spadek, a pani Elżbieta będzie nadal
podróżowała i spełniała swoje marzenia.
Uważa bowiem, że najprzyjemniejsze w
podróżowaniu jest dzielenie się tym z
innymi. Dlatego właśnie przez wiele lat
powstawał program „Pieprz i wanilia” i
z tego samego powodu teraz pisze wiele
książek. Zmieniły się tylko realia. Dziś nie
ma już tylu przeszkód w podróżowaniu,
poza finansowymi, więc wielu ludzi
wyjeżdża by poznać egzotyczne kraje.
Zaczynamy natomiast zaniedbywać kraj
ojczysty. Stąd właśnie pomysł na serię
przewodników po Polsce pod tytułem
„Groch i kapusta”.
Na zakończenie prowadzonego z dużą
swadą i autoironią spotkania poprosiła

swych widzów i czytelników o pytania.
Padło jedno chyba z najważniejszych – czy
jest jeszcze kraj w którym pani Elżbieta
nie była. Otóż nie była w Kamerunie oraz
kilku małych w Afryce i Azji… Życzymy
zatem pani Elżbiecie aby i tam mogła
się wybrać i dziękujemy za wspaniały
wieczór i wszystkie podpisane książki.
„Z życzeniami ciekawego życia”… to
takie mocno zachęcające nas mieszkańców
małego miasteczka do poznawania jeśli nie
świata to przynajmniej Polski. Myślę, że
większość uczestników spotkania zadało
sobie, po jego zakończeniu, pytanie
– a ja, gdzie ja byłem i jaki procent tego
wspaniałego świata widziałem?...
ADa

tu historie złożyły się wiedza ukryta
w księgach parafialnych, resztkach
hrabiowskich akt, starej prasie lokalnej
oraz w nielicznych opowieściach z
przeszłości.”
Oba te cytaty pokazują jak książka
powstała i co zawiera nie oddają jednak w
pełni jej treści. Jest to pozycja doprawdy
imponująca rozmiarem poczynionych
badań i obszarem zainteresowań oraz
wspaniałą szatą graficzną. Czytając
mamy wrażenie, że autor snuje gawędę
o lesie z właściwą sobie swadą, ale
również jesteśmy pewni, że została
przeprowadzona ogromna kwerenda
źródeł i dokumentów historycznych.
Fakt iż spotkanie autorskie odbyło
się właśnie w Dobrodzieniu to
prawdziwe wyróżnienie dla naszego
miasta, zważywszy na ilość gmin która
brała udział w powstaniu książki.
Przywitany przez dyrektora DOKiS
Stanisława Górskiego autor dziękował
wielu osobom, które bezpośrednio
uczestniczyły w powstaniu dzieła,
począwszy od tych którzy udostępniali
mu archiwa, po tych którzy pomogli
zmierzyć się z techniką komputerową.
Uczestnicy spotkania mogli również
wysłuchać opowieści o trudach zbierania materiałów oraz o tym w jaki sposób
został on podzielony i opracowany, a co
za tym idzie jakie informacje dotyczące
życia i funkcjonowania lasu zawiera
książka.
Następnie głos zabrała dr Iza Pischka,
która pracę zrecenzowała, a dalej kolejno wójt gminy Kochanowice Ireneusz
Czech, przedstawiciel Nadleśnictwa
Zawadzkie oraz przedstawicielka
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego. Sporo o
autorze dowiedzieliśmy się natomiast
dzięki wystąpieniu jego brata, z którym
spędzili dzieciństwo w lesie właśnie
jako dzieci leśniczego.
Jako ostatnia głos zabrała pani
burmistrz Dobrodzienia, niejako gospodarz spotkania, która doceniając
zaszczyt goszczenia tylu wójtów i
burmistrzów dziękowała wszystkim za
przybycie i wspólne pochylenie się nad
tematem lasu w letnie popołudnie.
Zanim natomiast autor przystąpił
do podpisywania książek Zespół Pieśni
Regionalnej z Dobrodzienia wykonał
pieśń „Ziemia”, do której słowa napisał
prowadzący zespół Stanisław Werner.
Był to doskonały akcent kończący
promocję książki o lesie w 2011 roku,
który jest Międzynarodowym Rokiem
Lasów.
ADa
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Letnie koncerty

18 września 2011 zakończyła się
druga już edycja Letnich koncertów
organowych w Dobrodzieniu. Pierwszy
inauguracyjny odbył się już 12 czerwca.
Publiczność dobrodzieńska mogła wtedy
usłyszeć utwory m.in. Antonio Vivaldiego,
Jana Sebastiana Bacha czy Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Wykonawcami byli
– Jakub Garbacz – organy oraz Joanna
Woszczyk – flet.
Następny koncert był wyjątkowo
uroczysty ponieważ odbył się z okazji
700 – lecia parafii św. Marii Magdaleny
w Dobrodzieniu. Parafia jest jednym
z organizatorów letnich koncertów
wraz z Dobrodzieńskim Ośrodkiem
Kultury i Sportu. 17 lipca Podczas Dni
Dobrodzienia i Odpustu Parafialnego
wystąpił Chór chłopięcy z Jasnej Góry
„Pueri Claromontani” pod dyrekcją
Jarosława Jasiury, natomiast na organach
towarzyszył Tadeusz Barylski.
W kolejnym miesiącu wakacji
mogliśmy wysłuchać dwóch koncertów.
Pierwszy odbył się 15 sierpnia w wykonaniu
Sturn Best Trio – trio akordeonowego.
Artyści wykonywali utwory wspólnie, ale
i solo. Kacper Chabrowski zaprezentował
preludia Jana Sebastiana Bacha,
Krzysztof Lutrzykowski np. Sonatę f
– moll D. Scarlattiego, utwór „Kalina
krasnaja” W. Siemionowa, „Prząśniczkę”
F. Mendelssohn – Bartholda oraz „Saint
Doll” D. Ellingtoina. Natomiast The Saturn
Best Trio wykonało utwory: D. Scarlatti
„Sonata riowa” e – moll, A. Iwanow „W
aule” – obrazek muzyczny z Suity „Szkice
kaukaskie” oraz W. Zołotariew „Rondo
Capricciso”.
Drugi sierpniowy koncert poświęcony
został Najświętszej Marii Pannie i
Święto pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Dobrodzieniu zbiegło się z
200-set letnią rocznicą urodzin prekursora
pszczelarstwa ks. Jana Dzierżonia. Patron
nasz urodził się w Łowkowicach na
Opolszczyźnie. Działał i pracował w
Karłowicach. Prowadził badania naukowe,
odkrył zjawisko partenogenezy u pszczół,
jednocześnie będąc duszpasterzem
i światowej sławy pszczelarzem
wielokrotnie odznaczanym medalami
przez władze kraju oraz zagranicy. Za tę też
działalność otrzymał tytuł Doktora Honoris
Causa Uniwersytetu w Monachium.
W dniu 28 sierpnia 2011 roku w Kościele
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
odprawiono mszę w intencji pszczelarzy
i ich rodzin, a po jej zakończeniu wszyscy
udali się do salki parafialnej. Ponadto w
spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście
dokończenie na s. 29
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jej świętu. Dobrodzieńscy melomani
mogli wysłuchać wtedy pieśni w
wykonaniu tenora Piotra Kusiewicza
przy akompaniamencie organowym
Pawła Pawłowicza. Profesor Kuśniewicz
występuje niemal we wszystkich
filharmoniach w kraju i wielu operach w
świecie. W Dobrodzieniu wykonał m.in.
różne interpretacje „Ave Maria” – Giulio
Caciniego, Wolfganga Amadeusza
Mozarta, Ludwika Van Beethovena,
Franciszka Schuberta oraz Henriego
Seroki.
Ostatni koncert finałowy odbył się 18
września . Usłyszeliśmy wtedy utwory:
M. Dupre „Variation sur un Noel op. 20”,
M. Durufle „Sicilienne, Suite op.5” oraz

F. Liszt „Ad nos, ad salutarem undam” w
wykonaniu Michała Zarycha.
Kierownictwo artystyczne koncertów
– Paweł Pawłowicz oraz Jarosław
Jasiura. Patronat honorowy Ordynariusz
Diecezji Opolskiej J.E. Ks. Bp Andrzej
Czaja, Wojewoda Opolski Ryszard
Wilczyński, Prezydent Miasta Opola
Ryszard Zembaczyński oraz Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik. Patronat
medialny Radio Plus, „Gość Niedzielny”,
Radio Opole, Radio Bercik - Silesia.
Tegoroczne koncerty zostały
zakończone czekamy zatem na lato w
przyszłym roku by znów oddać się muzyce
organowej.
ADa

Rok Dzierżoniowski

Rodzinne Pożegnanie lata

3 września 2011 roku odbył się na
placu parafialnym festyn „Pożegnanie
lata” organizowany przez Stowarzyszenie
Dobrodzień Potrzebującym oraz Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu. Ta
dwudniowa impreza miała na celu nie tylko
wspólną zabawę, ale także pokazanie, przed
nowym rokiem szkolnym, ile ciekawych
zajęć odbywa się w naszym mieście,
głównie sportowych i kulturalnych.
Pierwszego dnia zaplanowano atrakcje
sceniczne. Wystąpiły zatem dzieci z zespołu
„Dropsy” po opieką Miłosławy Ratajczyk
działającego przy DOKiS, Mażoretki
– zaproszeni goście tak zainspirowali
nasze dziewczęta, że powstaje grupa w
Dobrodzieniu; Czirliderki tańczące w
dobrodzieńskim gimnazjum prowadzone
przez nauczycielkę Iwonę Piasecką Bachan
oraz Zespół „Alleluja” pod dyrekcją Beaty
Sikory. Następnie uczestnicy festynu mogli
być świadkami pokazu tańca towarzyskiego
szkoły z Olesna, a także zobaczyć
przedstawienie Teatru Mimowolnego
„Rekolekcje liryczne” na podstawie tekstów
Janusza Hurnika poety mieszkającego w
naszej gminie. Gwiazda tego wieczoru
był jednak zespół „Gang Marcela”! W
międzyczasie goście festynowi mogli przy
kawie i kołoczu oglądać różnego typu
stoiska – naukowe z robotem, artystyczne
z pracami plastycznymi i szydełkowymi,
edukacyjne – nauka np. języka angielskiego,
pokazy pierwszej pomocy oraz zobaczyć
jak ćwiczą „Sportusie” i „Sportakusy”,
które to sportowe grupy dziecięce zaczynają

znowu działalność od
października. Dodatkowo
powstanie nowa możliwość
dla tych dzieci, które
wyrosły już z wieku
Sportakusowego.
Na
zakończenie
odbyło się losowanie
głównych nagród w
loterii, która cały czas
działała. Na wylosowanie
czekały śliczne, wielkie
i z pewnością mięciutkie
poduchy oraz nawigacja
samochodowa i tapczan.
Po emocjach związanych
z losowaniem rozpoczęła
się zabawa taneczna.
Drugiego dnia przewidziane były warsztaty artystyczne. Tym
razem był to pokaz technik pamięciowych,
niekonwencjonalne metody nauki języka
angielskiego, wystawa modeli powstających
w modelarni klubu modelarzy działającego
przy DOKiS itp.
Podczas trwania festynu wiele atrakcji
czekało na dzieci – dmuchane zjeżdżalnie,
trampoliny, gokarty itp. a dla dorosłych grill
i ciasto… Dzięki sprzedaży smakołyków
udało się nam uzyskać 4.114,41 zł co
stanowi kwotę stałych miesięcznych
wydatków jakie Stowarzyszenie przeznacza
na cele statutowe. Dlatego czasem
stosujemy również zbiórki do puszek.
Przykładowa była wystawiona w sklepie
„Eko” w Dobrodzieniu i przyniosła dochód

Sukcesy modelarzy

Jak co roku w Skarżysku
Kamiennej odbyły sie zawody
modeli żaglówkowych, a po
raz drugi połączone z zawodami modeli latających. Rzecz
działa się w dniach 10 i 11
września 2011.
Dobrodzień reprezentowało
3 modelarzy: Marcin Ochman
oraz Dominik i Krystian Brylka.
Ciekawym
przypadkiem
okazały się wyniki naszych
modelarzy, stawali oni na
podium na drugim miejscu,
każdy w swojej klasie tj.
Marcin Ochman w klasie RG
650,Dominik Brylka w klasie
NSS-A Junior i Krystian
Brylka w klasie NSS-A Senior.
Dominik ponadto otrzymał puchar ufundowany
przez Prezydenta Skarżyska
Kamiennej Romana Wojcieszka dla najmłodszego
zawodnika zawodów,natomiast Krystian otrzymał
puchar ufundowany przez
modelarzy modeli latających
za najlepiej wykonany model
żaglówkowy.
b.b.

w wysokości 740,57 zł.
W niedzielne przedpołudnie odbywały
się zaś Otwarte Zawody Wędkarskie
oraz XI Zawody Modeli Pływających
Redukcyjnych oraz Regaty Żaglówek.
W zawodach wędkarskich wzięło
udział 37 wędkarzy . Najwięcej w kategorii
seniorów, w której DOKiS ufundował
puchary dla 3 pierwszych zawodników. I
miejsce zdobył Jakub Suchański, II Daniel
Pielok, a III Ryszard Wilk. W kategorii
kadetów puchar zdobył Jakub Pielok, a w
kategorii juniorów Aurelia Brzezina.
Jeśli chodzi o zawody modeli pływających to w wielu kategoriach pierwsze
miejsca zajmuję osoby: Mateusz Labus,
Adam Bogdon, Dawid Hadamek, Beniamin
Brylka, Michał Adamski, Krystian Brylka,
Krzysztof Waski, Wojciech Pieczka, Karol
Sieja, Jakub Zygiel itd. Każdy w swojej
kategorii. Trzeba jeszcze dodać, że podczas
zawodów odbył się chrzest żaglówki Karola
Siejki „Volvo”. Ojcem chrzestnym został
przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Karpinski, a szampan nie uderzał w żaglówkę bo mogłaby ulec zniszczeniu, ale
została nim polana.
Drugim wydarzeniem było wręczenie
przez panią burmistrz Różę Koźlik listu
gratulacyjnego oraz bonu towarowego
na kwotę 600 zł Beniaminowi Brylce
za zdobycie tytułu Wicemistrza Świata.
Natomiast Wojciech i Karol Siejka z
Gdańska otrzymali album i podziękowanie
za długoletnie i godne reprezentowanie
Domu Kultury z Dobrodzienia na zawodach
krajowych i zagranicznych.
Na zakończenie zawodów Kinga
Rzepczyk otrzymała prezent ślubny od
wszystkich startujących modelarzy!
Życzymy wszystkiego najlepszego!
Uważamy zatem lato za pożegnane i
sportowo i kulturalnie! Czekamy na
następne! Pora teraz na uprawianie różnych
form aktywności by efekty były widoczne
znowu za rok.
ADa
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Zawody w Bzinicy Starej
4 września br. na boisku w Bzinicy
Starej odbyły się gminne zawody
sportowo – pożarnicze naszych jednostek
ochotniczych straży pożarnych , które są
podsumowaniem poziomu przygotowania
sprzętowego i wyszkolenia naszych
ochotników. Piękna i słoneczna pogoda
dostarczyła licznie zebranej publiczności
wiele emocji i wrażeń w rywalizacji
13 drużyn o zwycięstwo w 4 grupach,
przy akompaniamencie, nagłośnieniu
i specjalnym podkładzie muzycznym
przygotowanym przez dha Marka Bodura
z OSP Główczyce.
Bieg sztafetowy 7x50 m z
przeszkodami i ćwiczenia bojowe
składały się na przebieg zawodów na
trudnym i wąskim torze przeszkód , a
poza konkurencjami odbyła się także
musztra , która nie była brana do ogólnej
punktacji .
Gospodarze bardzo gościnnie
przyjęli wszystkie jednostki, poza tym,
że zwyciężyli w 3 grupach, w których
startowali (gr. A męska, gr. C żeńska
i MDP dziewcząt) – jedynie w MDP
chłopców zwycięstwo odniosła OSP
Szemrowice przed OSP Rzędowice.
W gr. A II m. zajęła OSP Główczyce
przed OSP Klekotna; a w gr. C żeńskiej
II m. dla OSP Dobrodzień przed OSP
Malichów – Kocury. Emocji nie brakowało w obydwu konkurencjach , a
szczególnie w ćwiczeniach bojowych z
udziałem starych motopomp PO5 i wody.
Złośliwość motopompy nie pozwoliła
ukończyć tej konkurencji naszej
najmłodszej jednostce OSP Malichów
– Kocury, takie wypadki zdarzają
się nawet największym faworytom,
lecz najważniejszy jest udział i wola
zwycięstwa w zawodach.
Wszystkim startującym drużynom
z naszych 7 jednostek OSP puchary,
dyplomy i bony na zakup sprzętu
wręczała Pani Burmistrz Róża Koźlik w
asyście druha Erwina Dziuba – Prezesa
Zarządu Miejsko – Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Dobrodzieniu, wręczono także 4 druhom
z OSP Bzinica Stara medale za zasługi
dla pożarnictwa. Zawody bardzo sprawnie
przeprowadziła komisja sędziowska
złożona ze strażaków z naszych OSP pod
wodzą mł. bryg. Jarosława Zalewskiego
z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie,
a sekretariat zawodów prowadził dh
Piotr Więdłocha, który także wykonał
sporo zdjęć z zawodów, a po zawodach
gospodarze zaprosili strażaków na
tradycyjną kiełbaskę z grilla.Wieczorem
zaprosili natomiast mieszkańców na
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zabawę pod nowo wybudowanym
”grzybkiem ”, dzięki staraniom rad
sołeckich Bzinicy Starej i Bzinicy
Nowej na czele z sołtysem Norbertem
Przybyłą.
Cieszy liczny udział naszych strażaków w zawodach, gdzie sporo z nich
stanowi młodzież – podziękowania
należą się tu tym którzy przygotowali
swoje drużyny do sportowej rywalizacji,
a tylko systematyczne treningi podnoszą
poziom wyszkolenia, który nieraz jest
przydatny w ratowaniu naszego życia i

dobytku. Podziękowanie także w imieniu
Zarządu MG ZOSP RP w Dobrodzieniu
składam gospodarzom OSP Bzinica Stara
za przygotowanie boiska i torów do
zawodów i bardzo miłą atmosferę , nie
mówiąc już o „zamówionej” pogodzie.
Zwycięzcy gminnych zawodów wzięli
udział w zawodach powiatowych, które
odbyły się w sąsiedniej gminie Zębowice
w sobotę 24 września br.
Ze strażackim pozdrowieniem –
„Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc

Klub rowerowy

W dniu 4 .09.2011 Zarząd Klubu
Turystyki Rowerowej „Jednoślad”
zorganizował kolejną, siedemnastą,
imprezę plenerową w tegorocznym
sezonie. Tym razem pojechaliśmy do
Spóroka i Kadłuba pod Strzelcami
Opolskimi. W Spóroku przywitała
naszą grupę Pani Urbańczyk Janina
wraz z mężem i koleżanką. Wspólnie
pojechaliśmy zwiedzić „Ptasi Stawek”
oraz „Źródełko Zgody i Miłości” .
Następnie w Centrum Aktywności
Wiejskiej zostaliśmy poczęstowani
kawą i kołoczem. Tam zobaczyliśmy
również „Mieszkanie Romantyczne”
czyli wyposażony w niezbędne meble
pokoik, gdzie zwaśnione pary mogą
dojść do porozumienia po spędzeniu
romantycznego wieczoru i nocy. Chętnych
nie brakuje, bo do tego „porozumienia”
otrzymują kolację i winko gratis a
rozwodów w Spóroku nie ma. Potem z
naszymi przewodnikami pojechaliśmy
do Kadłuba, gdzie zwiedziliśmy „Choleraberg” . W miejscu tym pochowano w roku

1873 wszystkich zmarłych z tej okolicy na
epidemię cholery. Serdecznie dziękujemy
naszym przewodnikom za bezinteresowne
zapoznanie nas z historią tych miejsc oraz
poczęstunek. Na pamiątkę tego spotkania
wręczyliśmy Pani Urbańczyk i jej mężowi
naszą klubową chorągiewkę.
W rajdzie wzięło udział 40 członków i
sympatyków naszego klubu. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie i miłej atmosferze
pokonaliśmy 65 km. W pełni zrelaksowani
wróciliśmy do Dobrodzienia o godz. 20.
Informacje i zdjęcia z poszczególnych
imprez prezentujemy na naszej tablicy
informacyjnej w rynku obok ogródka
letniego.
Do 4.09.2011 w zorganizowanych
imprezach plenerowych przejechaliśmy
877 km. Tegoroczny plan zaliczenia 1000
km w sezonie zostanie przekroczony.
Zapraszamy sympatyków turystyki
rowerowej do zapisywania się do naszego
klubu.
Józef Włodarz

Modelarz z Dobrodzienia
srebrnym medalist¹ mistrzostw œwiata
Mistrzostwa Świata klas NS odbyły
się na Węgrzech w miejscowości Bank
w dniach 4-12.07 2011. Nasz kraj
reprezentowało 12 modelarzy w tym
dwóch z Dobrodzienia Krystian i Beniamin
Brylka.
Beniamin jako jedyny z naszej
reprezentacji był wytypowany do
startu trzema modelami,reszta miała po
2.Startował w klasieF2A-junior modelem
o nazwie”Hermes”,F4B-junior modelem
„Nordkap” i NSS-A junior modelem
żaglowym „Lea”,natomiast Krystian
wystartował w klasie F4-Asenior modelem
„Mowie” i w klasie F4B-senior modelem
o nazwie”Schutze”. Polacy zdobyli 3
medale w tym 2 juniorów i 1 senior.
Nasz junior Beniamin Brylka zdobył
tytuł I vice Mistrza Świata w klasie
NSS-A Junior, a w klasach redukcyjnych
zdobył 4 i 6 miejsce,czyli całkiem
nieźle.Natomiast Krystian Brylka zdobył
5 i 10 miejsce,które są również bardzo
dobrymi.Poziom naszych modelarzy jak
widać jest na poziomie światowym.
W niedzielę 4 września odbyły
się XI Zawody Modeli Redukcyjnych
Pływających oraz Regaty Żaglówek
w Dobrodzieniu wsród wielu imprez
sportowo-kulturalnych pod nazwą
„Pożegnanie lata”.

Podczas rozpoczęcia zawodów Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski dokonał
chrztu nowego modelu żaglowego
o nazwie ”Volvo” Karola Siejki.Zwyczajem modelarzy jest
chrzest nowo wykonanego modelu przed pierwszym startem na
zawodach.
Dobrodzieńską modelarnię
reprezentowało 11 modelarzy,w
sumie stanęli 15 razy na podium
zdobywając 6 - I miejsc,7-II
miejsc i 2 III miejsca.
Po wręczeniu pucharów dla
najlepszych zawodników pani
Burmistrz Róża Koźlik wręczyła
list gratulacyjny dobrodzieńskiemu modelarzowi Beniaminowi
Brylka srebrnemu medaliście
Mistrzostw Świata Modeli Pływających w klasie NSS-A Junior,
w którym przekazała wyrazy
uznania za znakomite sukcesy,
jakie odnosi w dziedzinie modelarstwa,zarówno w Polsce, jak
i na arenie międzynarodowej,
rozsławiając i promując miasteczko Dobrodzień.
b.b.

Mistrzostwa Polski Modelarzy w klasie NS

W tym roku Mistrzostwa Polski klas
NS odbyły się w miejscowości Dębowiec
w powiecie cieszyńskim.Znajduje się
tam szereg stawów rybnych,które tam
zajmują 237 ha, teren ten jest bogaty
w tradycje rybackie i od dawien dawna
nazywany”Żabim Krajem”. Zawody
odbyły się w dniach 23-26.06.2011 nad

stawem Zamkowym w Dębowcu.
Dobrodzieńscy modelarze nie zawiedli,
wrócili z Mistrzostw Polski z pucharem
za I miejsce drużynowe uzyskując
1340 punktów,gdzie II miejsce zdobyło
Zawadzkie uzyskując 850 pkt a na III był
Goleniów uzyskując 810 pkt,jak widać
mamy dużą przewagę.W tym roku z

każdych zawodów wracali z pucharem dla
najlepszej drużyny tj.Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska w Rudzie Śląskiej
i Warmińsko Mazurskich Mistrzostw
Modeli Pływających w Ełku.
Mamy 4 modelarzy,którzy zdobyli
tytuł Mistrza Polski tj.Beniamin Brylka
w dwóch klasach: F4-B Junior i NSS-A
Junior, Damian Ochman w dwóch klasach:
F2A-Junior i F4A-Junior,Karol Siejka w
klasie F4C-Junior i Krystian Brylka w
klasie F4B-Senior.
Tytuł I vice Mistrza Polski otrzymali
Karol Siejka w F4-B Junior,Wojciech
Siejka w F2B-Senior i F4B S.i Krystian
Brylka w F2A-S.
Tytuł II vice Mistrza Polski otrzymali
Beniamin Brylka w F4-A J.iF4C-J.
W zawodach startowali również Marcin Ochman, Jakub Zygiel i Dominik
Brylka.
Pani komandor sekcji modelarskiej
Barbara Pieczka sekcji NS wręczyła
również Puchary Polski najlepszym
zawodnikom w sezonie 2011 roku.
Z Dobrodzienia Puchar Polski zdobyło
aż 4 zawodników: Damian Ochman,
Karol Siejka, Beniamin Brylka i Krystian
Brylka.
bb.
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Dzieciêca "Dobrodzieñska Dycha"

Gościnnie aura przyjęła w tym roku
młodych biegaczy, idących, a raczej
biegnących, śladami rodziców startujących
w biegu głównym Dobrodzieńskiej Dychy
16 lipca br. Po skrajnie odmiennych
warunkach pogodowych panujących w
poprzednich latach – od ulewnych deszczy
po tropikalny upał, czuliśmy się w tym
roku rozpieszczeni słonkiem delikatnie

spoglądajacym na nas
spod lekkich, przyjaźnie
wyglądających chmurek.
Do wzięcia udziału
w biegu zachęcały także
nagrody – medale,
puchary,
dyplomy.
Każdy młody sportowiec
otrzymał
słodki
poczęstunek i sok. Na
koniec, wśród wszystkich
startujących rozlosowane
zostały
atrakcyjne
nagrody,
co
piąty
zawodnik miał szansę na
ich wylosowanie. Nagrodą
główną był roczny kurs
języka angielskiego o
wartości 1000zł.
Biegi odbywały się
na czterech dystansach w
zależności od wieku, w kategorii dziewcząt
i chłopców: 100 m – przedszkolaki, 400 m
– klasy I – III, 800 m – klasy IV – VI; 1200
m – klasy I i II gimnazjum.
Aż 82 młodych sportowców ukończyło
bieg, co cieszy, bo jest to liczba wyższa
niż w poprzednich latach. Mimo, iż
podium zdominowali tym razem goście,
dobrodzieniakom też udało się z dumą

zaprezentować na podium. Na dystansie
1200 m Marcin Karpiński zdeklasował
rywali zajmując pierwsze miejsce, w
kategorii 800 metrów chłopców aż dwa
pierwsze miejsca należały do nas. Zajęli
je Marcel Kuboth (I miejsce) i Łukasz
Mika (II). Wśród dziewczynek najwyższą
lokatę wybiegała Kasia Konik zajmując
trzecie miejsce na dystansie 400 metrów.
Zapraszam do zapoznania się z dokładnymi wynikami oraz obejrzenia zdjęć na
stronie www.dobrodzien.org
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować sponsorom: panu
Stanisławowi Górskiemu (DOKiS
Dobrodzień), Markowi Nowakowi
(Meblonowak), piekarni Urbanek, firmie
Vero oraz sponsorowi głównej nagrody
– państwu Renacie i Tomaszowi Bieniek.
Organizacja biegu nie byłaby możliwa
bez wielkiego wkładu pracy pań – Iwony
Piaseckiej-Bachan i Niny Misiak oraz
Beaty Jasińskiej wraz z wolontariuszami
– Renatą Toman i Kevinem Popendą.
Słowa podziękowania składam również na
ręce organizatora głównego biegu – pana
Janusza Szafarczyka oraz wszystkich tak
chętnie udzielającym pomocy i wsparcia.
Ilona Strzoda

III Zlot Pojazdów Po¿arniczych
Tegoroczny trzeci Fire Truck Show czyli
Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach
ogólnie możemy zaliczyć do udanych lecz
nie obyło się bez strachu i niepewności jaką
niosła nam pogoda.
Podobnie jak rok temu rozpoczęliśmy
piątkową dyskoteką którą poprowadził
znany i lubiany Dj Dragon. Pogoda nas nie
oszczędzała wszak 14 stopni wieczorem i
deszcz to nie do końca wakacyjna pogoda,
jednak ciepłe bity Dragona skutecznie
rozgrzewały zgromadzoną młodzież, która
świetnie się z nami bawiła do białego rana.
Sobotni poranek zwiastował poprawę
pogody, lecz tuż po uroczystej mszy
świętej przed kaplicą pod wezwaniem Św.
Floriana rozpadało się na dobre, jednak
przybyłym strażakom i gościom specjalnie
to nie przeszkadzało, wszak strażak musi być
przygotowany na pracę w każdych warunkach
pogodowych. Po mszy wszystkie przybyłe
samochody uformowane zostały w długi bo
liczący aż 35 wozów korowód, który objechał
naszą miejscowość by potem ustawić się na
placu zlotowym w wyznaczonych miejscach.
Oficjalnego otwarcia zlotu dokonał naczelnik
OSP Główczyce Tomasz Kus w asyście
Pani Burmistrz Dobrodzienia Róży Koźlik.
Zaraz po poczęstunku mikrofon przejął nasz
prowadzący Leon który rozgrzewał przybyłą
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publiczność. Prowadzącemu nie brakowało
pomysłów jak rozbawić przybyłych gości.
Późnym popołudniem na boisku odbył
się konkurs na dojazd do celu, w którym
triumfował dh. Marian Maleska z OSP
Kolonia Łomnicka, pomylił się zaledwie o
11cm. Tymczasem pod namiotem wybrano
najładniejszy uśmiech zlotu, a kolejnym
zabawom nie było końca. Nadszedł czas na
zakończenie głosowania na najpiękniejszy
wóz zlotu. Czas gdy podliczane były
głosy umilał występ Karoliny i Krzysztofa
Krawczyk, poczym nastąpiło uroczysta
wręczenie nagród. Pierwszym zgłoszonym
pojazdem na zlot był Ford Transit należący
do OSP Lasowice
Małe, Najstarszym
przybyłym na zlot
był Mercedes 322
z 1961r którego
właścicielem jest
OSP Antoniów.
W kategorii na
najpiękniejszy wóz
zlotu zwyciężył po
raz drugi Skot z
OSP Tucznawa za
nim ulokowały się
Ford Transit OSP
Lasowice Małe i
Mercedes Atego
z OSP Kadłub.
Sobotni zlot był
także okazję do
zapoznania się z

nowinkami technicznymi na organizowanych
targach branżowych. Swoje produkty
zaprezentowały firmy Protech Micro,
Kewe-Eco, Polonia Cup, Kadimex, Weber
Hydraulik, Peugeot Professional.
Sobotni wieczór umilał nam zespół
muzyczny Arex, w przerwie zabawy Dionizy
Brylka wraz z miejscowymi strażakami
przygotował pokaz laserowy przy użyciu
ponad 30 laserów których to efekty można
było podziwiać w mgle wodnej.
Niedziela przywitała nas ulewą lecz nie
przeszkodziło nam to w kontynuacji festynu.
dokończenie na s. 30

POBIEROWO
2011
Szkolne Ko³o PTSM przy PSP i PG

Jak co roku nasza ekipa wybrała się
nad polskie morze. Tym razem wypadło
na przytulne miasteczko Pobierowo,
do którego mamy wielki sentyment.
Spędziliśmy tam dwa tygodnie (od 27.07 do
9.08.11r.). Pomimo paru deszczowych dni
nikogo nie opuszczało dobre samopoczucie.
Przyjemności było pod dostatkiem, od
plażowania w upalne dni po pyszne
lody i gokarty. Wybraliśmy się także na
całodniową wycieczkę do Międzyzdrojów,
gdzie odbyliśmy spacer po molo i rejs
statkiem. Odwiedziliśmy Dziwnów, w
którym spędzaliśmy wakacje ubiegłego
roku. Tradycyjnie przedostatniego
dnia stali obozowicze zorganizowali
chrzest morski dla świeżo upieczonych
uczestników ;) - tym razem były to cztery
osoby. Po torze przeszkód przygotowanym
przez nas na plaży, król wraz z królową
nadali obozową ksywę kandydatowi.
Wspomnę, że na czas chrztu my,
obozowicze – organizatorzy chrztu
przebieramy się i robimy sobie
śmieszne makijaże, nietypowe fryzury
i korowodem idąc na plażę, gdzie
odprawiamy całą ceremonię jesteśmy
głównym obiektem zainteresowania.
Chrzest morski jest jedną z tradycji
obozowych, którą na pewno będziemy

pielęgnować bardzo długo.
Tym razem bawiliśmy się w składzie:
Fira, Gegdonek, Chrumcia, Kuzia, Ciastek,
Lala, Kinga, Wróblaś, Rustu Prezes, Bobek,
Stachu, Pojara, Mr. Degenerat, Kurdi,
Qński, Bania, Julka i Panie opiekunki:

p. Aldona Fidelus i p. Alicja Strzelec.
Już nie mogę się doczekać kolejnego obozu,
z którego na pewno znów przywiozę wiele
niezapomnianych wrażeń.
Pozdrawia, wierna obozowiczka
Kasia Koza

W dniu 23 listopada 2011 roku w MDK
w Oleśnie odbył się Powiatowy Przegląd
Szkolnych Zespołów Artystycznych.

Uczniowie szkoły podstawowej z
Dobrodzienia tworzący zespół wokalnoinstrumentalny wykonali dwa utwory
muzyczne: „Krajka”
i „Bieszczady”. W
silnej konkurencji,
którą
tworzyły
szkoły z Kluczborka,
Borek
Wielkich,
Uszyc, Byczyny czy
Wierzbicy zajęli II
miejsce. Tak dobra
lokata naszych młodych
artystów
zdawała
się obserwatorom
oczywista, gdyż jako
jedyni zaprezentowali
swoje piosenki w
pełni
prowadząc
samodzielnie
akompaniament w
s k ł a d z i e
instumentalnym:

skrzypce - Olga Koszil i Weronika
Puchrowicz, flet poprzeczny - Martyna
Lissy i Aleksandra Konik, flet prosty
- Anna Ledwig, Sabina Włodarz i
Aleksandra Świder, dzwonki - Wiktoria
Jainta i Magdalena Jassińska, gitara
- Natalia Sykoś i Dominik Desczyk,
keyboard - Paulina Popenda, partie
solowe-wokalne - Ewelina Wołowczyk,
Anna Ledwig i Karolina Michalik.
Utwory aranżowała i zespół przygotowała
Dorota Wołowczyk.
Zespoły uczestniczące w konkursie
zaprezentowały dużą różnorodność
artystyczną tj. taniec, grę na instrumentach szkolnych oraz śpiew, na co
pozwalał regulamin konkursu. Można
więc było usłyszeć piosenki harcerskie,
patriotyczne a nawet przykłady folkloru w
tym i śląskiego wraz z pięknymi strojami
ludowymi.
D. Wołowczyk

Rok...

Europejskiej sprzętu pszczelarskiego,
leków i materiału zarodowego do hodowli
pszczół.
W bieżącym roku dokonano wyboru
nowych władz koła: Prezes - Zbigniew
Bojdunik; Skarbnik - Henryk Chmiel;
Sekretarz - Stanisław Kędzia.
Pomimo globalnych trudności w
utrzymaniu materiału hodowlanego,
zarząd naszego koła zabiega o poszerzenie
swojej działalności poprzez zwiększenie
liczby rodzi pszczelich i nabór nowych
członków. Nie kwestionowaną zasługą

pszczelarzy tego regionu jest wzrost
plonów produkcji roślinnej. Pozyskiwany
przez pszczelarzy tego regionu miód jest
rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy i
gryczany. Konsumentom naszego miodu
życzymy zdrowia.
K.S.

dokończenie ze s. 24
i hodowcy z ościennych kół.
Prezes WZT wręczył pp. Henrykowi
Walczakowi i Emanuelowi Szafarzykowi
dyplomy uznania za wieloletnią działalność na rzecz koła. Na spotkaniu pan mgr
Gmyrek dokonał podsumowania sezonu;
wskazał na możliwości pozyskania z Unii

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic
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Dobrodzień ma swoje logo i hasło promocyjne
Kolorowe, słoneczne kręgi poprzecznego przekroju pnia
drzewa i hasło „Dobrodzień - stolarstwem stoi”, tak wygląda logo
promujące nasze miasto. Nowoczesne w formie, w swej treści
wyraża zarówno głębokie przywiązanie do lokalnej tradycji –
rzemiosła stolarskiego, jak siły jego współczesnych kontynuatorów.
Znak ten będzie teraz firmował różne przedsięwzięcia związane
z Dobrodzieniem, pojawiał się na wszelkiego rodzaju drukach, a
nawet gadżetach. To pełne pozytywnej energii logo wraz hasłem
będzie pomocne wszystkim działaniom mającym kształtować
wizerunek Naszej Małej Ojczyzny, służyć jej wszechstronnemu
rozwojowi.
Prezentowany logotyp, dzięki użyciu żywych kolorów oraz
dynamicznych kształtów, podkreśla pozytywne skojarzenia

związane z Dobrodzieniem. Nadaje mu nową energię, równocześnie
jednak wskazuje na tradycję związaną ze stolarstwem. Zastosowanie
w znaku graficznym wielu mocnych kolorów wyraża zarówno tak
charakterystyczną dla tego miejsca wielokulturowość, barwność,
jak i energię oraz niepowtarzalność miasta. Mówi też: „to miejsce
żyje”. Kolory żółty, niebieski i czerwony w znaku zaczerpnięto
z oficjalnej kolorystyki stosowanej w insygniach Dobrodzienia
(kolor dominujący flagi i herbu miasta). Kolor żółty symbolizuje
mądrość, twórczość, rozsądek i otwartość. Kolor czerwony wyraża
energię, działanie, siłę i piękno. Kolor zielony symbolizuje
życzliwość, harmonię, naturę, lojalność i optymizm. Zaś kolor
niebieski jest symbolem spokoju, godności, powagi i dobrej
komunikacji. Promieniuje autorytetem i elegancją.

Kalendarium kulturalne
(obejmuje imprezy nie opisane na łamach numeru)

• 2 i 3 lipca 2011 roku Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów
oraz Rada Sołecka zapraszały na Dni
Pluder przy Starej Szkole. W programie
były między innymi występy dzieci z
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
z Pluder, Zespołu Regionalnego z
Dobrodzienia, występ Pluszowego
Misia z Pawonkowa oraz koncert
Orkiestry Dętej z Szemrowic, pokazy
technik walki wręcz w wykonaniu
Klubu Karate z Zawadzkiego. Imprezie
towarzyszyły loteria fantowa, bufet
obficie zaopatrzony. Gości zabawiał
Paweł Swoboda. Impreza była
współfinansowana przez Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim.
• 9 i 10 lipca br. roku w Szemrowicach

miało miejsce coroczne Autosacrum.
Po mszy św. w intencji kierowców i
poświęceniu pojazdów samochodowych,
rowerów i motorowerów, czyli głównego
celu imprezy miał miejsce pokaz
specjalny: zaprzęgi konne kontra ruady,
a dalej pokaz jazdy Fuadów i aut Bugi, a
także zawody motorowo sprawnościowe
dla kierowców amatorów, zawody
rowerowe i motorowerowe dla dzieci
i młodzieży. Śląskie i niemieckie
szlagiery zagrały zespoły „Szafir” i
„Trio Harmonie”.
• 30. października w Domu Kultury odbył
się XVI Przegląd Śląskiej Twórczości
Artystycznej. Impreza organizowana
przy wsparciu Finansowym Konsulatu
Republiki Federalnej Niemiec w
Opolu.
Janusz Orlikowski

Zlot

dokończenie ze s. 28
Popołudnie uświetnił nam występ lokalnych
przedszkolaków, koncert zespołu Duo Fenix
a także koncert Dominiki i Janusza Żyłka.
Przybyła publiczność pomimo chłodu bawiła
się wyśmienicie. Wieczorną zabawę zagrał
nam zespół muzyczny The Boss. Warto
wspomnieć że Niedziela to dzień gdy do
Główczyc zjeżdżają piękne ciężarówki,
dotarła pomoc drogowa z firmy Druzgała, nie
mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli
firmy Pars z Ciasnej. Z powodu pogody nie
dotarło jeszcze kilka wozów, nie mniej
jednak mamy nadzieję że dojadą za rok w
zwiększonej sile.
W imieniu organizatorów dziękujemy
wszystkim osobom, sponsorom, a także
wszystkim ludziom dobrej woli którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji III Zlotu Pojazdów Pożarniczych
w Główczycach. Do zobaczenia za rok!
Tomasz Kus

