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Realizacja funduszu sołeckiego 2011
W 2011r. z budżetu gminy na
realizację zadań funduszu sołeckiego
przeznaczona została kwota 185.325,49
zł. Sołectwa podjęły decyzje o wykonaniu
następujących przedsięwzięć.
1. Sołectwo Bzinica Stara, Bąki

wykonało konstrukcję altany „Grzybka” w
Bzinicy Starej i położyło kostkę brukową
pod zadaszenie. Koszt zadań 13.179,61
zł.
2. Sołectwo Błachów środki
przeznaczyło na wykonanie utwardzenia
nawierzchni powierzchni podwórka przy
budynku wielorodzinnym w Błachowie
przy ul. Opolskiej 25. Koszt zadania
8.776,05 zł.
3. Sołectwo Bzinica Nowa zakupiło
5 kompletów ław biesiadnych (ławy i
stoły) do altany w Bzinicy Starej oraz
oczyszczone zostały rowy odwadniające
przy ul. Spółdzielczej z namułu wraz z
profilowaniem dna i skarp oraz wykoszono,
usunięto zarośla i krzaki. Koszt zadań
8.448,75 zł.
4. Sołectwo Główczyce-Zwóz zakupiło
kosiarkę samojezdną Stiga Estate, kosę
spalinową firmy Stihl, karnister, linkę
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oraz paliwo do kosiarki. Koszt zadań
10.433,81 zł.
5. W sołectwie Gosławice utwardzono
kruszywem drogi gminne: ul. Szkolną, ul.
Stawową oraz drogę dojazdową do pól
równoległą do ul. Krótkiej. Koszt zadania
9.709,24 zł.
6. Sołectwo Klekotna zakupiło siatkę,
słupki, napinacze do ogrodzenia boiska.
Koszt zadania 8.636,82 zł.
7. Sołectwo Kocury Malichów
zaplanowało wykonanie oświetlenia przy
działce sołeckiej, wykonanie dokumentacji
projektowej i wykonanie instalacji. Koszt
zadania 9.543,63 zł.
8. Sołectwo Kolejka część środków
przeznaczyło na wykonanie projektu
oświetlenia drogowego przy ul. Długiej
w kierunku stadniny koni „Ranczo” i w
kierunku leśniczówki – 6 lamp, oraz na
wykonanie konstrukcji pod zadaszenie
„Grzybka”. Koszt zadań 6.416,91 zł.
9. W sołectwie Ligota Dobrodzieńska
utwardzono i wyrównano tłuczniem
ulicę Boczną, Zieloną oraz najbardziej
zniszczone odcinki ul. Kuźnia. Koszt
zadania 11.244,94 zł.
10. Sołectwo Makowczyce zakupiło
i zamontowało przystanek autobusowy
oszklony w miejscu obecnego przystanku
oraz zakupiło i rozplantowało tłuczeń na
drogach Warłowskiej i Leśnej. Koszt zadań
8.708,13 zł.

11. Sołectwo Myślina-Turza wykonało
remont klubu w Myślinie- zakupiło i
zamontowało 2 okna, zewnętrzne drzwi
wejściowe z frontu i tylne. Wykonano
wylewkę na podłodze, ocieplono ściany,
przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wymalowane zostały ściany. W
sali klubowej został wyremontowany piec
kaflowy. Zakupione zostało wyposażenie
sali – meble. Przed klubem i w centrum
wsi zostały nasadzone krzewy. Koszt zadań

20.695,90 zł.
12. W sołectwie Pietraszów wyremontowano ulicę Żużlową na odcinku ok.
100 mb. Koszt zadania 9.067,48 zł.
13. Sołectwo Pludry zakupiło dachówkę na budynek starej szkoły w
Pludrach w celu wymiany. Koszt zadania
20.702,00 zł.
14. Sołectwo Rzędowice zakupiło 15
kompletów ław biesiadnych – ławostołów.
Koszt zadania 4.500,00 zł. Zaplanowało
zakup materiałów na wykonanie wiaty
festynowej, wykonanie projektu na remont
stodoły pod muzeum oraz wykonanie
projektu na wiatę festynową. Koszt zadań
9.535,96 zł.
15. Sołectwo Szemrowice wykonało
projekt wiaty rekreacyjnej i boksów
przenośnych na terenie OSP Szemrowice.
Koszt zadania 15.238,00 zł.
16. W sołectwie Warłów zostały
utwardzone tłuczniem drogi dojazdowe
do pól. Koszt zadania 8.881,16 zł.
H.K.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
świąt Wielkiej Nocy,
wszystkiego co dobre i piękne,
radości ze zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa
życzą:
Burmistrz Dobrodzienia,
Rada Miejska,
redakcja Echa Dobrodzienia i Okolic.

Głośna sprawa solarów

Dwa lata temu dużo mówiono
oraz pisano na temat inwestycji, a
szczególnie przetargu publicznego
na „Wykonanie instalacji solarnej do
podgrzewania ciepłej wody dla krytej
pływalni „Delfin w Dobrodzieniu
przy ul. Solnej 5”. Zarówno gazeta
lokalna „Kulisy Powiatu”, jak również
regionalny dziennik „Nowa Trybuna
Opolska „nie stroniły od artykułów
jak to władza z Dobrodzienia wraz
urzędnikami niedopełnia procedur
w zakresie ustawy zamówień
publicznych, zarzucały także niezgodności projektu planowanej inwestycji z audytem energetycznym.
Sprawa została również oddana do
Prokuratury Rejonowej w Oleśnie
przez jednego z oferentów, który brał
udział w postępowaniu przetargowym i zarzucał „nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
przy organizowaniu przetargu publicznego na wykonanie instalacji
solarnej do podgrzewania wody
basenu miejskiego". Prokuratura po
zgłoszeniu rzetelnie analizowała całe
postępowanie wraz z przesłuchaniem,
jako świadków wszystkich osób
biorących udział w przygotowaniu
całej procedury. Rozpoczynając od
projektanta poprzez moją osobę i
pracowników urzędu, kończąc na
oferentach oraz osobie, która zgłosiła
zarzut. Trwało to długo, aż sprawa
się nagle uspokoiła. W czasie, gdy
miała być przeprowadzona kontrola
w związku rozliczeniem dotacji z
Urzędu Marszałkowskiego, przez
który inwestycja była częściowo fi-

nansowana, zwrócono się do Policji
w Oleśnie o przesłanie oryginalnych
dokumentów z postępowania przetargowego. Od Policji dowiedziano się,
że sprawa została zakończona, ale nie
chciano udzielić żadnych konkretnych
informacji. Zainteresowana sprawą
zwróciłam się do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie z wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej
na temat postępowania. Wniosek
udokumentowany był faktem, że
sprawa została nagłośniona medialnie, stawiając w bardzo złym świetle
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu. Po otrzymaniu wniosku
Prokuratura przesłała postanowienie
nr 1Ds.-964/10 z dnia 15 grudnia 2010
roku. W postanowieniu napisano, że
Prokuratura Rejonowa w Oleśnie
postanowiła umorzyć śledztwo
w sprawie nadużycia uprawnień
lub niedopełnienia obowiązków
przy organizowaniu przetargu
publicznego na wykonanie instalacji
solarnej do podgrzewania wody
basenu miejskiego w Dobrodzieniu
w okresie od maja do lipca 2010
roku, z uwagi na brak ustawowych
znamion czynu zabronionego z art.
231 § 1 kk, na zasadzie art. 17 § 1 pkt
2 kpk. Uzasadniając to tym: „Zebrany
w toku trwającego śledztwa materiał
dowodowy nie znalazł podstaw aby
uznać, że przetargi nieograniczone
na wykonanie instalacji solarnej
dla podgrzewu ciepłej wody dla
krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5, zostały
przeprowadzone niezgodnie z Ustawą

Prawo Zamówień Publicznych.
W ocenie prowadzącego śledztwo,
zachowanie urzędników w związku z
przedmiotowym postępowaniem nie
wyczerpuje ustawowych znamion
czynu zabronionego z art. 231 § 1 kk,
dlatego też śledztwo należy umorzyć
na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk".
Podsumowując można stwierdzić,
że najważniejszą refleksją w naszym
uznaniu jest smutna świadomość, że
w naszym kraju każdy może mówić
wszystko o wszystkim i wszystkich,
bez odpowiedzialności i konsekwencji
za wypowiedziane słowa. Często
jednak w naszej rzeczywistości jest
tak, że łatwo oskarża się władzę,
pracowników urzędu, głośno się o
tym mówi na etapie postępowania
przygotowawczego, rozpisuje się na
pierwszych stronach gazet. Także
sprawę przedstawia się negatywnie
w telewizji, natomiast gdy sprawa
została umorzona, gdyż osobom
pomówionym nie udowodniono
wcześniej stawianych zarzutów, nikt
już o tym nie wspomina, po prostu
zostało to przemilczane szczególnie
przez media. Oczekiwałabym, także w
obecnej sytuacji, szerokich artykułów
w mediach zamykających całą
sprawę i oczyszczających wszystkich
niesłusznie obwinionych.
Róża Koźlik
Burmistrz Dobrodzienia
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Sołectwa

- przedsięwzięcia na rok 2012

Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu przepisów Ustawy o
finansach publicznych z dnia 29.08.2009r. Składa się na niego pula środków obliczana
zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Sołeckim – według wzoru (algorytmu), m.in.
na podstawie liczby mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku
poprzedzającego rok budżetowy działania funduszu sołeckiego. Na 2012 rok Rada
Miejska w Dobrodzieniu wyraziła zgodę na wyodrębnienie kwoty 174.617,79 zł z budżetu
gminy na fundusz sołecki. Mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, które odbyły się
w miesiącu wrześniu ubr. dokonali podziału środków funduszu sołeckiego przypadającego
na dane sołectwo i zaplanowali do wykonania niżej wymienione przedsięwzięcia.
Lp.

Sołectwo

Zadania z funduszu sołeckiego na 2012r.

5.

Bzinica Stara, • wykonanie pokrycia dachowego altany rekreacyjnej na
Bąki
boisku sportowym
• zakup wykaszarki
Błachów
• remont przepustu,
• remont nawierzchni drogi
Bzinica Nowa • prace wykończeniowe przy altanie w Bzinicy Starej,
• czyszczenie rowów- dokończenie rozpoczętych prac
G ł ó w c z y c e - • wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
Zwóz
gminnej w m. Zwóz ul. Bielowcowa
Gosławice
• zakup i utwardzenie drogi wewnętrznej tłuczniem

6.

Klekotna

1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11
12
13

14

15

• obsadzenie placu zabaw krzakami ozdobnymi ,
• zakup siatki,
• zakup ławek ,
• rekultywacja terenu
K o c u r y - • zakup wyposażenia dla OSP Kocury-Malichów,
Malichów
• czyszczenie rowów
• zakup sprzętu do koszenia.
Kolejka
• wykonanie zatoki postojowej
L i g o t a • zakup siatki ogrodzeniowej,
Dobrodzieńska • wykonanie ogrodzenia boiska
Makowczyce • utwardzenie kruszywem bazaltowym i wyrównanie równiarką
ul. Łąkowej
Pietraszów
• wykonanie oświetlenia w Liszczoku
Pludry
• remont parteru budynku starej szkoły w Pludrach,
• projekt i budowa kotłowni przy starej szkole w Pludrach
Rzędowice
• wybrukowanie kostką obejścia wokół przystanku na
Pustkowiu,
• zakup materiałów do pomalowania płotu przy placu
zabaw,
• remont sali w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10
Szemrowice
• remont świetlicy w budynku OSP Szemrowice,
• zakup wyposażenia do świetlicy: krzeseł, gier , zamrażarki
• zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Szemrowice
• zakup paliwa do kosiarek
Warłów
• remont dróg gminnych w sołectwie Warłów

W wyniku weryfikacji wniosków
odrzucony został wniosek Sołectwa
Myślina-Turza, które zaplanowało
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Środki
sołectwa
na zadania
13.250,00
882,58
7.709,10
1.506,84
4.200,00
4.561,23
11.045,90
10.208,09
561,60
4.700,00
1.000,00
2.800,00
4.000,00
2.000,00
4.097,85
6.878,88
2.109,57
10.429,67
9.348,22
9.590,75
10.000,00
12.047,70
4.000,00
1.000,00
10.036,53
6.950,00
6.700,00
2.000,00
422,77
9.480,51

dokończenie remontu chodnika przy ul.
Kolejowej w Myślinie i w Turzy. Wniosek
nie spełniał warunku określonego w art. 1
ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, bowiem
zgłoszone zadanie powinno być zadaniem
własnym gminy a remont chodnika przy
ul. Kolejowej w Myślinie i Turzy jest
zadaniem powiatu.
H.K.

Komu
zależy na
wodzie?
Od dniu 14.02.2012 roku w związku
z zamarznięciem przyłączy wodnych do
niektórych posesji w gminie (głównie w
Pludrach przy ulicy Leśnej i Kopernika,
w Dobrodzieniu przy ulicy Opolskiej)
dostarczana była woda dla mieszkańców
powyższych domostw.
Woda do spożycia i gotowania żywności w ilości 5 l na osobę (w pojemnikach)
przekazywana była przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jednostce OSP wyznaczonej
do dostarczania wody poszkodowanym
mieszkańcom. Do codziennego rozwożenia
wody wyznacznono jednostkę OSP w
Szemrowicach. Przy wyborze jednostki
kierowano się przede wszystkim faktem,
że jednostka ta dysponuje nowym samochodem pożarniczym wyposażonym w
zbiornik do przewozu wody, wykonanym z
kompozytów - w którym nie przewożono
wody ze środkiem pianotwórczym ponieważ wraz z wodą dostarczaną w
pojemnikach dostarczana była również
woda do praktyki podstawowej higieny
oraz celów gospodarczych. Woda z
wozu strażackiego brana była z sieci wodociągowej wody pitnej i wydawana w
ilości niereglamentowanej (pobierana przez
mieszkańców nawet do 4000 l. na dobę).
Lista mieszkańców, do których
dostarczana była woda codziennie
ulegała zmianie. Dla porównania w dniu
15.02.2012 roku woda dostarczana była
do 22 posesji (75 osób zameldowanych)
natomiast w dniu 27.02.2012 woda
została rozwieziona do 9 gospodarstw
domowych (20 zameldowanych osób).
Potrzeba dostarczania wody ustała z dniem
5.03.2012 r.
A.G.
Redaktor naczelny: Janusz Orlikowski.
Stale współpracują: Dominika Gorgosz,
Edward Goszyk, Agnieszka Hurnik, Lidia
Kontny, Witold Koszil, Paweł Mrozek, Ewa
Piasecka, pracownicy Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu. Wydawca: Urząd Miejski w
Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 tel. 0 34 35
75 100-102. Adres redakcji: Urząd Miejski w
Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1 tel. 0 34 35 75
100 wew.41 e–mail:echo@dobrodzien.pl.
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane
są w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac
Wolności 1, pokój nr 14. Druk: Drukarnia „SIL
– VEG – DRUK”, Lubliniec, tel/fax 034 356 – 29
– 61. Nakład 800 egz. Redakcja zastrzega sobie
prawo adjustacji tekstów, skrótów, zmiany
tytułów i wprowadzania śródtytułów. Materiały
są drukowane bez honorariów i nie podlegają
zwrotowi. Redakcja 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.

Kształcenie młodocianych pracowników

W bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z
pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 01 września 2012r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,
poz. 1206), również ulegnie zmianie wysokość kwot dofinansowania.

Nowe kwoty dofinansowania w 2012 r.
Wysokość dofinansowania
I
II
od 01.01.2012 do od 01.09.2012 do
31.08.2012
31.12.2012
4.587,00 zł
4.587,00 zł

Okres nauki zawodu
Nauka zawodu o okresie kształcenia
trwającym 24 miesiące
Nauka zawodu o okresie kształcenia
trwającym 36 miesięcy
Przyuczenie do wykonywania
określonej pracy

7.645,00 zł

8.081,00 zł

240,00 zł

254,00 zł

(za każdy pełny miesiąc (za każdy pełny miesiąc
kształcenia)
kształcenia)

Kwoty dofinansowania w I rubryce
podlegają waloryzacji wskaźnikiem
cen towarów i usług konsumpcyjnych

ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie
od roku kalendarzowego, w którym
przeprowadzona została ostatnia

Rada Miejska w Dobrodzieniu na
sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku
uchwaliła budżet gminy na 2012 rok.
Budżet zakłada dochody ogółem w
wysokości 26.778.043,00 zł w tym
dochody bieżące: 24.830.695,00 zł
dochody majątkowe: 1.947.348,00 zł.
Plan wydatków na 2012 rok wynosi
30.075.288,57 zł, w tym wydatki
bieżące: 23.261.037,80 zł, wydatki
majątkowe 6.814.250,77 zł.
Najwyższą pozycję w wydatkach
bieżących stanowią wydatki na oświatę
i edukacyjną opiekę wychowawczą
12.735.670,00 zł oraz wydatki na
pomoc społeczną 3.240.432,00 zł.
Wydatki sołectw ze środków funduszu
sołeckiego wynoszą 174.617,79 zł.
W ostatnim wydaniu „Echa Dobrodzienia i Okolic” nr 84 .informowałam państwa o wykonanych
inwestycjach w 2011roku podając
wartość tych inwestycji jak również
kwotę dofinansowania z funduszy
UE. Przypomnę tylko, iż w minionym
roku na inwestycje gmina przeznaczyła
prawie 10 mln zł. Z tego 4.126.000,00
zł zostały zainwestowane w miasto
Dobrodzień. Bieżący rok również będzie należał do obfitych pod względem
wielkości środków przeznaczonych na

inwestycje, gdyż w budżecie gminy na
wydatki inwestycyjne przeznaczono
prawie 6.800.000,00 zł zł na:
− budowę Centrum Aktywności
Wiejskiej wraz z remizą OSP dla
mieszkańców Kocur i Malichowa
(300.000,00 zł);
− wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z modernizacją
kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu (818.550,00 zł);
− budowę kanalizacji sanitarnej w Szemrowicach i Warłowie
(4.650.000,00 zł) wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej budowy i
przebudowy chodników i kanalizacji
deszczowej (100.000,00 zł) z tego 50%
dofinansowania będzie pochodzić ze
Starostwa Powiatowego w Oleśnie);
− budowę oświetlenia drogowego
w Błachowie przy ul. Opolskiej
(18.000,00 zł);
− rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej ul. Oleskiej w
Dobrodzieniu (144.000,00 zł);
− rekultywację składowiska odpadów w Błachowie (220.000,00 zł);
− zakup samochodu strażackiego
dla OSP Dobrodzień (200.000,00 zł);
− na utworzenie szkolnego placu
zabaw w Turzy w ramach rządowego

waloryzacja, wynosi co najmniej
105% (w roku 2012 waloryzowane
będą wskaźnikiem 105,7%).
W rubryce II w przypadku nauki
zawodu o 24- miesięcznym cyklu
kształcenia kwotę dofinansowania
wylicza się na zasadach dotychczasowych (kwota 4.587,00 zł
waloryzowana wskaźnikiem 105,7%).
Pozostałe kwoty w tej rubryce na rok
2012 uwzględniają waloryzację.
W roku 2011 na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników wykorzystana została kwota
288.556,58 zł. Młodzież naszej
gminy najchętniej uczyła się zawodu
u rodzimych pracodawców, jak
również wyjeżdżała po naukę do
pobliskich miejscowości. Najwięcej
młodych wybrało zawód: stolarza
– 12, sprzedawcy – 6, mechanika
samochodowego - 5, elektryka – 3,
tapicera – 3, fryzjera – 3, murarza – 3
operatora obrabiarek skrawających – 2,
cukiernika – 1, piekarza – 1, kucharza
małej gastronomii – 1, ślusarza – 1.
H.K.

Budżet i inwestycje w 2012 roku

programu
„Radosna
szkoła”
(127.700,00 zł) z tego 63.850,00 zł
pochodzi z dotacji;
− udzielenie dofinansowania dla
samorządu województwa opolskiego
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy drogi
wojewódzkiej 901 w Dobrodzieniu
(150.000,00 zł);
− wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni
ścieków w Pludrach (50.000,00 zł)
W wykazie inwestycji znajdują
się również inwestycje, które będą
realizowane w ramach środków
z funduszu sołeckiego jak np.:
wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy drogi gminnej – ul.
Bielowcowej w Zwozie (11.000 zł),
przebudowa kotłowni w budynku starej
szkoły w Pludrach (12.000 zł), budowa
oświetlania drogowego w Liszczoku
(9.500 zł), modernizacja chodnika w
Turzy przy ul Kolejowej - przy drodze
powiatowej (22.000 zł).
Róża Koźlik
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Zmiany okręgów wyborczych

W gminie Dobrodzień zostanie podjęta
nowa uchwała zmieniająca dotychczasową
liczbę okręgów wyborczych z 13 na 15.
Okręgi dwumandatowe muszą być
przekształcone w okręgi jednomandatowe.
Zmiana związana jest z nową ustawą
– Kodeks wyborczy. Obecnie mamy
dwa okręgi dwumandatowe pierwszy
tj. sołectwa: Myślina-Turza oraz
Makowczyce, a drugi to sołectwa: Pludry,
Pietraszów – Liszczok. Liczba okręgów
wyborczych uzależniona jest od liczby
radnych wybieranych w danej gminie.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
zapisane jest, że w gminach do 20.000
mieszkańców wybiera się 15 radnych.
W przypadku naszej gminy wg stanu
ewidencji ludności na dzień 31 grudnia

2011r zamieszkuje 9.994 mieszkańców ,
co daje mam 15 radnych, toteż tyle musi
być okręgów wyborczych. Przy ustalaniu
podziału gminy na okręgi wyborcze
należy uwzględnić liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców
danej gminy na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym
dokonuje się podziału na okręgi wyborcze.
Zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura
Wyborczego, będziemy uwzględniać
liczbę mieszkańców na dzień 31 marca
2012r. Przed podjęciem przez Radę
Miejską uchwały dotyczącej podziału
okręgów wyborczych, wszelkie zmiany
muszą być pozytywnie zaopiniowane
przez Krajowe Biuro Wyborcze w
Opolu. Prace nad podziałem Gminy

Dobrodzień na jednomandatowe okręgi
wyborcze będą realizowane w miesiącach:
kwiecień, maj, czerwiec. Następnie Rada
Miejska w terminie 3 miesięcy od dnia
podziału gminy na okręgi wyborcze,
zobowiązana jest do dokonania podziału
gminy na stałe obwody głosowania i
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych zgodnie
ustawą - Kodek wyborczy.
W.K
Poniżej przedstawiamy obecny stan
podziału gminy Dobrodzień na okręgi
i obwody wraz z granicami i siedzibami
obwodowych komisji wyborczych, który
zostanie zmieniony w II kwartale.

Numer
Granice okręgu
Liczba
Obwód
okręgu
radnych
1.
Miasto Dobrodzień: ul. Lubliniecka 1-97, ul. Rzędowicka, ul. Reymonta , ul. Kościuszki
1
Obwód Nr 1
Siedziba Obwodowej Komisji
2.
Miasto Dobrodzień:
1
Wyborczej:
ul. Oleska , ul. Polna , ul. Edyty Stein, ul. Moniuszki, ul. Chłopska
Zespół Szkół
3.
Miasto Dobrodzień:
1
Ponadgimnazjalnych,
ul. Plac Wolności , ul. Księdza Gładysza, ul. Wojska Polskiego, ul. Szemrowicka
ul. Oleska 7, Dobrodzień
4.
Sołectwa: Błachów, Ligota Dobrodzieńska
1
5.
Miasto Dobrodzień :
1
Obwód Nr 2
ul. Mickiewicza, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Topolowa, ul. Dębowa, ul. Lubliniecka 98
Siedziba Obwodowej Komisji
– 133, ul. Miodowa, ul. Zielona, ul. Piastowska
Wyborczej:
Publiczne Gimnazjum ,
6..
Miasto Dobrodzień:
1
ul. Piastowska 17, Dobrodzień
ul. Arki Bożka, ul. Bieńka, ul. Dzierży, ul. Leśna, ul. Na Bąki,
ul. Sawickiej, ul. Świerczewskiego, ul. Zawadzkiego, ul. Wieczorka, ul. Bukowa, ul.
Jaśminowa
7.
Miasto Dobrodzień:
1
ul. Dworcowa, Habas, ul. Konrada Mańki, ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Solna,
ul. Opolska, ul. Cmentarna, ul. Spółdzielcza, ul. Słoneczna
8
Sołectwa: Gosławice, Główczyce-Zwóz
1
9.
Sołectwa: Myślina-Turza, Makowczyce
2
Obwód Nr 3
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej:
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Kolejowa 27, Turza
10.
Sołectwa: Bzinica Stara – Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka
1
Obwód Nr 4
Siedziba Obwodowej Komisji
11.
Sołectwa: Pludry, Pietraszów – Liszczok
2
Wyborczej:
Publiczna Szkoła Podstawowa ,
ul. Aleja Wyzwolenia 4b, Pludry
12.
Sołectwa: Szemrowice, Warłów, Malichów
1
Obwód Nr 5
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej:
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 2, Szemrowice
13.
Sołectwa: Rzędowice, Kocury, Klekotna
1
Obwód Nr 6
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej:
Budynek Szkoły Podstawowej,
ul. Dobrodzieńska 8, Rzędowice
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Piękna dwudziestolenia

W sztabie trwało przeliczanie
Już dwudziesty raz przekonujemy się co do celowości
powstania i pracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To
naprawdę niesamowity fenomen. Trudno wymienić kilka nazwisk, które tak potrafiłyby poruszyć naród do udziału w jakiejś
akcji, jak zrobił to Owsiak. W naszym małym Dobrodzieniu
od kilkunastu lat nieprzerwanie Orkiestra gra. Początek był
nieśmiały, jednak ludzie dzięki mediom szybko połknęli bluesa.
Co roku pobijamy swoje rekordy i teraz na dwudziestolecie
udało nam się zebrać w Dobrodzieniu 15 051,62 PLN.
Są oczywiście przeciwnicy, których nawet rozumiem. W
dobrze rządzonym kraju nie powinno się zbierać pieniędzy do

puszki na utrzymanie szpitali. Tym powinno zająć się państwo,
przecież wszyscy płacimy ubezpieczenie. Ale… zawsze jest
jakieś ale. Jeżeli chodzi o zdrowie i życie ludzkie, szczególnie
dzieci i noworodków każdemu mięknie serce. No i dobrze, że
te serca są, bo bunt przeciwko władzy nikomu niestety życia
nie uratuje.
Pierwszy finał WOŚP odbył się w 1993 roku i był poświęcony
kardiochirurgii dziecięcej. Wówczas WOŚP uzbierała kwotę 1
535 440,68 USD. Rok później podczas II finału - poświęconego
neonatologii - WOŚP zebrała kwotę 1 930 726,93 USD. W
1995 roku na konto fundacji wpłynęło już 2 816 465,36 USD.
Takie były początki.
W poniedziałek 9 stycznia na koncie WOSP było
40.269.194,76 zł. W Dobrodzieniu porównywalnie do ubiegłych
lat wyglądało to tak: 2008r. – 11.672,63 zł + 30,30 euro; 2009r.
– 12.398 zł; 2010r. – 12.064,60 zł, 2011r. - 13.409,91 zł, 2012r.
- 15 051,62 zł.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „zarabiała” w tym
roku na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą. Zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
zdrowa mama – to tematy, którym poświęcony był 20 Finał
WOŚP.
Jak było w Dobrodzieniu? Na ulicach miasta i gminy Dobrodzień kwestowało 40 wolontariuszy. Byli wśród nich: uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu z opiekunką
mgr Iwoną Jesiołowską–Herman, uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II – z opiekunką mgr Sylwią
Krafczyk oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu – opiekunka mgr Urszula Sadowska.
W przyszłym roku znów gramy bez względu na miejsce, w
którym będziemy tego dnia. Pozdrawiamy Panie Jurku.
Ewa Piasecka

Róże Powiatu,

January i Januarki 2011

10 stycznia, podczas Spotkania Noworocznego w Oleśnie, Starosta Oleski Jan Kus wręczył nagrody i wyróżnienia
za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury „Róże Powiatu”,
„January” oraz „Januarki” za rok 2011. Jest nam niezmiernie
miło poinformować, iż laureatami powyższych nagród zostali
mieszkańcy gminy Dobrodzień. Wyróżnienie „Róża Powiatu”
otrzymał pan Joachim Wloczyk -Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Szemrowice, inicjator i organizator „Zawodów Zabytkowych
Sikawek Konnych na Górnym Śląsku”. Nagrodę Januarego
otrzymał pan Ewald Zajonc, który od 2001 roku pełni funkcję
Sekretarza Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP w Dobrodzieniu, jest także Prezesem Klubu Sportowego „Start Dobrodzień”.
Ponadto, Starosta Oleski przyznał nagrody dla wolontariuszy
„Januarki”. „Januarka” otrzymała uczennica Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Justyna Tworek, która jest
wolontariuszką działającą w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Dobrodzieniu oraz Caritasie, udziela się także w Stowarzyszeniu „Dobrodzień Potrzebującym”.
A.W.K
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Projekt "Korba"

w gimnazjum im. Jana Pawła II
Fundacja Rozwoju Społecznego
„Demos” oraz Stowarzyszenie „Siemacha”
zaprosiła uczniów PG do udziału w
Projekcie Korba. Inicjatywa skierowana
była do młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat z
Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego
i Opolskiego, którzy pragną aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu.
Celem projektu było rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych,
aktywnych ludzi, którzy chętnie podejmują
działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie,
szkole czy mieście.
Pierwszy krok w stronę „Korby”
zrobiła wicedyrektor PG – pani Krystyna

Kazimierowicz, która była koordynatorem
liderskich pomysłów, a bez której całe to
korbowo - zakręcone przedsięwzięcie nie
miałoby racji bytu. Dlatego też na potrzeby
projektu zebrano grupę ochotników o
liderskich zapędach, którzy ochoczo
zabrali się do pracy wdrażając w życie
swoje pomysły – projekty.
Trzy zespoły, przez okres 3 miesięcy od
października do grudnia 2011 roku aktywnie
realizowały swoje projekty, a w tym :
1) Projekt artystyczny - „Dobrodzienianin tańczy, maluje i fotografuje”
- prowadzony przez Jessikę Miozgę
i Katarzynę Bańczyk, pod okiem p.
Katarzyny Otolińskiej,
2) Projekt sportowy „Siatkówka na

wesoło” - prowadzony przez Paulinę
Suchańską przy pomocy p.Kamila Kisielewicza i p.Niny Misiak
3) Projekt „Larp” - gier i zabaw
terenowych, prowadzony przez Joannę
Jastrząbek i Annę Szafarczyk pod opieką
pani K.Kazimierowicz oraz panów. Ł.
Słupika, T.Regnera i K.Kisielewicza.
Nasi „liderzy” poprzez warsztaty
zorganizowane w ramach wakacyjnego
wyjazdu tzw. „Liderskiego Odjazdu”
prowadzone przez wykfalifikowanych
trenerów oraz konsultacje z ekspertami
nabyli niezbędne umiejętności liderskie,
tak by w przyszłości móc realizować
społeczne projekty na rzecz swojego
środowiska.
Wszystkie uczniowskie projekty
zakończyły się pomyślnie dając dużo
radości zarówno prowadzącym jak i
jego uczestnikom. Podsumowaniem
pracy liderów był pokaz mody w MDK
w Dobrodzieniu podczas imprezy mikołajkowej oraz mecz siatkówki w PSP w
Dobrodzieniu pomiędzy powstałą Drużyną
Siatkarską, a klasą sportową 1d, trenująca
pod skrzydłami pana Witolda Koszila.
Ostatnim etapem Projektu „Korba”
realizowanego w roku 2011 było Forum
Liderów Młodzieżowych dnia 17 grudnia
2011 r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.
Była to uroczysta gala podsumowująca,
a jednocześnie czas wręczenia nagród,
omówienia projektów oraz czas
podziękowań. Forum uświetniły filmy z
warsztatów i inne materiały wizualne oraz
występy artystyczne Korbowiczów.
Całe to korbowe przedsięwzięcie
było dla wszystkich
zaangażowanych
niezwykłą przygodą.
Nina Misiak

Przetarg na pudełko zapałek

Trudno nie ponarzekać sobie na
prawo w kraju, jeżeli niektóre przepisy
przynoszą więcej straty niż zysku. Mowa
tu o przetargach, które są obowiązkiem
firm i instytucji, usiłujących przeprowadzić
remont lub dokonać większych zakupów.
Corocznie np. trzeba przeprowadzać
przetargi na zakup opału na zimę. Nieważne, że poprzedni dostawca był spraw-
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dzony i pewny, a cena znośna. Trzeba
ogłosić przetarg, by się okazało, że nowy
kontrahent jest niesolidny, niepunktualny
i dostarcza towar gorszej jakości. Podobnie sprawa wygląda z realizacją
projektów unijnych podejmowaną przez
indywidualne osoby i różne instytucje.
Zakupy dokonywane na drodze przetargu
są często fałszywie oszczędne, może
słowo „oszczędne” pasuje raczej do ilości
zakupionych materiałów. Chyba nie o
to tu chodzi, bo twierdzenie, że to nie
nasze pieniądze tylko unijne jest czystą
głupotą. Marnotrawstwo natomiast jest

nie tylko głupotą, ale myślę, że również
przestępstwem. Dziwię się, że wszyscy
widzą zgubne skutki przetargów, pomijając
pracochłonne procedury; spotkania,
protokoły, komisje itp. i nie zastanowią
się nad zmianą przepisów. Przecież skoro
my widzimy, że źle się dzieje, widzą
to również ludzie, którzy decydują o
zmianie nietrafionych przepisów. Ale
my się podenerwujemy, popsioczymy, a
przetargi i tak będą decydowały o tym,
o czym powinno decydować mądre i
kompetentne szefostwo instytucji.
Ewa Piasecka

Złote gody
9 stycznia 2012
r. w restauracji Park
Hotel w Dobrodzieniu
odbyła się uroczystość
dla par małżeńskich,
które w 2011r. i
latach wcześniejszych
obchodziły Jubileusz
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Nasi szanowni
Jubilaci to Państwo:
Julia i Michał Białowąs,
Czesława i Edward Jary, Elżbieta i Floriusz
Kała, Gertruda i Paweł
Kurda, Traudlind i Edward Lizoń, Irmgarda i
Joachim Lyp, Krystyna
i Franciszek Morcinek,
Jadwiga i Ewald Przywara, Maria i Walenty
Rataj, Maria i Ernest
Respondek, Krystyna
i Hubert Schostok,
Eryka i Franciszek
Stolarek, Maria i Ernest
Szafarczyk, Marianna i
Mieczysław Ścisłowscy, Weronika i śp.
Henryk Tatar, Józefa i Jan Tusińscy.
Diamentowe Gody obchodzili w
ubiegłym roku Państwo Irmgarda i
Rudolf Dyllong. Serdeczne życzenia oraz
gratulacje dostojnym Jubilatom złożyła
Burmistrz Dobrodzienia – Pani Róża
Koźlik, przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu – Pan Damian Karpinski
oraz z-ca Kierownika USC – Pani Ewa

Kalisz.
Pary małżeńskie zostały odznaczone
przez Prezydenta RP Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Aktu dekoracji dokonała Burmistrz
Dobrodzienia – Pani Róża Koźlik.
Małżonkowie otrzymali również
okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty.
Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci
zostali zaproszeni przez Panią Burmistrz

na wspólny poczęstunek. Uroczystość
uświetnił wspaniały występ dzieci z
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu, przygotowany przez
Panie Elżbietę Suchańską i Jolantę
Jureczko.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz
życzymy zdrowia, radości i szczęścia na
dalsze wspólne lata życia.
/E.K./

Dostojne Jubilatki

W styczniu bieżącego
roku mieszkanki naszej
gminy Pani Agnieszka
Koza z Makowczyc (97 lat)
oraz Pani Anna Maks z
Ligoty Dobrodzieńskiej (95
lat) obchodziły Jubileusze
urodzin. Dostojnym Jubilatkom jeszcze raz życzymy
wszystkiego najlepszego,
zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności.
/E.K./
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Kampania sprawozdawcza w OSP

Tradycyjnie w styczniu każdego roku
odbywają się w naszych jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych zebrania
sprawozdawcze. Kampania rozpoczęła
się 7 stycznia w OSP Szemrowice,
a zakończono ją zebraniem w OSP
Kocury – Malichów, naszej najmłodszej
jednostce powstałej w 2009 r. Na zebraniach udzielono absolutorium dla
ustępujących władz, wybierano „stare
– nowe” władze, poruszano wiele tematów
związanych z finansowaniem straży
przez gminę, zakupów i wyposażenia
jednostek, szkoleniami, itp. W zebraniach
uczestniczyli Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik – jednocześnie wiceprezes
Zarządu Oddziału MG Związku OSP
RP – prezes Zarządu dh Erwin Dziuba,
komendant gminny dh Stanisław Kulej,
Piotr Więdłocha pracownik Urzędu
Miejskiego odpowiedzialny m.in. za
ochronę przeciwpożarową, dowódca
JRG KP PSP Olesno mł. bryg. Jarosław
Zalewski, z-ca Komendanta Powiatowego
PSP Olesno kpt. Wojciech Wiecha,
Członek Zarządu Oddziału Woj. ZOSP
RP w Opolu st. bryg. Zygmunt Zalewski
oraz moja skromna osoba .
Ubiegły rok był bardzo udany dla
naszych jednostek pod względem zakupów
sprzętu i wyposażenia. Największym
sukcesem było pozyskanie dofinansowania
zakupu nowego samochodu bojowego
marki Scania dla OSP Szemrowice w
wysokości 749 tys. zł z RPO, działanie
3.1. infrastruktura drogowa; poddziałanie
3.1.1 – ochrona szlaków komunikacyjnych
o łącznej wartości 1.128.600 zł z pełnym wyposażeniem ratowniczo – technicznym, który jest jednym z najlepiej
wyposażonych pojazdów w całym województwie. OSP Dobrodzień pozyskała
w darowiźnie samochód Mercedes – Vito,
który druhowie nie szczędząc swojego
czasu i pieniędzy adoptowali na lekki
samochód ratowniczo – techniczny, a

dla OSP Kocury – Malichów zakupiono
średni samochód pożarniczy Iveco, który
druhowie także odremontowali i pięknie
wymalowali. Zakupiono nową bramę
dla OSP Szemrowice za 8 tys. zł, sprzęt
wyposażenia osobistego strażaków ( buty,
ubrania ochronne, itp.), drobny sprzęt
wyposażenia strażnic i samochodów,
materiały do remontów remiz. Łącznie
gmina wydatkowała w 2011 r. ponad 600
tys. na ochronę przeciwpożarową, przy
średnich rocznych wydatkach ok. 220 tys.
zł – należą się tu ogromne podziękowania
władzom Dobrodzienia i Radzie Miejskiej
za przychylność naszym jednostkom.
W niektórych naszych jednostkach
nastąpiły zmiany w zarządach – i tak: w
OSP Szemrowice nowym Prezesem został
Andrzej Pluta w miejsce wieloletniego
prezesa Rudolfa Hyla, a Rudolfa Wiendlochę na stanowisku wiceprezesa zastąpił Sebastian Wańczyk, natomiast z
komisji rewizyjnej odwołano Norberta
Miozgę – który pełni rolę gospodarza
– a w jego miejsce został powołany
Andrzej Kontny; w OSP Bzinica Stara
prezesa jednostki Krzysztofa Zygę,
który został zastępcą naczelnika, zastąpił
Aleksander Krupa, wiceprezesem wybrano Adama Piekacza, Rafał Lis będzie
kronikarzem, Norbert Przybyła uzupełnił
skład dziewięcioosobowego zarządu
– poprzednio zarząd działał tylko w
składzie siedmioosobowym .
Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim druhom, którzy
przekazali władze swoim kolegom za
dotychczasową solidną pracę społeczną,
którzy starali się skutecznie działać
na rzecz lokalnych społeczności, a nie
zawsze znajdowali może zrozumienie
wśród swoich kolegów, nowym władzom
wypada życzyć dużo wytrwałości i nowych
sukcesów w tej trudnej pracy.
Jednostka OSP Szemrowice została
włączona – jako druga z naszej gminy,

jest już OSP Dobrodzień – do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, co
znaczy że będzie wyjeżdżać do działań
poza powiat oleski na teren województwa
w razie powodzi, klęsk żywiołowych , itp.
Wymienione dwie jednostki muszą mieć
wyszkolonych pod każdym względem
strażaków, pełne wyposażenie wraz z urządzeniami do ratownictwa technicznego i
być zawsze w pełnej gotowości bojowej.
Te OSP otrzymują także dofinansowanie z
KSRG na wyposażenie i utrzymanie, są to
kwoty rzędu 5 – 15 tys. zł, co trochę odciąża budżet naszej gminy. Podsumowując
2011 r. należy się cieszyć, gdyż był to
udany i korzystny okres dla naszych straży, co podkreślali na zebraniach strażacy,
jak i zaproszeni goście , którzy dziękowali
władzom i Radzie Miejskiej Dobrodzienia
za przychylność, którzy zawsze gospodarskim okiem patrzą na sprawy naszych
straży i co roku w budżecie zapewniają
środki finansowe na działalność jednostek OSP, remonty strażnic, zakupy
niezbędnego wyposażenia i sprzętu. Także
w tym roku na działalność OSP uchwalono
kwotę 194 tys. i dodatkowo 200 tys. zł na
zakup średniego samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla OSP Dobrodzień, a wniosek o dofinansowanie zakupu w kwocie
150 tys. zł został pozytywnie rozpatrzony
przez Zarząd Oddziału Woj. ZOSP RP
w Opolu. Radosnym jest także fakt
planowanej budowy Centrum Aktywności
Wiejskiej w Kocurach z dofinansowaniem
z PROW – u w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych (max. 371.137 zł),
obiekt będzie budowany wraz z remizą
OSP, która finansowana będzie w całości
z budżetu gminy .
Ze strażackim pozdrowieniem –
„Bogu na chwałę, a ludziom na
pożytek”
dh Ewald Zajonc

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, w
związku z interpelacją radnych odnośnie
numeracji nieruchomości budynków
przypomina, że:
– na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. Nr 193 poz. 1287
z 2010 r. ze zm.) – działu dotyczącego
ewidencji i numeracji budynków –
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości
zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i
budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki z numerem

porządkowym w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1,
oprócz numeru porządkowego zamieszcza
się również nazwę ulicy lub placu , a w
miejscowościach bez ulic lub placów albo
posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości .
4. W przypadku gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.
Natomiast na podstawie ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 275):
– Art. 64. § 1. Kto będąc właścicielem,
administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w odpowiednim
miejscu albo utrzymania w należytym
stanie tabliczki z numerem porządkowym

nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany. Tyle mówią
suche przepisy ustaw.
Numeracja budynków jest bardzo
ważnym elementem właściwego
funkcjonowania naszej gminy, ale także
bardzo ważnym punktem bezpieczeństwa
naszych mieszkańców. Ile to razy służby
ratownicze, pogotowie ratunkowe, straż
pożarna, policja, kurierzy firm szukają
danego mieszkańca pod wskazanym
adresem, skoro sporo budynków naszej
gminy nie posiada tabliczki z numerem
domu. Właściwe oznakowanie czytelnym
numerem budynku może nam kiedyś
uratować życie i będzie świadczyć
także o tym, że w naszej gminie żyją
świadomi i znający oraz szanujący prawo
mieszkańcy.
Zbliża się wiosna, a wraz z nią czas
dokończenie na s. 17

Numeracja nieruchomości - komunikat
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O "Brzozowej Dolinie"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury
i Malichów ,,Brzozowa Dolina’’ powstało
z inicjatywy oddolnej mieszkańców
jak i informacji uzyskanych o takiej
możliwości płynącej z Urzędu Miejskiego
Dobrodzieniu.
W dniu 25.03.04 r. zostaliśmy
zarejestrowani w Sądzie Rejonowym
w Opolu w VIII Wydziale KRS-u pod
nr.000201491. Numer Regon 532438210.
Natomiast 21.07.04 r. zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Jednocześnie przystąpiliśmy do
Programu Odnowa Wsi. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie
wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi Kocury i Malichów,
oraz wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie
realizuje cele Grupy Odnowy Wsi Kocur i
Malichowa, współpracując z Radą Sołecką
i OSP.
Przez te lata wspólnie z mieszkańcami
obydwu wsi zorganizowaliśmy wiele
spotkań cyklicznych takich jak: w
styczniu - ,,Wieczór Kolędowy’’, w marcu
- ,,Dzień Kobiet, w maju - mamy naszą
perełkę wioskową - Majówkę. ,,Majówka
w Kocurach’’ to dwudniowa impreza
cykliczna (organizowana już od ośmiu lat)
kulturalno-rekreacyjna. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Kocury i Malichów
,,Brzozowa Dolina’’ jest członkiem
Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina
Dinozaurów’’ w Krasiejowie. Majówka
jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju
Miasta i Gminy Dobrodzień. Odbywa się

w malowniczo położonej wiosce Kocury,
dokąd można dotrzeć samochodami ,jak
również na rowerach na razie częściowo
wybudowanej ścieżce rowerowej. W
organizację imprezy włączają się całe
rodziny, w tym również dzieci i młodzież,
co sprzyja aktywizacji młodego pokolenia.
Majówka promuje wielokulturowość
naszego regionu. Zawsze pierwszego
dnia rozpoczyna się Nabożeństwem
Majowym w plenerze ku czci Matki
Bożej Królowej Polski. Następnie występują dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej z Szemrowic, prezentując
program artystyczny zawierający elementy
wielokulturowości naszego regionu.
Oprócz innych występów na stałe zagościł
polonez w wykonaniu mieszkańców.
Majówka sprzyja kultywowaniu lokalnych
tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Integruje miejscową wielokulturową społeczność. Oprócz
tego w wakacje organizujemy wycieczki
autokarowe krajoznawcze, ogniska
integracyjne i wycieczki rowerowe. Zimą
dzieci kolędują po wsiach ,organizujemy
kuligi i wiele innych spotkań. Założyliśmy
zespół śpiewaczo-obrzędowy ,,Familijo z
Brzozowej Doliny’’. Oprócz zabawy
również pracujemy na rzecz wsi. I tak
np. wyremontowaliśmy przystanki
PKS-u, wyczyściliśmy z krzewów rowy
melioracyjne, równamy kamieniem
drogi, wykonaliśmy wiele sprzętu
który służy mieszkańcom. Naszym
problemem jest brak lokalu. W obu
wsiach nie ma budynku, który mógłby
zostać przeznaczony na ten cel, wszystkie
zebrania wiejskie, stowarzyszeniowe,

próby przedstawień, zajęcia z dziećmi
itp. odbywają się w domach prywatnych.
Pierwszym krokiem było uzyskanie
działki, co zawdzięczamy Gminie.
Właśnie w tym miejscu odbywają się
festyny, ogniska, mecze, gry i zabawy.
Jednak tak małe stowarzyszenie nie
jest w stanie sprostać budowie, dlatego
po wielu spotkaniach i rozmowach z
przedstawicielami gminy, wspólnie
dążymy do powstania takowej placówki.
Dnia 16.05.2008 r. został zatwierdzony
plan odnowy miejscowości uchwałą
wiejskiego zebrania, który został zaakceptowany przez Radę Miejską. W
planie jest mowa o budowie Domu Spotkań Mieszkańców. W międzyczasie zawiązało się OSP Kocury i Malichów, które
było dodatkowym atutem do powstania
„Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z
Remizą OSP w Kocurach”.
21.09.2009 r. na zebraniu powołano
Komitet Budowlany, który po konsultacjach z mieszkańcami obydwu wiosek
współuczestniczył w projektowaniu
Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z
remizą OSP. We wrześniu 2011 r Gmina
Dobrodzień podpisała umowę z Urzędem
Marszałkowskim na budowę Centrum
Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP
w Kocurach .W tym roku rozpocznie się
budowa.
W 2012 r planujemy również ,oprócz
cyklicznych spotkań zorganizować we
wrześniu ,,400-lecie Kocur’’ powiązane
z inscenizacją historyczną, oraz dożynki
gminne .
Więcej informacji na www.brzozowa
dolina.vot.pl

Redakcja kwartalnika „Modny Ślub”
już po raz drugi nagrodziła statuetkami
„Złota Para” najbardziej popularne firmy
branży ślubnej i weselnej. Andrzejkowa
gala odbyła się w Restauracji Salomon
w Opolu. Prowadził ją znany prezenter
radiowy Jacek Koleśnik.
W kategorii „Restauracja z hotelem” „Złotą Parę” otrzymali z rąk
redaktora naczelnego Andrzeja Marcinkowskiego właściciele PARK HOTEL – u z Dobrodzienia – Maciej i
Nikola Olearczukowie! Nagroda jest
efektem plebiscytu czytelników i gości
hotelowych.
Firma Park Hotel Nikola Rust-Olearczuk i Maciej Olearczuk powstała w 2000
roku, a siedzibą firmy został zabytkowy
pałacyk.
Prezes Międzygminnego Towarzystwa
Regionalnego Dobrodzień – Zębowice
Paweł Mrozek mówi, że historia tego zamku
(pałacu) nie jest jeszcze w pełni opracowana. Wiadomo, że książę niemodlińsko
– strzelecki Bernard obdarował w 1452 r.
starostę Strzelec Heinricha von Cronskau

vel Kroczkowskiego Dobrodzieniem za
wierną służbę. Dobrodzień z miasta książęcego stał się po wsze czasy zależnym od
swego właściciela, który wzniósł zamek. W
okresie piastowskim i habsburskim zapewne
kolejni właściciele pomieszkiwali w zamku
(pałacu). Przed 1846 r. pałac był chyba
często przebudowywany. Podczas wielkiego pożaru spłonął i odbudowany został w
stylu neoklasycystycznym w latach 1848
– 49. W pobliżu znajdują się zabudowania
gospodarcze dawnego folwarku. Do pałacu
przylega również park krajobrazowy (2ha)
z cennymi okazami starodrzewu. Założony
został w 1884 – 1914 na miejscu dawnego
stawu zamkowego z młynem. Tu nad rzeką
w 1610 roku wzniesiono most z kamienia
łupanego.
Po wojnie pałac był siedzibą Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „Jedność” w
Dobrodzieniu gospodarującej na dworskich
gruntach.
Po kapitalnym remoncie obiektu,
pałacyk został zaadoptowany jako hotel
z 30 miejscami noclegowymi, wielką salą
bankietową oraz dwoma mniejszymi. W

2006 roku do kompleksu dobudowano
drugi budynek hotelowy dla kolejnych
30 osób. Dziś firma stale polepsza swoją
ofertę, a co za tym idzie podnosi jakość
oferowanych usług. Ponadto często i
chętnie bierze udział w życiu społecznym i
kulturalnym miasta udostępniając lokal oraz
teren parku. Odbywają się tam na przykład
Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
czy uroczyste zakończenie roku klas
maturalnych ZSP Dobrodzień wraz z
wręczeniem nagród i listów gratulacyjnych
dla rodziców oraz komersy gimnazjalistów.
Właściciele współpracują również czynnie ze Stowarzyszeniem Dobrodzień
Potrzebującym działającym w naszym
mieście.
Dziękujemy za otwartość na społeczność lokalną i gratulujemy serdecznie
nagrody!
ADa

"Złota Para" dla Park Hotelu
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z cyklu: Nasi niezwykli

Zenon Jasiński

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego, a także Kierownik Katedry
Historii Oświaty i Wychowania oraz
Pedagogiki Porównawczej urodził się w
Biadaczu pow. Kluczbork, gdzie spędził
dzieciństwo, i tu prowadził swój pierwszy
kabaret i Radę Klubu „Ruch”, której
działalność w 1964 roku została uznana
za najlepszą w województwie opolskim
i jako drugą w kraju. Po ukończeniu
Liceum Pedagogicznego w Kluczborku w
1964 roku rozpoczął swoją pierwszą pracę
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w
Borkach Wielkich i równolegle podjął
naukę w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych we
Wrocławiu. Stąd pierwsza praca badawcza
młodego badacza poświęcona była pracy
kulturalno – oświatowej mieszkańców w
Borkach Wielkich.
W 1968 roku podjął studia zaoczne w
WSP w Opolu na kierunku pedagogika,
gdzie specjalizował się w dziedzinie andragogiki. Praca magisterska nosiła tytuł:
„Dynamika przemian kulturowych na wsi
oleskiej (na przykładzie Borek Wielkich i
Kadłuba Wolnego)” i stanowiła studium
porównawcze przebiegających wówczas
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procesów w dwóch małych
peryferyjnych środowiskach
lokalnych, które łączyła
tradycja walk o polskość
Śląska. Wymagała nie tylko
socjopedagogicznych badań
terenowych, ale także badań
archiwalnych. Ich efektem
było pierwsze w ogóle
opracowanie monografii
Borek Wielkich, ale także
uściślenie wielu faktów
dotyczących Kadłuba Wolnego.
Pierwsze publikacje Zenona Jasińskiego związane
były z działalnością naukową
w społecznym ruchu regionalnym – Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Oleskiej,
w którym pełnił funkcję v-ce
prezesa i prezesa. Na łamach
roczników „Głos Olesna”
publikował monografie
miejscowości z powiatu
oleskiego, przygotowane
samodzielnie, bądź to z
innymi autorami. Intencją
tych działań było dostarczenie
materiałów dla nauczycieli
prowadzących edukację
regionalną. W latach 1970-1990 był
przewodniczącym Komisji Oświaty w
Opolskim Towarzystwie Kulturalno
– Oświatowym i organizatorem Turniejów
Wiedzy o Śląsku Opolskim, a także
pomysłodawcą i twórcą Ogólnopolskiego
Klubu Szkół im. Powstańców Śląskich.
Kontakty Towarzystwa z Polskim
Związkiem Kulturalno – Oświatowym w
Czechosłowacji wpłynęły w dużej mierze
na ukształtowanie jego zainteresowań
naukowych. Pragnąc pogłębić wiedzę
historyczną i umiejętności metodologiczne
w 1973 roku zaczął uczęszczać na
seminarium doktoranckie prowadzone
przez Instytut Śląski w Opolu. W 1974
roku wygrał konkurs i otrzymał roczne
stypendium im. Wiktora Gorzołki
ufundowane przez OTKO, które pozwoliło
mu na rozpoczęcie prac badawczych
nad dziejami polskiego szkolnictwa
w Czechosłowacji. W tym samym
czasie kierował Szkołą Podstawową w
Zębowicach(1969 – 1973), (a następnie
Zbiorcza Szkołą Gminną 1973 - 1975),
z którą uczestniczył w eksperymencie
dydaktycznym prof. Edwarda Fleminga
poświęconym nauczaniu problemowemu
w zespołach. Przygotował wtedy
również ekspertyzę dla Instytutu Badań
Pedagogicznych w Warszawie na temat
funkcjonowania oświaty w gminie.
W Zębowicach prowadził zespół dla
młodzieży, sekcję fotograficzno-filmową
oraz Klub Miłośników Teatru Telewizji.
We wrześniu 1975 roku, po wygranym
konkursie podjął pracę na stanowisku

starszego asystenta w ówczesnym Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Temat pracy doktorskiej,
nad którym pracował, spotkał się z
zainteresowaniem Międzyuczelnianego
Instytutu Nauk Politycznych UMCS w
Lublinie i dzięki temu młody badacz
został włączony do badań centralnie
sterowanych koordynowanych przez ten
Instytut a następnie przez Instytut Badań
Polonijnych UJ.
31 V 1978 r. uzyskał stopień doktora
nauk humanistycznych na Wydziale
Filologiczno – Historycznym WSP
Opole na podstawie rozprawy doktorskiej
„Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji.
1945- 1975”. Było to pierwsze opracowanie dziejów powojennego szkolnictwa
polskiego na Zaolziu uwzględniające
tamtejszą sytuację Polaków po II wojnie
światowej.
Stopień doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie historii
– historii oświaty i kultury, uzyskał w 1990
roku na tym samym wydziale WSP Opole,
na podstawie rozprawy „Działalność
kulturalno – oświatowa Polaków za Olzą
(1920 – 1938)”. W 1991 roku został
zatrudniony na stanowisku profesora
nadzwyczajnego najpierw WSP, a potem
Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku
prezydent Lech Kaczyński wręczył
profesorowi w Pałacu Prezydenckim w
Warszawie nominację na tytuł profesora.
Od 2011 jest profesorem zwyczajnym.
W dotychczasowych poczynaniach
naukowych profesora można wyróżnić
kilka obszarów badawczych. Pierwszy z
nich dotyczy dziejów skupisk polskich na
ziemiach czeskich i słowackich. Badania
te były odpowiedzią na zainteresowanie
polskiego społeczeństwa losami Polaków
na Zaolziu, a tematyka ta była nieobecna
w podręcznikach, a ich wyniki zostały
zaprezentowane na konferencjach naukowych oraz w monografii „Działalność
kulturalno – oświatowa Polaków za Olzą.
1920 – 1938”.
Prowadzone badania uzmysłowiły
profesorowi jak bardzo wiedza o
Polakach żyjących na ziemiach czeskich
i słowackich jest rozproszona i niepełna.
To było inspiracją do zgłoszenia i
realizacji projektu badawczego „Leksykon
Polaków w Czechosłowacji w latach 1984
– 1990”. Wokół tego zadania udało mu
się skupić 22 osobowy zespół badaczy.
Efektem pracy zespołu autorów było
opracowanie 800 haseł, prace zwarte oraz
podjęcie niektórych tematów w formie
prac doktorskich. Własne dokonania
badawcze profesor opublikował w cyklu
tematycznym na łamach miesięcznika
„Opole” oraz w „Małym Leksykonie
Nadolziańskim”(1990). Obecnie profesor
przygotowuje do druku wydanie pełnej
wersji leksykonu w 3 tomach, w ramach
ciąg dalszy na s. 13

z cyklu: Nasi niezwykli

Zenon Jasiński

wygranego projektu Narodowego
Programu Humanistyki. Inne prace
drążące ten temat to: „Polscy uchodźcy i
polskie szkoły w Czechach i na Morawach
w czasie I wojny światowej” (wspólnie z K.
Rędzińskim), „Rozmieszczenie Polaków w
Czechosłowacji po II wojnie światowej”,
„Ludność polska w Czecho – Słowacji”’,
„Diaspora polska w Czechach i Słowacji”,
a także: ”Uwarunkowania i przemiany
polskiej kultury na Śląsku Zaolziańskim w
XX i XIX wieku”, „Problemy Polaków w
republice Czeskiej i Republice Słowackiej
po 1990 roku”.
Drugi nurt zainteresowań badawczych
profesora Zenona Jasińskiego to zderzenia
i przenikania kultur na pograniczach
państw. Tej tematyce profesor poświęcił
kilka międzynarodowych konferencji
naukowych. Wyniki badań własnych oraz
innych autorów zostały zgromadzone w
pracach zbiorowych m.in: „Zderzenia
i przenikanie kultur na pograniczach”,
„Na pograniczach: kultura – ludzie
– problemy”. Różnicę w charakterze
pełnionych ról przez szkołę w centrum
kraju i na pograniczach profesor
wykazał w pracach: „Udział nauczycieli
na pograniczu w życiu społeczności
lokalnych”, „Aktywność organizacyjna
młodzieży na pograniczu czesko – polskim
w latach 1920 n- 1938”, „Stan badań nad
pograniczem polsko – czeskim”.
Kolejny nurt zainteresowań związany
jest z edukacją wielokulturową. Dotychczasowe zainteresowania w tym
kierunku wzmocnił udział profesora
w badaniach międzynarodowych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem
w Osnabrucku dotyczących procesów
eurointegracji i europejskiego wymiaru
edukacji, w ramach programu Erasmus.
Udział w tych badaniach sprawił, że
profesor zaczął się koncentrować na
problemach tożsamości narodowej i
funkcjonowaniu społeczeństw wielokulturowych. Wyrazem tego są m.in. prace:
„Oświata etniczna w Europie Środkowej”
oraz „Kultura grup etnicznych w Europie
Środkowej”, „Kultury grup etnicznych
w jednoczącej się Europie” czy ostatniej
„Szkoła i nauczyciele wobec edukacji
międzykulturowej”. Jest członkiem
Prezydium Stowarzyszenia Wspierania
Edukacji Międzykulturowej. W latach
1991-2011 był członkiem Komitetu Badań
nad Polonią Polskiej Akademii Nauk.
Czwarty obszar badawczy dotyczy
kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Jest
on związany z prowadzeniem przedmiotu
pedeutologia, uczestnictwem w pracach
i przewodnictwu Wojewódzkiej Komisji
ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej
Nauczycieli w Opolu, a także dzięki
uczestnictwu w międzynarodowym
programie badań profesjograficznych
„Od porównania do kooperacji”
koordynowanych przez Uniwersytet

w Brnie. W pracy międzynarodowego
zespołu badawczego (Bratysława, Brno,
Szeged, Ostrava, Liberec, Wiedeń, Opole)
została wykorzystana propozycja profesora
Jasińskiego analizy scenariuszy lekcji
nauczycieli. Adaptował on na grunt polski
narzędzia do badań profesjograficznych,
którymi kierował w Polsce. Rezultaty
badań pozwoliły na określenie pozycji
polskich nauczycieli na tle porównawczym, a także wzbogacone o wyniki badań
innych autorów zostały zaprezentowane w
postaci prac zbiorowych, które profesor
Jasiński redagował: „Niektóre aspekty
porównawcze edukacji nauczycielskiej”,
„Problemy przygotowania zawodowego
nauczycieli w Europie Środkowej” czy
„Problemy pedeutologii na przełomie XX
i XXI wieku”.
Jako dyrektor Instytutu profesor
uczestniczył i uczestniczy w różnych
gremiach społecznych, których działania
były nakierowane na zapobieganie
patologii
społecznej,
zwłaszcza
wśród młodzieży. Stąd kolejny nurt
zainteresowań, który dotyczy profilaktyki
społecznej i patologii społecznej. W
latach 1985 – 1990 uczestniczył w
pracach zespołu badawczego programu
„Eksperymentalna weryfikacja skuteczności profilaktycznych działań
antyalkoholowych w szkole”. Profesor był
odpowiedzialny za opracowanie narzędzi
badawczych oraz był opiekunem dwóch
szkół średnich w których prowadzono
eksperyment, opracował scenariusz filmu
dydaktycznego „Szansa” związanego z
realizacją programu. Swoje doświadczenia
w tym zakresie wykorzystał w pracy ze
studentami na Studiach Doktoranckich
na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu
Ostrawskiego (1997/98), gdzie był
członkiem Rady Naukowej. Ten obszar
badań zaowocował opublikowaniem
trzech tomów studiów i rozpraw z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz sześciu tomów
poświęconych Ochotniczym Hufcom
Pracy.
Szósty już nurt badań i zainteresowań
profesora Jasińskiego dotyczy dziejów
oświaty i kultury śląskiej, losów polskiej
mniejszości na Śląsku Opolskim przed
1945 rokiem oraz współczesnych
problemów społeczno – kulturalnych
mieszkańców Opolszczyzny, a także
Niemców po II wojnie światowej. Kwestie
te zostały podjęte w takich pracach
jak: „Dramat wychowania w czasach
pogardy”, „Niemieckie szkolnictwo
mniejszościowe w Polsce. Tradycje i
szanse reaktywowania”, „Rodziny na
Śląsku Opolskim w okresie transformacji
ustrojowej”.
Zainteresowanie polityką oświatową
Niemców na Śląsku Opolskim w okresie
II wojny światowej pozwoliło profesorowi
Jasińskiemu na udział w realizacji
międzynarodowego projektu „Polityka

Rzeszy Niemieckiej w okupowanych
krajach”. Stąd kolejny nurt badawczy
dotyczący dziejów czeskiego szkolnictwa
w okresie Protektoratu. Efektem udziału w
realizacji tego projektu był opublikowany
raport z badań „Polityka naukowa i
oświatowa Rzeszy w okupowanych
Czechach” oraz obszerna monografia
„Czeska szkoła w Protektoracie Czech i
Moraw” (2006).
Profesor Zenon Jasiński ma w swoim
dorobku naukowym 5 monografii,
15 książek pod własną redakcją i 34
prace zwarte, które współredagował
(łącznie 54). Ogłosił drukiem ponad
300 artykułów i rozpraw naukowych,
300 haseł encyklopedycznych, szereg
ekspertyz i raportów , w tym dla Polskiej
Akademii Nauk. Prace te publikował w
kraju oraz w Austrii, Czechach, Słowacji,
Ukrainie, Rosji, Węgrzech, Słowenii,
Niemczech i w W. Brytanii. Ponadto
wystąpił z referatami na 30 konferencjach
zagranicznych (Austria, Czechy, Dania,
Izrael, Słowacja, Słowenia, Niemcy,
Węgry, Rosja, Ukraina), 45 konferencjach
krajowych, był zapraszany na kongresy
pedagogiczne do Republiki czeskiej i
Słowenii, przewodniczył pracom sekcji na
konferencjach naukowych poświęconych
zderzeniom i przenikaniu kultur na
pograniczach, edukacji w procesie
przemian cywilizacyjnych i kulturowych,
problemom kształcenia i doskonalenia
nauczycieli w Europie Środkowej oraz
edukacji wielokulturowej. Odbył staże
naukowe w Czechosłowacji, Republice
Czeskiej, Niemczech oraz Słowenii. Jest
promotorem 14 prac doktorskich, a 6
przewodów jest w toku. W latach 1992
– 96 prowadził wspólnie z pracownikami
Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiego
seminarium doktoranckie. Recenzował
dotychczas 28 prac doktorskich (w tym
dla uniwersytetów w Republice Czeskiej,
Republice Słowackiej, Republice
Litewskiej i na Ukrainie) oraz dorobek
w 8 przewodach habilitacyjnych, (w
tym 4 zagranicznych) 2 przewodach
profesorskich. Wykształcił ponad 600
magistrów i 200 licencjatów pedagogiki.
Za pracę dydaktyczno – naukową i
dydaktyczno – wychowawczą trzykrotnie
otrzymał nagrodę ministra: Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej – stopnia
I, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki – stopnia III, Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej – stopnia III.
Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz
Krzyż Zasługi dla ZHP i Medal za zasługi
dokończenie na s. 17
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Nowy etap w życiu gimnazjalisty

Zdaję sobie sprawę, że słowo pisane
– szczególnie na papierze to już przeżytek.
Wcale się też nie zdziwię, gdy się okaże,
że jestem jedną z niewielu osób, która
zna treść tego artykułu. Taki trend, że
wszyscy „siedzą” w internecie, ale może
ktoś przez pomyłkę rzuci okiem. Myślę tu
głównie o gimnazjalistach kończących w
tym roku szkołę. Od wielu lat zawsze po
feriach zimowych piszę właśnie do nich
proponując naukę w miejscowej szkole
ponadgimnazjalnej. „Ciężko jest lekko
żyć” – więc trzeba sobie samemu jakoś
pomóc i skorzystać z naszych ofert. Jak
na tak niewielkie miasteczko mamy i tak
niezły wybór kierunków, które możemy
zaproponować gimnazjalistom. Główną
zaletą dla miejscowych uczniów jest fakt,
że nie trzeba do szkoły dojeżdżać, a to
jest dziś szkopuł. Szkoła poza miejscem
zamieszkania, to stracone godziny na
przystankach autobusowych (a tu często
mróz, albo leje czy wieje, brrrr!) i
niepotrzebne koszty dojazdów. Autobusy
gdzieś poginęły w ostatnich latach, a nie
każdy kończący gimnazjum może wsiąść
do swojego BMW i w drogę.
Wrzesień zaskoczy nas rozpoczęciem
roku szkolnego i wtedy już musimy
wiedzieć co nas czeka. Proponujemy
więc tradycyjnie liceum ogólnokształcące,
które otwiera okno na świat w dowolnym
kierunku. Teraz w LO nauka trwa krócej
niż kiedyś, bo tylko 3 lata, po jej ukończeniu absolwent powinien biegle posługiwać
się językiem angielskim i niemieckim
zakładając, że wiedział po co chodzi
do szkoły. W przyszłym roku szkolnym
novum – istnieje możliwość utworzenia
profilu lingwistycznego, a to zależy tylko
od Was Drodzy Gimnazjaliści. Przedmioty
w zakresie rozszerzonym można sobie
wybrać i mając na uwadze przyszły
kierunek studiów, zdawać na maturze.
Dyrekcja szkoły chciałaby otworzyć takie
kierunki, które odpowiadają przyszłym
uczniom ZSP. Niezależne od szkoły
ograniczenia i możliwości pozwalają
jednak na takie propozycje, które będą
realne. Mieszkańcy Dobrodzienia
przyzwyczaili się już na pewno do
widoku mundurów – to uczniowie liceum
profilowanego, którzy zasilą niedługo
szeregi służb mundurowych czy to w
policji, więziennictwie, służbach ochrony
mienia czy nawet wojsku. Od września
ponownie zapraszamy wszystkich
sprawnych fizycznie, energicznych i
żądnych przygód do liceum o profilu służb
mundurowych. Od starszych kolegów
czy nawet z mediów możecie dowiedzieć
się o sukcesach dobrodzieńskich „mundurowców” na różnych zawodach strzeleckich i sprawnościowych. Ponadto jest
okazja zdobyć umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
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wziąć udział w akcji pożarniczej, skończyć
kurs samoobrony czy udoskonalić
swoje pływackie umiejętności. Obozy
przetrwania i „lekcje w plenerze” to
niezapomniane przeżycia, które uczą jak
wybrnąć z trudnych lub beznadziejnych
sytuacji. Nauka w tej szkole wymaga
odwagi, dobrej kondycji, systematyczności i cierpliwości, ale także pracy
w grupie, obiektywizmu i …zdrowego
poczucia humoru.
Dla tych, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania i wiedzą
co będą robić w życiu proponujemy
technika, które zapewniają konkretny
zawód potwierdzony europejskim certyfikatem i zaświadczeniem o zdobytych
uprawnieniach zawodowych.
W technikum agrobiznesu, handlowym
i drzewnym w ramach programu nauczania
uczniowie uczą się języka angielskiego i
niemieckiego na poziomie zawodowym
odpowiednio w swoim kierunku.
Nauka we wszystkich średnich
szkołach zawodowych trwa 4 lata i
przygotowuje uczniów do pracy w w
konkretnym zawodzie lub podjęcia studiów
jako kontynuacji wybranego kierunku, lub
wreszcie podjęcie zupełnie odmiennych
studiów i zdobycie drugiego zawodu.
Technik agrobiznesu jest przygotowany do
pracy w firmie /np. własnej/, bankowości,
handlu, przetwórstwie rolno-spożywczym
lub gospodarstwie agroturystycznym.
Absolwent ma możliwość zdobycia
dodatkowej kwalifikacji – technik rolnik.
Technik handlowiec zdobywa
uprawnienia do prowadzenia firmy
handlowej, opracowań biznesplanu,
prowadzenia księgowości firmy. Absolwent ma możliwość zdobycia dodatkowej
kwalifikacji – technika księgowości.
Technik technologii drewna to tytuł,
który można uzyskać w jedynej szkole
w województwie opolskim i to jest

Technikum Przemysłu Drzewnego w
Dobrodzieniu.
Jako że mieszkamy w „mieście
stolarzy”, jak często nazywany jest Dobrodzień, tradycję trzeba podtrzymywać
i kształcić tych, którzy zaopatrują nas w
meble, a miejsc pracy w tym zawodzie
nie brakuje.
Prócz szkół średnich w ZSP mieści
się też zasadnicza szkoła zawodowa,
która oferuje gamę zawodów począwszy
od sprzedawcy, fryzjera i cukiernika, a
skończywszy na monterze elektroniku,
mechaniku czy operatorze obrabiarek
skrawających. Zawodów do wyboru jest
wiele, a tym samym zakładów, w których
można odbywać praktykę zawodową.
Wybór zawodu i miejsca praktyki zależy
od Was. Pamiętajcie, że od września nauka
w ZSZ we wszystkich zawodach trwa trzy
lata.
Decyzja o własnej przyszłości nie jest
łatwa, tym bardziej trzeba ją przemyśleć
dokładnie i wybrać najlepiej. Właśnie
nadeszła pora na te przemyślenia.
W kwietniu, gdy już będziecie
mieli za sobą egzaminy, odwiedzą
Was przedstawiciele dobrodzieńskich
szkół ponadgimnazjalnych. Proponuję
przygotować się do tego spotkania,
nauczyciele tych szkół odpowiedzą
na wszystkie Wasze pytania, rozwieją
wątpliwości, może oni właśnie pomogą w
wyborze odpowiedniej drogi. Zapraszamy
również na naszą stronę internetową
www.zspdobrodzien.pl.
Jak zwykle co roku życzę Wam
podjęcia trafionych decyzji już teraz, by
wakacje nie były zmącone miotaniem się
między różnymi szkołami.
I pamiętajcie – dalej od domu nie
oznacza lepiej, bo często najciemniej jest
pod latarnią.
Powodzenia
Ewa Piasecka

Wśród
spotkań
wigilijnych
organizowanych w Dobrodzieniu
wyróżniają się dwa, choćby ze względu
na liczbę gości biorących w nich udział.
Są to: spotkanie organizowane dla
chorych przez Caritas oraz spotkanie dla
emerytowanych pracowników oświaty,
którego gospodarzem jest ZNP Oddział
w Dobrodzieniu.
Caritas każdego roku przeprowadza
zbiórkę do puszek na ten cel. Wystarczy
złotówka lub 2 złote, ale od każdego i ten
wigilijny wieczór mógłby być jeszcze
wspanialszy, a samotni i starsi mogliby
poczuć się wyjątkowo. Organizatorom
czasem jednak przykro, że nie mogą
ugościć zaproszonych jak by należało ze względu właśnie na finanse. Po Mszy
św. odprawionej w i intencji chorych udają
się oni na kolację, gdzie otrzymują też
drobne upominki świąteczne. Następnie
wspólnie kolędują i po prostu są ze

sobą – rozmawiają i każdy jest ważny
dla każdego, bo przecież o to przede
wszystkim chodzi.
ZNP również od wielu lat zaprasza
wszystkich emerytowanych pracowników
oświaty z terenu gminy po to by wspólnie
podzielić się opłatkiem, zjeść kolację
wigilijną, pokolędować, ale może przede
wszystkim porozmawiać i powspominać
czas wspólnej pracy. W tym roku wspólnie
spędzony czas umilały śpiewem uczennice
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
należące do chóru szkolnego. Placówki,
w których kiedyś emeryci pracowali
zostały poproszone o uaktualnienie listy
tych, którzy przeszli już na emeryturę, a
następnie otrzymały imienne zaproszenia
do rozprowadzenia wśród dawnych swych
pracowników. Honorowymi gośćmi są
zawsze władze oświatowe naszej gminy,
Pani Burmistrz oraz dyrektorzy wszystkich
szkół.
ADa

Wigilie środowiskowe

Dobrodzieńskie kolędowanie

Stało się już chyba tradycją, że
kolędowanie w Dobrodzieniu rozpoczyna
26 grudnia Piotr Lempa odwiedzając
świątecznie swoje rodzinne miasto.
Następnie, pamiętając o tym, że kto
śpiewa ten podwójnie się modli, ksiądz
proboszcz Alfred Waindok zaprosił do
kolędowania przy żłóbku w każdą kolejną
niedzielę okresu bożonarodzeniowego:
Zespół Regionalny, Chór Kantata, Zespół
„Alleluja” oraz scholę dziecięcą.
Piotr rozpoczął tradycyjnie od „Bóg się
rodzi” i zaprosił do wspólnego śpiewania
jeszcze kilku tradycyjnych kolęd.
Potem pojawiły się angielskie piosenki
świąteczne, jako że dzieli swe życie
ostatnio między kilka różnych krajów.
Kiedy znów wróciliśmy do polskich, tych
najbliższych sercu, okazało się, że „Cicha
noc” ma kilka polskich tłumaczeń. Część
słuchaczy śpiewała wraz z Piotrem jedną
wersję, a część inną… Najważniejsze jest
jednak chyba to, że nasz śpiewak od lat
prosił o wspólne śpiewanie i dopiero w tym
roku wreszcie się udało! Kościół naprawdę
rozbrzmiewał wspólnie śpiewanymi
kolędami. Ciszej nieco robiło się, gdy
Piotr proponował więcej jak dwie – trzy
zwrotki… Czyżbyśmy znali tylko tyle
tekstu…, a przecież kolędy to pewne
opowieści o Bożym narodzeniu i zwrotek
mają najczęściej sporo. Koncert rządzi
się jednak swoimi prawami i znowu

pojawiły się utwory solowe. Najbardziej
wzruszająca i poruszająca jest zawsze
„Kolęda dla nieobecnych”, którą Piotr
dedykuje wszystkim tym, którzy odeszli
od nas w minionym roku. Wiele par
oczu zwilgotniało na wspomnienie
najbliższych.
Dodatkowym atutem ubiegłorocznego
koncertu był półmrok w kościele i
prezentacja gry świateł na ścianach i
suficie w prezbiterium, której autorem
był Dionizy Brylka.
Zespół Regionalny działający przy
Domu Kultury pod kierunkiem Stanisława
Wernera zaprezentował natomiast, w
uroczystość Trzech Króli, dziesięć
utworów, z których znakomita większość
to były pasterskie pieśni z motywami
kolędowymi czyli pastorałki. Zaskakujące
jak wiele jest takich utworów, a jak mało
są znane. Podziwu godna jest umiejętność
wyszukiwania ich i piękna idea ocalenia od
zapomnienia. Zespół stanowi siedem pań
występujących w strojach regionalnych i
prowadzący - pan Stanisław grający na
akordeonie. Widoczna na ich twarzach
radość śpiewania udzielała się słuchaczom
i może zachęciła inne panie do tego by
współtworzyć zespół i podzielić się z
innymi swym talentem?
Chór Kantata działający przy Domu
Kultury zaśpiewał 8 stycznia w składzie –
17 chórzystów (z czego 10 nauczycieli…) i

Spacer bez śladów

Brzydko mówiąc… gówniany temat,
ale konieczny. Pisałam o tym już chyba
nawet dwukrotnie, ale nic się od tego
czasu nie zmieniło. Chodzi o sprzątanie
psich kupek (nieraz to jest wielka
kupa niestety). Zawsze po zimie jest
apogeum, bo spod stopniałego śniegu
wychodzi wszystko co brzydkie, brudne
i okropne. My sami możemy przyczynić
się do tego, że bałaganu będzie trochę
mniej. Nie sprzątniemy oczywiście
wszystkiego, ale gdyby każdy po swoim
psie zebrał odchody, to już byłoby super. Są
oczywiście psy bezpańskie, które są przez
to bezkarne, ale jest ich stosunkowo mniej.
Nie mamy wprawdzie jak na zachodzie
wyodrębnionych miejsc na spacery dla

czworonogów i zawieszonych łopatek w
miotełkami do sprzątania, ale można sobie
samemu poradzić. Przecież to nie problem
zabrać na spacer woreczek foliowy do
kieszeni i zebrać „ co swoje”. Gdy zdarza
mi się zapomnieć o woreczku to mam
strasznego kaca moralnego, bo się już do
tego sprzątania przyzwyczaiłam i staram
się to przekazywać innym, nie zawsze z
powodzeniem. Lepiej jednak nie pukać
się w głowę, tylko sprzątać samemu żeby
nie wdepnąć w g… Na pewno nikomu nie
podobają się takie zafajdane chodniki, a
przecież to też świadczy o nas. Woreczki
do nabycia w wielu sklepach na terenie
Dobrodzienia i okolic. Miłych spacerów
ze swoimi pieskami życzy
Ewa Piasecka

Szablony malarskie do dekoracji wnętrz
Szablony do tynków strukturalnych
U nas największy wybór i krótkie czasy realizacji.
Poszukujemy dystrybutorów.
www.szablon-studio.pl info@szablon-studio.pl
Szablon-Studio, Częstochowa, tel. 609 741 032

dyrygent grający na pianinie – Władysław
Regner. Koncertowi towarzyszyły
myśli Ks. Jana Twardowskiego, które
odczytywała prowadząca Stefania
Szlezinger. Chór zaprezentował 14
utworów na które składały się tradycyjne
kolędy jak i piosenki świąteczne. Jedną
z nich była „Zagraj dziecku kołysankę”,
która przywołała wspomnienia i korzenie
chóru – powstał on żeby zaśpiewać dla
dzieci w prezencie mikołajowym min.
tę piosenkę. Prócz tego były: „Zima”,
„Białe Boże Narodzenie” czy „Całą noc
pada śnieg”. Wśród tradycyjnych kolęd
pojawiły się: „Cicha noc”, „Z narodzenia
Pana”, „Bóg się rodzi” i wiele innych.
Na bis usłyszeliśmy „Ave verum” oraz
tzw. „Chór niewolników” Verdiego jako
dowód, że chór występuje również w
repertuarze świeckim.
15 stycznia kolędowanie przypadło
w udziale dziecięcej scholi parafialnej.
Młodzież i dzieci pod kierunkiem
Doroty Wołowczyk kolędowały podczas
nabożeństwa przy żłóbku oraz podczas
mszy św. Młodzi artyści akompaniują
sobie na gitarach, skrzypcach i fletach
poprzecznych. Zaprezentowali zarówno
kolędy jak i pastorałki.
Jako ostatni koncert dał zespół Alleluja,
który można by zatytułować „Tak jak co
roku od tylu lat”… bowiem istnieje od
1983, kiedy to powstał z inicjatywy
Dionizego Brylki, a od 1992 roku pod
kierunkiem Beaty Sikory powoduje, że
nasze msze św. stają się bardziej uroczyste.
W tym roku zatem zespół obchodzi srebrny
jubileusz!
Tym razem również mogliśmy usłyszeć
wiele kolęd tradycyjnych, ale także inne
utwory świąteczne w solowym wykonaniu
Beaty Sikory. Jedna z nich była specjalnie
dedykowana księdzu proboszczowi wraz
ze wspomnieniem czasów kiedy zespół
spotykał się na plebanii i rozpoczynał
działalność – była to „Maleńka miłość”.
Tak jak dawniej część utworów zespół
wykonuje a capella, a część z akompaniamentem. Usłyszeliśmy ich w sumie
szesnaście. Jak zwykle też koncert był
żywy i pełen emocji związanych z tym,
że Dionizy dowiedział się godzinę przed,
że będzie akompaniował zamiast Rafała
Lisurka. Tylko stara wieloletnia przyjaźń
może dawać takie efekty!...
Na zakończenie ksiądz proboszcz
Alfred Waindok podziękował za tyle lat
współpracy, za wytrwałość i za wspaniały
koncert oraz życzył rozwoju.
Mamy nadzieję, że tak dobrze zapoczątkowana tradycja kolędowania przy
żłóbku będzie się rozwijała w Dobrodzieniu i przetrwa wiele lat.
ADa
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Bal w ramach projektu

W dniu 14.01.2012 r gościliśmy
studentki pedagogiki WSZiA w Opolu.
Studentki w ramach projektu pedagogicznego dla dzieci i młodzieży z
Kocur i Malichowa zorganizowały ,,Bal
Karnawałowy’’. Zabawa była wyborowa.
Były prowadzone różne gry i zabawy.
Dzieci, ani chwilę nie mogły się nudzić,
a i dziewczyny dobrze się bawiły. Z tego
spotkania zarówno mieszkańcy jak i goście wynieśli wiele bogatych doświadczeń.
Dodamy, że w tym dniu do nas przyszła
prawdziwa zima. Studentki wracały do
domu, często mając do pokonania ponad
sto kilometrów w zimowych warunkach.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i
Malichów ,,Brzozowa Dolina’’ jeszcze
raz serdecznie dziękuje studentkom
pedagogiki WSZiA w Opolu za wspaniały
bal, a Dziekanowi za wydanie pozwolenia
na projekt pedagogiczny.

Szopki, które widziałem

Podczas tegorocznych ferii miałem
okazję zwiedzić różne kościoły. W
każdym z nich odwiedziłem szopkę
bożonarodzeniową. Dwie z nich były
typowo franciszkańskie. Pierwsza jest
zbudowana przez ojców franciszkanów
w ich kościele w Borkach Wielkich. Jest
ogromna i zajmuje cały ołtarz główny.
Dzieciątko ciągle kołysze się w kołysce, a
nad jego głową mienią się promienie. Wokół ustawione jest całe miasteczko Betlejem – przy studni leje się woda, a pasterzom pali się ogień. Jednak największą
atrakcja dla dzieci były leżące przed
ołtarzem wielkie zwierzęta – wielbłąd i
osioł, na których można było usiąść.
Drugą szopkę franciszkańską widziałem w miasteczku Pilica. Byłem tam
też w zeszłym roku i ta zeszłoroczna była
równie wielka jak w Borkach. Tegoroczna
była skromniejsza, ale pozostał wspólny
element – zakonnik ciągnący za sznurek
z dzwonkiem oraz dźwięki kolęd rozbrzmiewające po wrzuceniu pieniądza
aniołkowi.
Trzecią szopkę widziałem w Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w
Piekarach Śląskich. Tam urzekły mnie
figury nie z gipsu, ale strojach uszytych
z materiału oraz śliczne pluszowe
owieczki…
Najbardziej zaskakująca jednak
była szopka w bazylice Matki Boskiej
Uśmiechniętej w Pszowie, gdzie przy
żłóbku wisiało rozwieszone pranie!...W
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koszu stało już wysuszone, a w piecu
palił się ogień. Widocznie Matka Boża
właśnie zrobiła pranie, a św. Józef rozpalił
w piecu…
Odwiedzanie szopek jest niezwykłym
przeżyciem, ale i tak najbardziej przywiązany jestem do szopki w moim kościele
Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu,
gdzie mogę osobiście uczestniczyć w
uroczystej chwili umieszczenia przez
księdza Dzieciątka w żłóbku. Już czekam
na tę chwilę za rok…
Mateusz Hurnik kl. IVa

Jak podają źródła szopka to
stodółka, stajenka, ruchomy albo
nieruchomy teatr lalek ukazujący
sceny związane z ewangeliczną
i ludowa tradycją Bożego
Narodzenia. Dawniej zwykle
obnoszona po domach przez
kolędników, znana prawdopodobnie
od XVI w., a wiążąca się z tradycją
średniowiecznych
misteriów
religijnych mających w różnych
okolicach Polski charakterystyczne
dla nich cechy.
Najbardziej czcigodna jest szopka
w Betlejem. Istnienie tam żłóbka
potwierdza już Orygenes w 248
roku, a cesarzowa Helena otoczyła
grotę bazyliką, która istnieje do dziś.
W VI wieku znajdziemy też żłóbek
w Rzymie w kościele Najświętszej
Marii Panny.
Ludowe obchody narodzenia
Chrystusa spotykamy już od
XI wieku, w XII zaś kult żłóbka
pielęgnowali benedyktyni i cystersi.
Bardzo silnym impulsem w rozwoju
zwyczaju budowania żłóbka była

noc 1223 roku w Greccio niedaleko
Rzymu, gdzie św. Franciszek
z Asyżu polecił swym braciom
zbudować żłób, przyprowadzić
woła i osła. Greccio przemieniło
się w drugie Betlejem – podczas
Mszy św. Franciszek ubrany w
strój lewity odśpiewał Ewangelię.
Ten rodzaj dramy przywędrował
do krakowskich klarysek czego
dowodem są XIV-wieczne figury
jasełkowe zachowane w klasztorze
przy romańskim kościele św.
Andrzeja.
Do szczególnie znanych szopek
należą – Szopka w Pradze (1562),
Monachium (1607), a w Polsce
ruchoma szopka w Wambierzycach
i w Katowicach Panewnikach.
Wambierzycka szopka powstała w
XIX wieku, jej twórcą był zegarmistrz
Longin Witting. Gdy zmarła mu żona,
chciał pocieszyć swojego synka i
wpadł na pomysł zrobienia stajenki.
Od tej pory co roku przybywały w
niej nowe postaci. Dziś jest ich
ponad 800 – np. Święta Rodzina
przy pracy, 12 – letni Jezus w
świątyni czy zabawa ludowa….
Ciekawostką jest, że szopkę można
oglądać przez cały rok!
Katowicka należy do największych w Europie. Zbudowana jest
od szczytu kościoła i ma 18 metrów
wysokości, a niektóre figurki są
niemal naturalnej wielkości. Jest ich
ponad 120, a najstarsze mają około
130 lat i każdego roku przybywają
nowe.
Agnieszka Hurnik

Śmieci
po nowemu

W połowie lipca ubiegłego roku
prezydent Bronisław Komorowski
podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta zmienia zasady postępowania
z odpadami. Weszła ona w życie w styczniu br.
Do tej pory każdy z mieszkańców
był odpowiedzialny za usuwanie śmieci
ze swojej posesji. Jednak zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku to gmina będzie za
to odpowiedzialna. Mieszkańcy natomiast
będą z tego tytułu zobligowani do
uiszczania stałej opłaty za wywóz śmieciopłata ta to tzw. podatek śmieciowy.
Przestaną obowiązywać indywidualne
umowy z firmami świadczącymi usługi
w zakresie wywozu nieczystości. Nowe
umowy będą zawierane z gminą.
Do tej pory w naszej gminie ponad 10%
mieszkańców nie ma podpisanych umów.
W świetle nowych przepisów pracownik
gminy będzie mógł kontrolować czy
mieszkańcy uiszczają opłaty związane z
wywozem śmieci.
Mamy nadzieję, że dzięki znowelizowanej ustawie zmniejszy się liczba
dzikich wysypisk. Gdy opłata za wywóz
śmieci będzie jednolita bez względu na
ilość wytwarzanych odpadów, wywóz
śmieci do lasu zwyczajnie nie będzie się
opłacał.
Mamy także nadzieję, że w naszej

lokalnej społeczności wytworzy się
trend selektywnego zbierania odpadów.
Do czerwca br. Sejmik Województwa
Opolskiego uchwali zaktualizowany
wojewódzki Program Gospodarowania
Odpadami, a do końca roku Rada Miejska
podejmie szereg uchwał w sprawie
m.in.: nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie, określenia
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminów,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat.
Zgodnie z tymi uchwałami mieszkańcy,
którzy będą segregować odpady, będą
ponosić niższe opłaty z tytułu wywozu
nieczystości zmieszanych. Gmina będzie
musiała składać sprawozdania, w których
wykaże na jakim poziomie utrzymuje się
selektywna zbiórka.
Podstawowym zadaniem jakie
należy sobie postawić w świetle nowych przepisów jest więc sumienne
segregowanie odpadów.
Dzięki nowej ustawie przeciętny
mieszkaniec zapłaci stałą, określoną kwotę, bez względu na ilość oddanych odpadów. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali umowy z firmami
dotyczące wywozu śmieci. Teraz to gmina
musi ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która
zajmie się wszystkimi odpadami.
Cała rewolucja dla przeciętnego
mieszkańca rozpocznie się tak naprawdę
dopiero od połowy 2013r.
Mateusz Czerniak

OGŁOSZENIE !
W tym roku przypada rocznica obchodów 400-lecia wsi
Kocury.
Jako jedno Sołectwo Kocury - Malichów organizujemy
uroczystości w następujących dniach:
• 31 sierpnia 2012 r – wieczór wspomnień oraz pokaz
slajdów
• 01 wrzesień 2012 r -rajd rowerowy śladami historii
• uroczyste obchody 400-lecia Kocur
• inscenizacja historyczna
• 02 wrzesień 2012 r -Dożynki Gminne
W związku z tym zapraszamy
• obecnych i byłych mieszkańców Kocur i Malichowa
• byłych uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w
Kocurach
• oraz pozostałych gości
Piszemy również monografię Kocur i Malichowa .
W związku z tym prosimy o udostępnienie skanów
fotografii lub dokumentów z naszych miejscowości pod adres
e-mail dorota.maleska @wp.pl

Zenon
Jasiński
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dla Polonii. Odznaczono go również
odznakami: Zasłużony Działacz Kultury
oraz Zasłużony Opolszczyźnie, odznakami
za zasługi dla wielu organizacji do których
należy.
Z ZHP profesor związany jest od
Liceum Pedagogicznego. Jako nauczyciel
był już drużynowym, a nawet szefem
Nieobozowej Akcji Letniej w Hufcu
Oleskim. Na WSP był członkiem
Akademickego kręgu Instruktorskiego
„Haki”, prowadził zajęcia z metodyki
wychowania harcerskiego. Był również
członkiem Komisji Historycznej w
Komendzie Wojewódzkiej ZHP w
Opolu. Doszedł do stopnia harcmistrza.
Wspólnie z Erykiem Holoną wydali
programowy przewodnik metodyczny dla
drużynowych.
Profesor jest osobą bardzo aktywną,
jest członkiem kilkunastu krajowych i
zagranicznych towarzystw naukowych
(m.in. sekretarzem naukowym PolskoCzeskiego Towarzystwa Naukowego),
rad naukowych i rad redakcyjnych oraz
organizacji społecznych. Na ile pozwala
mu wolny czas uczestniczy w życiu gminy
i powiatu oleskiego. Na swoje hobby:
film, fotografię, muzykę, majsterkowanie
i podróże nie zostaje mu wiele czasu. Od
1981 r. mieszka w Myślinie, gdzie znalazł
wspaniałych sąsiadów i czuje się bardzo
dobrze.
ADa

Numeracja...

dokończenie ze s. 10
porządkowania naszych nieruchomości i
obejść wokół budynków. Popatrzmy także
na nasz dom, czy jest na nim tabliczka z
numerem i w jakim ona jest stanie, może
jest zardzewiała, brudna i wcale nie widać
numeru naszego domu. Oczyśćmy ją,
pomalujmy, niech będzie ozdobą naszego
domu, a nie szpetnym elementem ściany.
Apel także do tych, którzy nie zdążyli
jeszcze jej założyć, można zakupić ładne
tabliczki lub same numery i je założyć na
frontowej ścianie. Mamy tablice z nazwami
ulic, nowe wyasfaltowane z kanalizacją
drogi, a nowe domy nie posiadają oznaczeń
porządkowych.
Powyżej zacytowano obowiązujące
przepisy, których egzekucją może się
zajmować policja, straż miejska, czy inne
służby kontrolne. Zróbmy więc przegląd
byśmy nie musieli ponosić przykrych
konsekwencji upomnień i kar, a urzędnicy
i służby kontrolne wraz z policją zajmą się
ważniejszymi i istotnymi sprawami.
Ewald Zajonc
insp. ds. budownictwa

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

17

Pięć lat współpracy

Po raz kolejny gościliśmy w Publicznym Gimnazjum w Dobrodzieniu
ukraińską młodzież z Gimnazjum z
Czortkowa. Pod koniec listopada, na
zaproszenie pani burmistrz Róży Koźlik
i pani dyrektor gimnazjum Anety Dzikowicz, dwunastu uczniów wraz z
opiekunami przyjechało spotkać się z
młodzieżą naszego gimnazjum.
Projekt współpracy młodzieży z
Polski i Ukrainy przebiegał pod hasłem
„Nasze Wielkie i Małe ojczyzny – co nas
łączy”. Podczas tygodniowego pobytu
chcieliśmy zapoznać gości z innymi
regionami naszego kraju. Polskie góry
wydawały się być ciekawym miejscem na
przybliżenie im naszej kultury, tradycji i
przyrody. Tym bardziej, że dwa lata temu
nasi uczniowie, w ramach projektu ,mieli
okazję wspólnego pobytu w ukraińskich
Karpatach.
Po przyjeździe do Dobrodzienia do
młodzieży ukraińskiej dołączyli polscy
uczniowie i wraz z opiekunami ( dyr.
A. Dzikowicz, M. Koszil) wyjechali do
pięknej miejscowości jaką jest Poręba,
położona w paśmie Gorców w Beskidach

Zachodnich.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej przywitał uczestników
projektu bardzo serdecznie i stworzył
wspaniałą atmosferę, w której przez pięć
dni młodzież mogła lepiej się poznać i
zintegrować. Organizowane były liczne
zajęcia turystyczno-krajoznawcze: górskie
wycieczki w Gorce, oglądanie filmów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz
prelekcje przewodnika z Gorczańskiego
Parku Narodowego. Ciekawym przeżyciem był wyjazd kolejką linową na Górę
Tobołów, przemarsz przez Polanę Suhora
i zwiedzanie najwyżej położnego w Polsce
obserwatorium astronomicznego.
Młodzież miała możliwość poznania
w praktyce tradycji i folkloru góralskiego
poprzez słuchanie muzyki, gwary oraz
ubranie strojów góralskich z regionu
gorczańskiego. Jedną z atrakcji pobytu była
wycieczka autokarowa do Zakopanego.
Zimowa stolica Polski zrobiła duże
wrażenie na ukraińskich uczniach a
słoneczna pogoda, która nam dopisała,
pozwoliła podziwiać panoramę Tatr ze
szczytu Gubałówki.

Sportowa rywalizacja, liczne turnieje, konkursy zajęcia muzyczne
oraz dyskoteki pozwoliły uczestnikom
wykazać się swoimi umiejętnościami,
zdolnościami i zainteresowaniami oraz
lepiej się poznać i współpracować w
zespole. Śmiało można było stwierdzić,
że więcej nas łączy niż dzieli. Wszyscy
wyjechali z Poręby zadowoleni z licznymi
pamiątkami, nagrodami i dyplomami. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy „Miasto
Królów”, był czas na zwiedzanie Wawelu,
Kościoła Mariackiego, Krakowskiej
Starówki jak i zrobienie zakupów w
galerii.
Dzielnie przez cały pobyt wspierał nas
tłumacz języka ukraińskiego uczestnik
projektu uczeń kl 3d Andrij Kovalsky,
chociaż często tłumaczenie nie było
potrzebne, gdyż młodzież świetnie się
dogadywała. Organizatorzy i opiekunowie
młodzieży zrobili wszystko, aby założenia
projektu zostały zrealizowane, współpraca
szkół z miast partnerskich trwała nadal, a
uczniom ukraińskim i polskim wyjazd ten
na zawsze pozostał w pamięci.
Małgorzata Koszil

Nasza szkoła w Afryce

Wszystko zaczęło się od spotkania
przedstawicieli Stowarzyszenia Dobrodzień potrzebującym z misjonarzami z
Togo - Januszem Górskim i Zygmuntem
Piontkiem oraz ks. proboszczem Alfredem Waindokiem i ks. Stanisław
Kleinem - duszpasterzem do spraw misji
Diecezji Opolskiej (Dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych Diecezji Opolskiej) .
Stowarzyszenie bowiem wyrażało chęć
niesienia pomocy i szukało właściwej
formy.
Przy następnym spotkaniu podczas
koncertu Claret Gospel z Wybrzeża Kości
Słoniowej 8.07.2009 Stowarzyszenie
zaprezentowało kilka projektów, dzięki
którym pragnie pomóc najbardziej
potrzebującym ludziom z czarnego lądu.
Wśród nich znalazła się możliwość
zbudowania szkoły dla 300 dzieci. W ten
sposób powstał projekt budowy szkoły
w Aou –Mono na terenie parafii Lama
– Tessi w Togo, której proboszczem był
ks. Janusz Górski.
Aou – Mono jest dużą wioską liczącą
około 1200 mieszkańców z czego
większość to dzieci i młodzież spragniona
wiedzy. Zanim powstała w 1995 r.
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katolicka szkoła dzieci chodziły piechotą
do szkół 8 km i 12 km. Z tego względu
jedynie część korzystała z nauczania. Ks.
Janusz Górski objął parafię w 2003 roku
i od razu wiedział, że trzeba zbudować
murowaną szkołę, bo dzieci uczyły się w
prymitywnych konstrukcjach skleconych
z belek drewnianych pokrytych słomą.
Dzięki pomocy Dyrekcji Nauczania
Katolickiego oraz współpracy mieszkańców udało się wybudować trzyklasową
murowaną szkołę krytą blachą. Ponieważ
szkoła podstawowa liczy 6 klas połowę
dzieci pozostawało pod konstrukcjami
drewnianymi krytymi słomą często
zwiewanymi przez wiatry, niszczonymi
przez ulewne deszcze. Belki próchniały
i były zżerane przez robactwo.
Aby dzieci były zabezpieczone przed
wiatrami i deszczami konieczne było
wybudowanie drugiego trzyklasowego
budynku szkoły z magazynem na
składowanie książek, zeszytów i
przyborów szkolnych. Mieszkańcy
pobliskich wiosek byli gotowi pomóc i
brać udział w tym przedsięwzięciu. W
ich gestii było również zebranie piasku,
żwiru, noszenie wody oraz wyżywienie
ekipy budowlanej. Miejscowa ludność
brała także udział w produkcji bloczków
cementowych.
Ze względu na dużą odległość Aou

– Mono od Lama – Tessi – 30 km bardzo
złej drogi oraz bardzo drogich materiałów
suma konieczne było solidne wsparcie
finansowe. Należało wybudować szkołę,
zrobić ławki dla dzieci oraz stoliki dla
nauczycieli.
Powstała budowla ma kształt
prostokąta o wymiarach 36 m długości
na 9,5 szerokości pokryta blachą i może
pomieścić 300 dzieci w murowanych
ścianach i pod metalowym dachem.
Szkoła działa, ale niestety nie ma już
między nami inicjatora i proboszcza tej
parafii ks. Janusza Górskiego, który zmarł
w styczniu 2012 roku. Zostawił jednak
po sobie wspaniałe dzieło mogące służyć
pokoleniom, a mieszkańcy Dobrodzienia,
którzy uczestniczą w imprezach charytatywnych organizowanych przez
Stowarzyszenie, a tym samym wspierają
je finansowo, mogą powiedzieć, że też
mają swój udział w powstaniu szkoły w
Togo w Afryce.
Duszpasterstwo Misyjne Diecezji
Opolskiej składa serdeczne podziękowania członkom Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym oraz sponsorom
za tak wspaniałe dzieło pomocy dzieciom
mieszkającym w Togo, wśród których
duszpastersko pracują księża naszej
diecezji.
ADa

Ekstremalny "Sopel"

W dniach 11-12 lutego 2012 r odbył
się IX Międzynarodowy Zlot Morsów
w Mielnie, w którym to zlocie udział
wzięły również nasze morsy z klubu
morsów „SOPEL” z Dobrodzienia.
Program zlotu corocznie jest podobny.
Od piątku odbywały się różne konkursy,
w których morsy z Dobrodzienia nie
brały udziału, gdyż dopiero wieczorem
wyjechały z naszego miasta. W sobotę
po zakwaterowaniu cała grupa morsów
zwiedzała Mielno, nadmorską plażę i
Unieście. Podczas zwiedzania wymienili
doświadczenia i wspomnienia z morsami z
klubu Brandenburger Eisbaren z Niemiec,
gdzie klub „SOPEL” był w marcu ub. roku.
Wieczorem wszyscy w hali sportowej
uczestniczyli w balu morsów, ktory w
tym roku miał hasło przewodnie - morsy
gwiazdami filmowymi. Spotkać więc
można było ciekawych przebierańców,
od Charlie Chaplina, poprzez Lidkę z
czterech pancernych (z naszego klubu)
do Jacka Sparrow z piratów z Karaibów
. W niedzielę przez całe Mielno aż na
plażę przeszła parada morsów, w której
widoczną grupą był Klub Morsów
„SOPEL” z Dobrodzienia. Dobrodzień jest
już znany, wszyscy witali dobrodzieńskich
morsów jak starych znajomych, choć byli
na zlocie dopiero drugi raz. W tym roku
w zimowej wspólnej kąpieli uczestniczyło
1526 morsów z 6 krajów. Warunki były
ekstremalne - kilkanaście stopni mrozu, a

zaraz po wyjściu z wody zawieja śnieżna.
Nie zniechęciło to wielbicieli zimnych
kąpieli do uczestnictwa w tym hartującym
ciało i ducha wydarzeniu. Nawet małe,
kilkuletnie dzieci nie bały się zanurzyć
w lodowatej wodzie. Po obiedzie morsy
udały się w drogę powrotną. Koszty
pobytu na zlocie pokryli członkowie
klubu „SOPEL” z własnych, prywatnych

środków, natomiast koszt przejazdu
dofinansowany został przez Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu, oraz firmy „Park
Hotel” i „Meble Bryłka” z Dobrodzienia,
a także firmę „Zimmermann CiesielstwoDekarstwo Jan Dymek” z Jemielnicy.
Wszystkim sponsorom członkowie klubu
„SOPEL” serdecznie dziękują.
Teresa Graca

wych we wschodniej części Karkonoszy.
To tu właśnie grupa dzieci i młodzieży
PTSM z PSP i PG z Dobrodzienia spędziła tegoroczne zimowisko
podczas trwania ferii zimowych.
Grupa została zakwaterowana
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Liczyrzepa”, do
którego codzienne dojścia były
nielada wyczynem, ze względu
na strome i ośnieżone podejście.
Nasze wyjazdy letnie i zimowe
to przede wszystkim rekreacja
i czynny wypoczynek. Nie
ma tu siedzenia w schronisku,
tylko spacery, wędrówki, zwiedzanie, a w górach - uprawianie
sportów zimowych. Młodzież
korzystała z Centrum Rekreacji
i Sportu „Kolorowa”, gdzie
torem saneczkowym śmigała
w kosmicznym tempie. Swoje
umiejętności łyżwiarskie doskonaliła na miejscowym sztucznym lodowisku, a saneczkarstwo
na specjalnie przygotowanych
górkach wypełnionych po brzegi
przez dzieci.
Odwiedziliśmy także Hotel
„Gołębiewski”, gdzie grupa
korzystała z atrakcji na terenie

aquaparku. Tu nie było nikogo, ktoby nie
czuł się w wodzie jak ryba. To na pewno
dzięki umiejętnościom nabytym na naszym
dobrodzieńskim krytym basenie i jego
popularności wśród dzieci i młodzieży.
Spacerując i wędrując po Karpaczu
zwiedziliśmy wiele ciekawych i godnych
uwagi miejsc. Warto w tym miejscu
wspomnieć średniowieczną, drewnianą
Świątynię Vang, która powstała w
miejscowości Vang w południowej
Norwegii, a przeznaczoną do rozbiórki
zakupił w XIX wieku król Prus Fryderyk
Wilhelm IV. Podobno została zbudowana
bez użycia gwoździ, co podano jako
ciekawostkę budowli.
Odwiedziliśmy także multikino we
Wrocławiu, gdzie bawiliśmy się na filmie
pt.: „Kot w Butach”.
Warto odwiedzić Karpacz, wypocząć
i pooddychać świeżym, górskim
powietrzem. Dzięki temu nabraliśmy sił
do nauki i pracy w nowym semestrze
2012 roku.
Aldona Fidelus

Karpacz - zimowisko 2012

Karpacz to miasto malowniczo położone na rozległych polanach, ośrodek wczasowo-turystyczny, centrum sportów zimo-
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Zwierzę to nie zabawka

1 stycznia 2012 r. weszły w życie
zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.
Przede wszystkim zwiększają one kary
za znęcanie się nad zwierzęciem, a także
zakazują stałego trzymania psów na
łańcuchach, odstrzeliwania błąkających
się zwierząt domowych przez myśliwych
oraz przycinania psom ogonów i uszu.
Co ważne, od nowego roku nie można
także handlować zwierzętami domowymi
poza zarejestrowanymi hodowlami.
Nowe przepisy zabraniają handlu zwierzętami domowymi na targowiskach,
targach oraz giełdach – psy i koty można
nabywać w miejscach ich chowu i hodowli.
Co nowego w ustawie:
• kara za znęcanie się nad zwierzętami: do dwóch lat ograniczenia
lub pozbawienia wolności (dotychczasowa ustawa: rok);
• kara za znęcanie się nad
zwierzętami ze szczególnym okru-

cieństwem: do trzech lat ograniczenia
lub pozbawienia wolności (dotychczasowa ustawa: dwa lata);
• osoba, która znęca się nad zwierzęciem może stracić prawo do jego
posiadania na okres od roku do 10
lat;
• sąd może zakazać wykonywania
zawodu lub czynności, które związane
są z wykorzystywaniem zwierząt.
Sąd może również orzec nawiązkę
w wysokości od 500 zł do 100 tys.
złotych na wskazany cel związany
z ochroną zwierząt (dotychczasowa
ustawa: nawiązka od 25 zł do 2,5 tys.
złotych);
• organizacje społeczne będą mogły
występować przed sądem w sprawach
o znęcanie się nad zwierzętami;
• myśliwy nie ma prawa odstrzelać
błąkające się zwierzę domowe (dotychczas mógł pozbawić życia psa
biegającego luzem po lesie);

• zwierzę nie może być trzymane
na uwięzi dłużej niż 12 godzin, a łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry.
Niewywiązanie się z tego traktowane
będzie jako wykroczenie;
• zakazane jest przycinanie
psom uszu i ogonów w celach estetycznych;
• zakazany jest transport żywych
ryb lub ich przetrzymywanie w celu
sprzedaży bez dostatecznej ilości
wody;
• zakaz sprzedaży zwierząt na
targowiskach;
• zakaz prowadzenia targowisk,
targów i giełd ze sprzedażą zwierząt
domowych;
• rozmnażanie zwierząt dopuszczalne jest tylko w zarejestrowanych
hodowlach;
• gminy będą opracowywać
corocznie program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
L.A.

6 grudnia 2011 roku odbyła się po raz
10 –ty mikołajowa impreza środowiskowa
dla dzieci z gminy Dobrodzień, do której
przywykli już wszyscy mieszkańcy.
Całą dekadę wytrwali Rzecznicy
Świętego Mikołaja, którzy wspólnie
wymyślili taką formę dla naszych dzieci.
Inicjatorką była dyrektorka przedszkola
Ewa Macha, a przez tyle lat rzeczników
było bardzo wielu. Zależało to tylko od
tego czy zarażony pomysłem chce się
włączyć. Przede wszystkim były to panie przedszkolanki, nauczyciele szkoły
podstawowej, gimnazjum, Zespołu
Placówek Edukacyjnych . Można też chyba zaliczyć w poczet pomocników Mikołaja
dyrektora Domu Kultury, który zawsze
udostępniał salę widowiskową. Stale z
organizatorami współpracuje również
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, którego uczniowie należący do Chóru Szkolnego i Koła Teatralnego uświetniali imprezę
swym talentem pod opieką Beaty Sikory i
Agnieszki Hurnik przygotowując bajkowe
przedstawienia dla dzieci np. „Brzydkie
kaczątko”. Od 2008 roku bajki wystawia
Teatr Mimowolny działający przy Domu
Kultury, a uczniowie ZSP nadal oprawiają
je muzycznie.
Każdego roku odpowiednio wcześnie
organizatorzy ogłaszają konkurs dla
wszystkich placówek edukacyjnych gminy
np. na najpiękniejszą choinkę, bałwanka,
czapkę Mikołaja, najdłuższy szalik, łańcuch

czy ozdobę na choinkę na rynku miasta.
Podczas święta mikołajkowego zawsze
prace dzieci są wystawiane w holu Domu
Kultury, a młodzi artyści otrzymują prezenty od Mikołaja - każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w konkursie dostaje
gry, piłki czy odtwarzacze CD. Żeby jednak
dzieci będące widzami nie miały wrażenia,
że nic nie dostały organizowana jest Akcja
Batonik – we wszystkich placówkach oraz
w urzędzie miejskim zbierane są batoniki,
które potem wolontariusze rozdają dzieciom
podczas imprezy.
W latach poprzednich pomocnicy starali
się namówić dorosłych by podarowali
dzieciom coś od siebie co byłoby osobiste,
niepowtarzalne i artystyczne. Tym sposobem jednego roku nauczyciele z rodzicami
wykonali dla dzieci piękny pokaz tańców
ludowych tańce w oryginalnych układach
choreograficznych. Innego roku zebrało
się niemal 40 dorosłych, którzy zaśpiewali
dzieciom w chórze Rodzice - Nauczyciele.
W obu przypadkach godne podziwu jest
to, że ci dorośli znaleźli w sobie wolę i
czas by chodzić na próby już od połowy
października… Dziesięć lat temu dorośli
stali się dla dzieci Smerfami!!!
Każdego roku impreza ta ma swoje hasło dydaktyczne, któremu jest
podporządkowana. Kiedy, na przykład
Pomocnicy przestrzegali przed złymi
skutkami nadmiernego oglądania telewizji młodzież ZSP przygotowała bajkę
„Magiczne kryształy”.
Teatr Mimowolny przygotował natomiast już cztery bajki - „Trzy świnki”,
„Kot w butach”, „Zaczarowana jabłoń”
oraz tegoroczny „Kopciuszek” w reżyserii
Agnieszki Hurnik. W poprzednich latach

kostiumy teatr zdobywał na własną rękę lub
szył amatorsko przez jedną z aktorek Marię
Eichhorn. Z okazji 10 urodzin Mikołajkowej imprezy przedstawienie było wyjątkowe dlatego stroje pożyczono z Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu, a do
pięknych strojów równie piękne fryzury
aktorkom zrobiła Halina Smandzich.
W roli Kopciuszka olśniła publiczność
Karolina Fidelus, u jej boku stanął Marcin
Lempa, w roli niedobrych sióstr wystąpiły
Maja Pilarska i Katarzyna Hajzner, Joanna
Eichhorn zaś dała prawdziwy popis
aktorstwa jako Macocha, natomiast w rolę
Wróżki wcieliła się Joanna Krawczyk.
W przedstawieniu wzięły również udział
mali aktorzy z dziecięcej grupy teatralnej
„MaMeMik” działającej przy domu kultury.
Nie było chyba piękniejszych dam na balu
u Kopciuszka jak: Martynka Czapla, Maja
Olearczuk, Julia Macha, Zuzia Sawicka i
Kamila Sikora. A prowadzili je Mateusz
Hurnik i Kevin Zygmunt.
Dekorację do przedstawienia, jak
niemal każdego roku, przygotowała
Joanna Wróblewska wraz z dziećmi z Koła
Plastycznego.
Bajka nie była jednak jedyną atrakcją
tego jubileuszowego wieczoru. Do Kopciuszka na zamek przybył Mikołaj i tam
mógł zobaczyć młodzież z gimnazjum
prezentującą efekt swojej pracy – modne
stroje samodzielnie przygotowane i będące
efektem projektu Korba. Mikołaj wysłuchał
również konkursowych wykonań piosenek
śpiewanych właśnie o nim! A wtedy mógł
już wręczyć prezenty – nagrody.
Na zakończenie na scenę wjechał
wielki tort ze świecącymi racami…
ADa

10 lat imprezy mikołajowej
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Pasjonat historii i pożarnictwa

Rudolf Hyla, od urodzenia mieszkaniec Szemrowic, wielki pasjonat lokalnej
historii i dziejów pożarnictwa. Za jego
sprawą odkryto i przywrócono Górnemu
Śląskowi jedną z najważniejszych postaci
śląskiego pożarnictwa – Johannesa
Conrada Hellmanna.
Ma w życiu wiele zainteresowań:
pożarnictwo, historia Szemrowic i dzieje
górnośląskiego pożarnictwa. Łączy je z
wielką pasją: potrafi poruszyć sumienia
wielu ludzi i zaszczepić w nich miłość do
lokalnej ojczyzny i Śląska. Od wielu lat jest
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szemrowicach, a w latach 2003 – 2012
pełnił funkcję prezesa. Zanim nim został
już interesował się dziejami rodzimej
jednostki strażackiej, a miłość do tego
zaszczepił w nim jego wujek, także przez
lata aktywny członek OSP, Stanisław
Durok. W latach dziewięćdziesiątych
Rudolf Hyla był jednym z inicjatorów
ufundowania sztandaru dla jednostki, który
został uroczyście poświęcony w 1997 roku.
Również zaangażował się w wydanie
folderu upamiętniającego 85 – lecie
powstania jednostki OSP Szemrowice.
Jednak prawdziwy przełom przyniosło
pozyskanie dwóch konnych sikawek,
jednej z Ligoty Dobrodzieńskiej, a
drugiej z Zespołu Szkół Rolniczych
w Gosławicach. Sikawki te strażacy z
jego inicjatywy i z pomocą lokalnych
zakładów pieczołowicie wyremontowali.
Zabytkowe sikawki konne od razu stały
się prawdziwą ozdobą OSP Szemrowice.
W 2003 roku w Szemrowicach powstało
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice,
którego Rudolf Hyla stał się aktywnym
działaczem, wchodząc do jego zarządu.
Jest jego członkiem do chwili obecnej.
Stowarzyszenie opracowało i przyjęło
Plan Odnowy Miejscowości Szemrowice.
Członkowie Stowarzyszenia zastanawiali
się nad organizacją takiej imprezy, która
byłaby wyróżnikiem wioski w regionie i
promowała region dobrodzieński. I wtedy
zgłosił się z pomysłem zorganizowania
w Szemrowicach Zawodów Sikawek
Konnych na Górnym Śląsku. Celem
imprezy było propagowanie śląskiego
pożarnictwa z pożytkiem dla historyków,
strażackiej młodzieży i samych strażaków.
Organizatorzy chcieli, aby każdy mógł
osobiście „dotknąć” historii straży
pożarnej, czyli przebrać się w dawny
mundur i gasić pożar przy pomocy
zabytkowej sikawki. Udało się to w pełni
zrealizować.
Jednym z jego sztandarowych pomysłów było zorganizowanie konferencji
pt. „Dzieje pożarnictwa na Górnym
Śląsku do 1945 roku”. Twierdził, że okres
ten pod względem znajomości dziejów
pożarnictwa jest kompletnie przez
historyków niezbadany. I rzeczywiście
już podczas pierwszej konferencji w
2004 roku okazało się, że przybyli na
nią historycy zawodowcy i amatorzy,
którzy stwierdzili, że dzieje śląskiego
pożarnictwa są kompletnie zapomniane i
istnieje pilna potrzeba ich zbadania. Tutaj

Rudolf Hyla rozpoczął działania na wielu
frontach. Zaczął angażować kronikarzy
Ochotniczych Straży Pożarnych, by ci
jeszcze lepiej i sprawniej prowadzili
swoje kroniki, podjął szeroką współpracę z
panem Edwardem Dalibogiem ze Strzelec
Opolskich, który ma wielkie zasługi w
propagowaniu strażackiego kronikarstwa.
Skutkiem tego do Szemrowic zaczęli
przyjeżdżać i pokazywać swoje kroniki
strażaccy dziejopisarze. Okazało się, że
konferencja jest jedyną imprezą tego typu
w Polsce poświęconą dziejom śląskiego
pożarnictwa, a prelegentami podczas
niej były osoby zasłużone dla regionu
opolskiego w propagowaniu lokalnej
historii. Warto tu wymienić chociażby
panią Urszulę Zajączkowską – dyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego. Konferencje
stały się forum wymiany poglądów na
temat dziejów pożarnictwa, a czasami też
pełnych namiętności dyskusji na temat
śląskiej tożsamości i skomplikowanych
dziejów Śląska. Ówczesny prezes podjął
udaną inicjatywę zebrania i wydania
unikatowego wydawnictwa poświęconego
dziejom straży pożarnych w powiecie
oleskim pt. „Straże pożarne powiatu
oleskiego na dawnej fotografii”. Zdjęcia
w nim zawarte są niezwykle ciekawe, pięknie ilustrują pożarnicze dzieje powiatu.
Prawdziwy przełom w zainteresowaniach Rudolfa Hyli historią pożarnictwa przyniósł 2007 rok. Wtedy to
nastąpiło odkrycie postaci kompletnie
przez historyków śląskich zapomnianej,
a mianowicie Johannesa Conrada
Hellmanna. Udało się zorganizować
spotkanie z cyklu „Historia lokalna”
pt. „Johannes Joseph Conrad Hellmann
(1840 – 1924) – współzałożyciel
Śląskiego Prowincjonalnego Związku
Straży Pożarnych i jego przewodniczący
w latach 1896 – 1920”, podczas którego
po raz pierwszy została przedstawiona
zapomniana postać Hellmanna. Pan
Hyla miał wielkie ambicje: odsłonięcia
pamiątkowej tablicy poświęconej „ojcu”
śląskiego pożarnictwa oraz doprowadzenia
do ponownego nadawania medalu im.
Hellmanna dla najbardziej zasłużonych
śląskich strażaków. Cel wydawał się
początkowo niezwykle trudny do
osiągnięcia: Jak przekonać decydentów
do tego, żeby ustanowić nowy regionalny
medal, skoro strażacy mają już swoje
odznaczenia? Pan Rudolf jest jednak
człowiekiem, który konsekwentnie i
uparcie dąży do celu. W 2008 roku podczas
niezwykłej uroczystości odsłonięta została
tablica ku czci Hellmanna. Uroczystość
uświetnił Konsul RFN w Opolu oraz
delegacja czeskich przyjaciół z Sudic,
rodzinnej miejscowości Hellmanna.
Warto dodać, że projektantem tablicy i
jej wykonawcą był oleski plastyk Marek
Mielczarek, a wydatnie w jej wykonaniu
pomógł Lucjan Tkaczyk. Dwa lata Rudolf
Hyla przekonywał zarządy wojewódzkie
i powiatowe, aby zadeklarowały w
uchwałach, że chcą reaktywowania
medalu im. Hellmanna. Jednocześnie

została nawiązana współpraca z Muzeum
Niemieckiego Pożarnictwa w Fuldzie
i jego pracownikiem panem Gerdem
Schramennem, który już kilka razy
gościł w Szemrowicach. Pan Schramenn
co roku przywoził materiały archiwalne
dotyczące Hellmanna, a w posiadaniu
muzeum jest jedyny dziś znany
egzemplarz medalu. Udało się pomysłem
reaktywacji zainteresować także Zarząd
Wojewódzki ZOSP RP, a Rudolf Hyla
został członkiem Komisji Historycznej
przy Zarządzie. 29 kwietnia 2010 roku
w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się
konferencja poświęcona Hellmannowi i
jego zasługom dla Śląska. Wkrótce po
tym zostały podjęte odpowiednie decyzje
na szczeblu Wojewódzkiego Zarządu
OSP oraz w Zarządzie Krajowym OSP
i medal został ustanowiony. Jakież
było zaskoczenie, kiedy okazało się, że
pierwszym strażakiem, który otrzymał
medal za wybitne zasługi dla śląskiego
pożarnictwa była właśnie Rudolf Hyla.
Wielkim marzeniem druha Hyli było
odnalezienie grobu Hellmanna. Jesienna
wizyta w 2010 roku na cmentarzu w
Nysie sprawiła przygnębiające wrażenie.
Przedwojenny nyski cmentarz jest
zniszczony, a znalezienie grobu wydaje
się wręcz niemożliwe. Tu jednak z pomocą
przyszli nyscy strażacy – historycy, którym
udało się wiosną następnego roku odnaleźć
nagrobek i grób Hellmanna! Jesienią 2011
roku przeprowadzona została ekshumacja
grobu ojca śląskiego pożarnictwa, a 10
listopada odbyła się niezwykła uroczystość, podczas której ciało Hellmanna
spoczęło na nowym nyskim cmentarzu
w sąsiedztwie grobu Josepha von
Einchendorfa. Wiosną odbędzie się w
Nysie specjalna konferencja poświęcona
Hellmannowi.
W czasie Zawodów Sikawek Konnych
na Górnym Śląsku rozpropagował też ideę
historii pożarnictwa wśród młodzieży
poprzez organizację Górnośląskich
Zawodów MDP przy użyciu ręcznej
przenośnej zabytkowej sikawki.
Rudolf Hyla nie może sobie darować
tego, że w Łomnicy rozprzedano
zabytkowy sprzęt strażacki z prywatnego
muzeum pożarnictwa, a władze tym w
ogóle się nie zainteresowały. Jedna z
sikawek ręcznych pochodząca z Kadłuba
Wolnego znajduje się aż Międzyrzeczu.
W 2009 roku pojechał tam z kolegami,
a potem wykonał wierną replikę ręcznej
sikawki z 1875 roku. Pokazano ją podczas
VI Zawodów Sikawek Konnych na
Górnym Śląsku. Owocem współpracy z
Muzeum w niemieckiej Fuldzie jest także
sprowadzenie do Szemrowic motopompy
Fischer, takiej samej, która kiedyś służyła
w jednostce OSP Szemrowice.
dokończenie na s. 22
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Pasjonat...

dokończenie ze s. 21
Warto zauważyć, że Rudolf Hyla
zainicjował wiele innych działań na rzecz
rodzimej jednostki. Za jego kadencji został
w 2005 roku kompletnie wyremontowany
budynek remizy OSP, została stworzona
drużyna pożarnicza MDP, zorganizował
liczne wyjazdy na zawody, także do
czeskich Radslavic. Wszedł również w
skład Zarządu Gminnego OSP, a jedną
ostatnich inicjatyw jest utworzenie komisji
historycznej przy Zarządzie Gminnym
OSP.
Dzięki tym inicjatywom i działaniom
jednostka OSP Szemrowice stała się jedną
z najbardziej znanych jednostek w regionie,
a Rudolf Hyla jednym z najbardziej
znanych mieszkańców Szemrowic i
jednym z najbardziej zasłużonych dla
współczesnego rozwoju wioski. Ma w
sobie ogromne pokłady energii i wiele
pomysłów na nowe.
Joachim Wloczyk

Teatr w
Dobrodzieniu

Sukces Teatru Mimowolnego
Teatr działający przy Domu Kultury
w Dobrodzieniu otrzymał wyróżnienie
na XXIX Wojewódzkich Spotkaniach
Teatrów Amatorskich, Dramatycznych,
Publicystycznych, Teatrów Poezji i
Kabaretów PROSCENIUM 2011 w Nysie
za spektakl poetycki „Rekolekcje liryczne”
na podstawie tekstów Janusza Hurnika.
Przedstawienie zostało przygotowane
na Dobrodzieński Dzień Poezji, a na
przeglądzie zwróciło uwagę! W konwencji
teatru czerni i słowa wystąpiły: Maria
Eichhorn, Joanna Eichhorn, Karolina
Fidelus, Katarzyna Hajzner i Joanna
Krawczyk.

Teatrzyk MaMeMik
Dzieci należące do grupy teatralnej
działającej przy Domu Kultury w ciągu
zeszłego roku szkolnego przygotowywały
własne autorskie przedstawienie pt.
„Dzwonek na przerwę”. Ten właśnie
spektakl, który dobrodzieńska publiczność
miała okazję zobaczyć z okazji Dnia
Dziecka oraz na festynie parafialnym
dzieci pokazały 9 grudnia 2011r. na
XXVIII Wojewódzkim
Festiwalu
Teatrów Dziecięcych Olesno 2011. Mali
aktorzy przywieźli statuetkę za udział oraz
wiele wrażeń i doświadczeń jak występują
inne dzieci i za co są nagradzane. W tym
roku pracują nad nowym spektaklem, na
premierę którego zapraszamy w Dniu
Dziecka.
ADa
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Droga nie beznadziejna

Każdy, kto każdego dnia jest zmuszony
poruszać się drogą gruntową, prędzej czy
później, nauczy się używać słów uchodzących
za niecenzuralne.
W miejscowości Klekotna znajduje
się jedna z najbardziej zniszczonych dróg
gminnych, a na dodatek także jedna z
ważniejszych. Od kilku lat gmina stara
się wypracować rozwiązanie problemu
tej drogi. Co należy zrobić, aby poprawić
jej stan techniczny – projekt, a potem go
zrealizować. Brzmi prosto, ale kto zna
szczegóły przygotowywania przebudowy
dróg gruntowych, nie wypowiada się tak
jednoznacznie. A oto kilka faktów:
• droga nie ma uregulowanego stanu
własności gruntu – część gruntu nie ma
wydzielonej działki drogi i jest własnością
Lasów Państwowych,
• długość drogi to ponad 2 km, z czego
760m leży w obszarze leśnym, a 220m na
terenie Gminy Olesno,
• w 2008 roku Komisja Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu zajmująca się sprawami
komunalnymi, zaproponowała kilka dróg dla
których należy starać się o dofinansowanie z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wtedy
ul. Bocznej nie było wśród zaproponowanych,
bo jest drogą gminną, a nie wewnętrzną (tylko
dla takich można się starać o dofinansowanie
z FOGR).
A co do tej pory zostało zrobione, aby
polepszyć jej stan?
1. Przede wszystkim każda potrzeba
zasypania powstałych dziur spotyka się z
przeprowadzeniem stosownych zabiegów, co

z pewnością potwierdzą obecny i poprzedni
sołtysi.
2. Udało się włączyć do planowanej
inwestycji przebudowy drogi Starostwo
Powiatowe w Oleśnie (deklaracja partycypacji w kosztach), ponieważ przez
teren miejscowości przebiegają dwie drogi powiatowe. Z pewnością większość
czytających ten tekst zastanawia się bardzo
intensywnie i zachodzi w głowę, gdzie ta druga
droga powiatowa? Uspokajam, proszę się nie
przejmować niewiedzą, sam administrator
– Powiat – też ma kłopot z jej lokalizacją.
Właśnie ten fakt skłonił starostwo powiatowe
do wspólnej przebudowy drogi gminnej, która
przejęła by niejako w części rolę drogi łącznika
dwóch dróg powiatowych.
3. Uzyskano zgodę na przekazanie gruntu
leśnego na rzecz Gminy Dobrodzień.
4. Także Gmina Olesno gotowa jest
włączyć się we wspólną inwestycję.
5. Pod koniec ubiegłego roku zlecono
wykonanie wydzielenia działki leśnej na
terenie Lasów Państwowych.
Jakie są plany na najbliższe miesiące?
W momencie przekazania nam gruntu,
jeżeli budżet na to pozwoli, zlecone
zostanie wykonanie projektu technicznego
i co najważniejsze, jeżeli ten sam budżet
„wytrzyma” dalsze wydatki – wspólnie
ze starostwem złożymy wniosek do tzw.
„Schetynówek”. Pod warunkiem optymalnego
splotu wydarzeń – marzenie gminy, ale przede
wszystkim mieszkańców, w końcu będzie
mogło się spełnić.
Marek Witek

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

GABINET LEKARSKI
Położniczo-Ginekologiczny
lek. med. Emile Massouh
ul. Moniuszki 2

46-380 Dobrodzień

godziny przyjęć od 1.03.2012 r.
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
wtorek 9.00-13.00 (rejestracja do 12.00);
œroda 14.00-18.00; czwartek 14.00-18.00 (rejestracja do 16.00)
rej. tel. 34 358 28 57 gab. tel. 34 350 53 95
tel./fax 34 350 53 96 tel. kom. 602 683 355

Kreatywnie i twórczo
Już po raz kolejny w domu kultury
odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Warsztaty dziewiarskie zawieszone
do wiosny zastąpione zostały zajęciami
pokrewnymi: techniką uruchamiającą
własną kreatywność, orginalną ścieżkę rozwoju oraz poszukiwanie dróg
do odróżnienia obowiązków od przyjemności, radości czerpania z dnia
codziennego, przyjemność która
jest osiągnięciem celu zdolności kreatywnego myślenia i umiejętności
twórczego działania w zespole.
Każda kobieta lubi otaczać się pięknymi
przedmiotami. Na zajęciach mamy okazję
nawzajem przekazać sobie doświadczenia,
myśli, sugestie. Pomagamy sobie nawzajem w tworzeniu tych przedmiotów,
zaczynając od biżuterii, kolczyków,
wisiorków, broszek po różne nietuzinkowe
przedmioty i dekoracje do naszego domu.
Spotkania te są dla nas ważne, mądre oraz
łączą w całość pożyteczne i przyjemne
chwile w gronie osób, które lubią spędzać
w ten sposób swój wolny czas. Spotkania
te pomagają w umiejętny sposób rozwiązywać w zespole nie jeden problem, który
potem zostaje urzeczywistniony pięknym
i zazwyczaj praktycznym bibelotem czy

prezentem. Dodatkowo czas umila nam
kawka i ciastko, które już tradycyjnie
któraś z nas przyniesie. To sprawia, że
wspólne działanie niesie zadowolenie i
satysfakcję - bo najważniejsze by każda
praca i to co się tworzy sprawiało właśnie

nam najwięcej przyjemności..
Dziękujemy Panu Dyrektorowi
Górskiemu za udostępnienie sali i
możliwości naszego rozwoju... oraz
zapraszamy chętnych.
Beata Kupiec

świetnie poprowadził całą zabawę. Na
Pluderski Comber przybyły również
koleżanki z zagranicy i pani Gesler!!!,
które umiliły nam zabawę. Było wiele
konkursów ze świetnymi nagrodami,
(wino specjalna limitowana edycja „Babski
Comber 2012”, akumulator na mroźne dni
i tort warstwowy). Panie bawiły się do rana
i można śmiało powiedzieć że nie mogą się
doczekać kolejnego Babskiego Combra!
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pludry i Pietraszów.

D n i a 1 8 . 1 2 . 2 0 11 w b u d y n k u
starej szkoły w Pludrach odbyło
się pieczenie pierników. Na pomysł
upieczenia pierników dla osób
samotnych wpadła nasza koleżanka
ze Stowarzyszenia Ela Psyk.
Wieczorem w piątek uzgodniliśmy,
kto przynosi jakie produkty i
umówiliśmy się na sobotę. I
tak w niedzielne popołudnie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pludry i Pietraszów upiekło ok.
1 2 0 0 p i e r n i k ó w. W p i e c z e n i u i
ozdabianiu pomagały też dzieci.
W poniedziałek zapakowaliśmy w
paczuszki i część zawieziono do
szkoły gdzie odbywało się wigilijnie
spotkanie dla osób samotnych, a
resztę zawieźliśmy osobiście tym
osobom które, nie były na spotkaniu
ze
względów
zdrowotnych.
Wspaniałe jest uczucie gdy tak
skromnym gestem można sprawić
tyle radości. Dla Stowarzyszenia
to najważniejsze, bo jesteśmy po
to aby pomagać w każdy możliwy
sposób.

Babski comber w Pludrach

W sobotni lutowy wieczór w Cafe
Bar "u Martina" odbył się po raz trzeci
Babski Comber, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry
Pietraszów. W ten mroźny wieczór zebrało
się wiele przebranych w rozmaite stroje
pań z Pluder i okolic. Były pszczółki,
dzieci kwiaty, kilku Zorro, kobieta Kot,
Czarownica, pielęgniarka i wiele innych
ciekawych postaci…. Zabawa była
przednia! Przygrywał dj. Paweł który

Pierniki

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pludry i Pietraszów.
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Po trzech latach PSP znowu na I miejscu

W dniu 29.11.2011r. uczennice PSP
w Dobrodzieniu uczestniczyły w turnieju
powiatowym mini piłki ręcznej dziewcząt.
Turniej odbył się w Zębowicach . W
rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn –
będących mistrzami w swoich gminach.
Nasza szkoła znalazła się w grupie
I razem z PSP nr3 z Olesna i PSP z
Dalachowa – reprezentującą gminę
Rudniki.
Grupę II tworzyły drużyny ze szkół
podstawowych z: Zębowic, Strojca i
Sternalic.
Pierwszy mecz rozegraliśmy z PSP nr
3 z Olesna. Był to trudny pojedynek gdyż
rozpoczynał cały turniej. Zawodnikom
zawsze towarzyszy wówczas trema. Na
szczęście spotkanie ułożyło się dla nas
dobrze i pokonaliśmy rywala w stosunku
3:2. W drugim meczu atmosfera była
już mniej nerwowa. Dziewczyny grały
spokojniej, dłużej utrzymywały się
przy piłce, a niektóre akcje były wręcz
fantastyczne, aż ręce same składały się do
oklasków. Pokonaliśmy Dalachów 7:2 i
awansowaliśmy do półfinału z pierwszego
miejsca drugiego PSP w Oleśnie. Z drugiej
grupy awansował Strojec i gospodarz
–PSP Zębowice. W półfinale trafiliśmy na
drużynę PSP w Zębowicach, którą pewnie
pokonaliśmy 5:0.
Hura ! Jesteśmy w finale!!!
Z niecierpliwością czekaliśmy na
wyłonienie kolejnego finalisty, w którym
zacięty bój prowadziły drużyny z Olesna
i Strojca- reprezentanta gminy Praszka.
Ostatecznie lepszy okazał się Strojec,
pokonując Olesno 4:2.
Mecz finałowy od pierwszych
minut był bardzo wyrównany i zacięty.
Niestety, dla naszej drużyny okazało się
niekorzystne to, że dziewczęta ze Strojca
objęły prowadzenie. Jednak dziewczyny
nie poddały się i szybko wyrównały
wynik, a to za sprawą Pauliny Popenda,
która z ponad 10m rzuciła pięknego gola.
Była to bramka, która jak się okazało,
doprowadziła do dogrywki, gdyż żadna
z drużyn w regulaminowym czasie nie
potrafiła przechylić szali zwycięstwa na
swoją stronę. Dziewczyny w dogrywce
grały bardzo ambitnie i konsekwentnie w
obronie. Wykazały się dużą determinacją w
dążeniu do zwycięstwa. Lepiej od swoich
rywalek wytrzymały próbę nerwów. I
udało się! Po dobrym rozegraniu piłki
nasza prawoskrzydłowa – Anna Ledwig
nie dała szans bramkarce przeciwniczek,
rzucając po koźle piękna bramkę, tuż
przed końcem pierwszej części dogrywki.
W drugiej części zagraliśmy mądrze
szanując piłkę i utrzymaliśmy wynik
do ostatniego gwizdka sędziego. Tym
samym zdobyliśmy pierwsze miejsce w
powiecie. Wygraliśmy wszystkie swoje
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mecze ! Radości nie było końca. Po
trzech latach znów jesteśmy najlepsi w
powiecie! Kapitan drużyny- Aleksandra
Konik odebrała puchar, który będzie zdobił
szkolną gablotkę.
Brawo !!!
Dziewczynom gratulujemy niewątpliwie wielkiego sukcesu. I życzymy
jak najlepszych wyników w zawodach
wojewódzkich, w których już w lutym
2012r. będziemy reprezentować powiat
Olesno.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. PSP Dobrodzień.
2. PSP Strojec.
3. PSP 3 Olesno.
4. PSP Zębowice
5. PSP Sternalice
6. PSP Dalachów.
Naszą szkołę reprezentowały:

Aleksandra Herman, Aleksandra Konik, Katarzyna Konik, Paulina Popenda,
Anna Ledwig, Zuzanna Sułkowska, Martyna Barowska, Karolina Lempa, Katarzyna
Macioł, Sabina Włodarz i Kamila Żurek.
Nauczyciel J.Kryś
Warto zaznaczyć, że większość dziewczynek, które zdobyły mistrzostwo, na co
dzień trenuje w sekcji piłki ręcznej ASPR
Dobrodzień działającej we współpracy
z klubem ASPR Zawadzkie. Zapewne
ich doświadczenie zdobyte podczas
rozgrywania co miesięcznych turniejów
przyczyniły się również do tego sukcesu.
Wszystkie chętne dziewczyny zapraszam
na treningi, gdyż tylko one zapewnią nam
podobne rezultaty w przyszłości.
Jarosław Kryś

Mundurówka z Dobrodzienia

na podium

18 listopada w Bolesławcu odbyły
się zawody użyteczno – bojowe dla klas
o profilu wojskowym z okazji Święta
Niepodległości zorganizowane przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando. Wzięła w
nich udział klasa II Liceum Profilowanego
o profilu mundurowym z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i
wywalczyła tam I miejsce!
Do zawodów stanęły dwie drużyny
z dobrodzieńskiej mundurówki pod
opieką wychowawczyni Beaty Jasińskiej
i pułkownika Edwarda Mazura. A były
to: chłopięca – Rafał Hejzner, Martin
Jainta, Martin Sobek, Fabian Kowolik,
Dawid Pieprzyca,Łukasz Pawełczyk oraz
rezerwowy Wojciech Kulik; oraz drużyna
dziewczęca – Klaudia Skubała, Ewelina

Gnacy, Anita Kij, Nina Bryła, Agnieszka
Lisoń, Sabina Skubała i rezerwowa
Patrycja Jaśkiewicz.
Zawody składały się z trzech części:
test wiedzy na temat Narodowych Sił
Rezerwowych, marszobieg o długości 4
km, w czasie którego należało założyć
ISOPS na czas przez jednego lub dwóch
członków drużyny, przenieść na noszach
rannego i rzucić granatem do celu. Trzecią
częścią było strzelanie. Każdy musiał
oddać dziesięć strzałów na odległość 50
m z kbks.
W ogólnej klasyfikacji drużyna
chłopców zajęła I miejsce i tym samym
zdobyła główny puchar zawodów!!!
Dziewczyny natomiast uplasowały się na
czwartej pozycji.
ADa

Eliza Kukowka wśród najlepszych

W dniu 13.01.2012 r. w PSP nr 3 w Grodkowie
odbył się finał Plebiscytu Sportowego na 10 najlepszych
sportowców województwa opolskiego. Wśród laureatów
tego prestiżowego wyróżnienia znalazła się uczennica klasy
VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach, Eliza
Kukowka, która zajęła VIII miejsce.
Nasza utalentowana pływaczka wielokrotnie zwyciężała
w organizowanych zawodach. Uzyskiwane przez nią wyniki
plasują ją w czołówce polskich pływaków w kategorii
wiekowej 12 lat. W swojej koronnej dyscyplinie, pływaniu
stylem zmiennym na dystansie 200 m., zajęła 3 miejsce w
kraju, na dystansie 100 m – 6 miejsce.
Do jej największych sukcesów zaliczyć można zajęcie
1-go miejsca w Międzywojewódzkich Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików 12 – letnich w Kędzierzynie
– Koźlu, Pucharze Regionów i Miast Partnerskich
w Opolu, VI Pucharze Burmistrza Dobrodzienia w
Pływaniu, Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości
i Wszechstronności w Kędzierzynie – Koźlu, Mistrzostwach Okręgu Opolskiego. II miejsce na podium
na Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach
Młodzików w Gliwicach.
Na swoje osiągnięcia Eliza Kukowka ciężko pracuje.
Dzień rozpoczyna od porannego, godzinnego treningu na
pływalni w Dobrodzieniu. Po zajęciach lekcyjnych w szkole
ponownie trenuje 2 godziny pływanie. Mimo tak wytężonej
pracy, znajduje czas na naukę – jest wzorową uczennicą.
Sumienność, pracowitość, a także wrodzony talent
pozwalają jej na odnoszenie sukcesów w nauce, a także na
polu sportu wyczynowego.
Wychowawca kl. VI
mgr Halina Pelc

"Jednoślad" - podsumowanie sezonu

Klub nasz powstał w dniu
12 grudnia 2010 r. z inicjatywy
kilkunastu sympatyków turystyki
rowerowej z terenu naszej gminy.
Na zebraniu założycielskim uchwaliliśmy regulamin klubu oraz
wybraliśmy pięcioosobowy zarząd.
Przyjęliśmy nazwę „Jednoślad” i
stanowimy kolejną sekcję sportową

przy DOKiS w Dobrodzieniu.
W chwili obecnej klub liczy 46
członków. W roku ubiegłym zarząd
klubu zorganizował 21 imprez
masowych dla swoich członków jak
i sympatyków turystyki rowerowej.
Podczas tych imprez przejechaliśmy
razem 1070 km. Średnia frekwencja
wynosiła 23 osoby. Szczegółowy opis

tras oraz zdjęcia z poszczególnych
imprez publikujemy w naszej gablotce w rynku obok ogródka letniego.
Z okazji „Dnia Dziecka” zarząd
klubu zorganizował rajd rowerowy
dla dzieci połączony z konkursami i
nagrodami. Na stałe do naszego planu
imprez wchodzi maraton na 100 km
pod nazwą „Dobrodzieńska Seta”.
W tym roku maraton odbędzie się
16 września.
Posiadamy własną stronę internetową www.ktrjednoslad.pl. Na
stronie publikujemy informacje
bieżące, krótki opis tras oraz zdjęcia
z imprez. Znajdują się tam także
deklaracje członkowskie do pobrania.
Informacje publikujemy również na
stronie DOKiS w Dobrodzieniu
jak i na stronie Pluder. Zapraszam
serdecznie do uczestnictwa w imprezach organizowanych w roku
bieżącym. Bliższe informacje
- DOKiS w Dobrodzieniu tel.
– 343575346 lub pod numerem tel.
602158206.
Józef Włodarz
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Przypominajka
- KRS 0000210880
Jak co roku nadeszła i trwa pora rozliczeń podatkowych.
Nie uciekniemy od tego niestety. Nie cierpię tego robić,
bo działania na cyferkach nigdy nie były moim ulubionym
zajęciem. Zresztą w szkole z maty miałam dostateczny tylko
dlatego, że potrafiłam nieraz rozśmieszyć matematyka, no
i w moich szkolnych czasach nie było dopuszczających.
Pomimo, że do szkoły chodzę już…43 lata nic się u mnie
z tymi obliczeniami nie zmieniło. Dlatego PIT rozlicza
mi koleżanka – fachowiec i wiem, że robota jest dobrze
zrobiona. 1% podatku zabierają każdemu i to nie ulega
wątpliwości. Mamy jednak wybór, co do przeznaczenia tej
kwoty i jak zwykle proponuję go zostawić w Dobrodzieniu.
Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym ma wielu
podopiecznych, którym pomaga w różny sposób , do
każdego działania potrzebne są jednak pieniądze.
Dlatego Stowarzyszenie z radością przyjmuje każdą
nawet najdrobniejszą wpłatę, bo ona znajdzie swoje dobre
przeznaczenie. Kto rozlicza się elektronicznie, znajdzie
bez trudu w Internecie Nr KRS potrzebny do blankietu
rozliczenia. Teraz sposób uzupełniania danych jest już
uproszczony i mniej pracochłonny. Wiem, że niektórzy do
wypisywania druczków mają taki stosunek jak ja do cyferek,
więc to rozumiem. Ale skoro trzeba, nie uciekniemy przed
urzędem skarbowym. Proszę – jeżeli ktoś jeszcze się nie
rozliczył, niech to zrobi i skorzysta z numeru 0000210880.
Ja już to zrobiłam.
Ewa Piasecka

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Kocury i Malichów

BRZOZOWA
DOLINA
zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie

1 % podatku

Na konto
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Dobrodzień
38 8907 1047 2005 4000 0631 0001
Naszym głównym celem jest budowa

,,Centrum Aktywności Wiejskiej
wraz z Remizą OSP w Kocurach’’,
oraz jej wyposażenie.
W obecnej chwili Gmina Dobrodzień
podpisała umowę o dofinansowanie
z Funduszy PROW na budowę.
Inwestycja jest planowana na lata 2012-2013.
KRS 0000201491
Więcej informacji dotyczących Stowarzyszenia na
stronie internetowej www.brzozowadolina.vot.pl
Za wsparcie dziękujemy
Zarząd Stowarzyszenia

Wernisaż rzeźby

3 grudnia 2011 roku odbył się w sali
kameralnej Dobrodzieńskiego Domu
Kultury wernisaż rzeźby Ignacego
Nowodworskiego. Ten młody zdolny
artysta to absolwent Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego, który dyplom
uzyskał w 2005 r. – z wyróżnieniem.
W swoich pracach rzeźbiarskich wykorzystuje różnorodne materiały, takie
jak: marmur, granit, twarde gatunki
drewna, metal czy przedmioty znalezione.
Wzajemne Kontrasty materiałów i struktur są cechą charakterystyczną jego
multimateriałowych rzeźb.
Artysta ten jest autorem statuetki
MECENAS Galerii Sztuki Współczesnej,
MECENAS Sztuki Dziecięcej, statuetki
Most Dialogu, którą to nagrodę otrzymał
Dom Kultury za festiwal „Źródło” oraz
statuetki Opolskie Lamy Ogólnopolskiego
Festiwalu Filmów Niezależnych
Laureat I Międzynarodowego Ple-
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neru Rzeźby w Marmurze, Opole 2006,
nagrodzony nagrodą Prezydenta Miasta
Opole w dziedzinie Kultury za 2009 r.,
zdobywca Nagrody Prezydenta Miasta
Opole 2009. Wystawia w Polsce, Niemczech
i Holandii.
Wernisaż rozpoczął koncert Eli
Dębskiej, która zaprezentowała „Ballady” Leonarda Cohena, natomiast
słowo wstępne wygłosił artysta plastyk
Stanisław Kowalczyk, który przywołał

rzeźbiarskie skojarzenia prac Ignacego
Nowodworskiego z twórczością Hasiora.
Bierze się to z pewnością z pomysłu
rzeźbiarza na wykorzystywanie w swych
pracach przedmiotów wyrzuconych przez
użytkowników i uznanych za stare i
bezużyteczne. Tymczasem ze starych
drewnianych klamerek do bielizny powstały pióra ptaka albo włosy „Bohatera”
ze starych gwoździ dachowych…
ADa

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu zwraca się z prośbą
o zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na terenie naszej
gminy, które w 2012r. obchodzą 50-lecie Pożycia Małżeńskiego
oraz par obchodzących Złote Gody w latach ubiegłych, które nie
zostały zgłoszone. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod
nr 34 3575 100 wew. 40 lub w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu.
E.K.

w pozostałej ofercie - kotły automatyczne na ekogroszek,
miał, zasypowe, pompy ciepła

Plotery frezujące CNC
Elektrowrzeciona trójfazowe
Systemy sterowania
Centrum Elektroniki i Informatyki Sławomir Wieczorek
ul. Mielczarskiego 1/3, 42-200 Częstochowa
www.ploteryfrezujace.com. info@ploteryfrezujace.com
tel. 605630946, tel./fax 34 3623834

