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Wizyta ambasadora USA

W marcu gościł w Urzędzie Miasta i
Gminy w Dobrodzieniu Pan Victor Ashe,
Ambasador USA w Polsce. Do wizyty
doszło z inicjatywy Pana Marka J. Guzik,
Konsula Generalnego USA z Krakowa.
Wizyta była częścią programu, którego
celem jest osobiste odwiedzanie przez
Pana Ambasadora polskich miejscowości,
poznawaniu ludzi mieszkających w
tych miejscowościach, zapoznanie
się z funkcjonowaniem samorządów.
Zainteresowanie funkcjonowaniem samorządów w polskich miejscowościach
bierze się u Pana Ambasadora stąd, że sam
pracował jako Burmistrz Miasta Knoxville.
Pan Ashe mając za sobą kilkudziesięcioletnią karierę w służbie publicznej został

nominowany przez George’a W. Busha a
następnie zaprzysiężony w dniu 23 czerwca
2004 roku na Ambasadora USA w Polsce.
Z Panem Ambasadorem przybył do
Dobrodzienia również Pan Marek J.
Guzik. W spotkaniu także wzięli udział
przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Karpinski i wiceprzewodniczący
Pan Paweł Czapla oraz Pan Edward
Grabiński, ze strony Urzędu Zastępca
Burmistrza Pan Marek Witek oraz Sekretarz Gminy Pan Waldemar Krafczyk.
Rozmowy były prowadzone na temat naszej gminy, goście zostali poinformowani
o planach związanych z rozwojem gminy,
o kulturze i tradycji naszego regionu, a
także o potrzebach i problemach z jakimi

się borykamy.
W związku z tradycją meblarską naszego miasta poinformowano gości, iż od
lat Dobrodzień słynie z bardzo ciekawych
i znanych w kraju oraz zagranicą wyrobów
meblarskich. Fakt ten wzbudził bardzo duże
zainteresowanie przybyłych gości. Pana
Ambasadora zapoznano z harmonogramem
imprez kulturalnych, a w szczególności o
XII Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołów
Artystycznych Mniejszości Narodowych
i Etnicznych pod nazwą „Źródło”, które
ma charakter międzynarodowy. Spotkanie
odbyło się w bardzo miłej atmosferze i
pozwoliło gościom poznać po części naszą
gminę.
W.K.

1. W kwietniu b.r. rozpoczęto, dawno
już oczekiwaną przez wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko,
budowę publicznego szaletu. Już latem
zeszłego roku miała ruszyć jego budowa
ale niestety, mimo ogłoszonego na to
zadanie przetargu nieograniczonego nie
wpłynęła żadna oferta firmy - gotowej
podjąć się tego przedsięwzięcia i w związku z tym przetarg został unieważniony.
Widać zbrakło szczęścia ale tak to już
jest w budownictwie, firmy budowlane w
okresie letnim mają „pełne ręce roboty”
i dlatego trzeba mieć sporo szczęścia
by znaleźć kogoś chętnego albo raczej
akurat „wolnego” do przeprowadzenia tej
inwestycji. W tym roku mieliśmy jednak
więcej szczęścia, bo na przetarg zgłosiły
się aż trzy firmy przedstawiając swoje
oferty. Po zbadaniu i przeanalizowaniu
wszystkich ofert została wybrana z
pośród nich najkorzystniejsza oferta,
którą przedstawił Zakład Remontowo –
Budowlany Pana Jana Cierpioła z Lisowa,
z którym została w dniu 27.03.2008r
zawarta umowa na budowę publicznego
szaletu na kwotę brutto: 368.785,26 zł,
netto: 302.283,00 zł.
Prace budowlane zostały rozpoczęte na
początku kwietnia i potrwają do połowy
września b.r. Na dzień dzisiejszy zostały
już wybudowane mury, tak więc budowa
idzie pełna parą, co możemy wszyscy na
bieżąco obserwować na własne oczy lub
zaglądając na stronę www.dobrodzien.pl
– Inwestycje gminne, gdzie co pewien czas
ukazują się zdjęcia dokumentujące kolejne
etapy budowy

Szalet miejski wraz z przyłączami,
budowany jest w sąsiedztwie istniejącego
targowiska przy ul. Solnej, tuż za przystankiem komunikacji autobusowej i
znajduje się na obszarze zachowanego
historycznego układu miasta wpisanego
do wojewódzkiego rejestru zabytków.
Budowany szalet znajduje się na terenie
położonym na wysokości ok. 228,7 m
n.p.m. w sąsiedztwie rzeki Myślinki.
Wybudowany zgodnie z projektem
ma być wolnostojącym budynkiem
1 - kondygnacyjnym z dachem czterospadowym,
krytym
dachówką
ceramiczną, niepodpiwniczonym, o
wymiarach 7,5 m na 10 m. W budynku
przewidziano dwa pomieszczenia dla
mężczyzn, dwa dla kobiet oraz jedno
pomieszczenie dla niepełnosprawnych.
Budowa szaletu obejmować będzie również wykonanie przyłącza wod.-kan. i
przyłącza energetycznego, niezbędnego do
zasilania budynku w energię elektryczną
oraz montaż instalacji odgromowej. Po
za tym planowane jest wykonanie dojść z
bruku betonowego do obiektu, a pomiędzy
budynkiem i przystankiem komunikacji
autobusowej przewidziana jest zieleń
ozdobna. Obiekt będzie obsługiwany
przez jednego pracownika, dla którego
specjalnie zaprojektowano pomieszczenie
administracyjno-socjalne do pobytu stałego oraz pomieszczenie gospodarcze na
sprzęt do porządkowania placu. Miejmy
nadzieję, że jeżeli inwestycja zostanie
zakończona, w pełni zaspokoi potrzeby
zarówno obsługi targowiska miejskiego
jak i mieszkańców oraz wszystkich gości
odwiedzających nasze miasto.
2. Najprawdopodobniej pod koniec
roku szkolnego, tj. ok. 21 czerwca b.r.
ruszy kolejna z zaplanowanych przez naszą
gminę inwestycji, a mianowicie wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej

Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
położonej przy ul. Wiejskiej 2.
Jak wiadomo stan techniczny elewacji
budynku, co widać gołym okiem, w
większości jest zły i wymaga remontu
generalnego tynków w celu zabezpieczenia
obiektu przed dalszym zniszczeniem.
Dodatkowo obecny stan obiektu pogarszają zniszczone, wypłukane tynki, a
także zawilgocenia oraz ubytki izolacji
na poziomie piwnic. W złym stanie są
także drzwi wejściowe i niezbędna jest
ich wymiana. Stolarka okienna została
już wcześniej wymieniona na PCV z
wyjątkiem okien na strychu.
Do przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w styczniu b.r. wpłynęła
nadspodziewanie duża ilość ofert, bo
aż od 9 wykonawców, z których prawie
połowa to konsorcja. Po dosyć długiej
analizie wszystkich ofert została wybrana
spośród nich najkorzystniejsza, którą
przedstawiło konsorcjum: Zakład Instalacji
Elektrycznych i Systemów Alarmowych
„INSAL” oraz H.B.U. Eksport – Import
Sp. z o.o. z Częstochowy, z którym została
w dniu 22 kwietnia b.r. podpisana umowa
na w/w inwestycję na kwotę brutto:
842.412,40 zł, netto: 690.501,97 zł. Prace
powinny się rozpocząć 21.06.2008r.
i zakończyć 31.08.2008r., czyli przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Zakres zaplanowanych robót wynika ze
złego stanu tynków, obróbek blacharskich
i powłok malarskich, dekapitalizacji
wieńczącego gzymsu jak również
potrzeby docieplenia ściany zewnętrznej
oraz wymiany instalacji c.o. w budynku
szkoły.
Prace remontowe będą obejmować:
• uzupełnienie i wyrównanie tynków (jak
zaistnieje taka potrzeba),
• docieplenie budynku szkoły styropianem
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Bo u nas nic się nie dzieje
Poezji, Tańczące Przedszkolaki, Zespół
młodzieżowy, rockowy „MeteoR”, Dzień
Dziecka, Mikołajki, sekcja modelarska,
zespół folklorystyczny, od niedawna
chór, cykliczne wystawy plastyczne
czy fotograficzne, występy artystyczne
kabaretów czy zespołów muzycznych,
koncerty w kościele, kino, nie mówiąc
o Dniach Dobrodzienia, basenie i
klubach sportowych… Nie wymieniłam
wszystkiego bo bodaj nie sposób…
Każdy jednak musi przyznać, że z
takiej oferty można wybrać coś dla ludzi
o różnych zainteresowaniach i w rożnym
wieku! A w dodatku jest to kultura na
dobrym jeśli nie bardzo dobrym poziomie!
Byłam doprawdy dumna, że mieszkam w
Dobrodzieniu… Bo tu bardzo wiele się
dzieje! Chciejmy to tylko zauważyć,
chciejmy korzystać bo to wszystko dla
nas! Pytam uczniów czy byli kiedykolwiek
na wystawie czy wernisażu, koncercie
operowym, spotkaniu z pisarzem … Nie
bo to trzeba by jechać do Opola albo
innego dużego miasta… Kiedy mówię,
że to w naszym Domu Kultury, w naszej
bibliotece… To prawie tak, jak z opinią,
że to co zagraniczne to z pewnością w
lepszym gatunku..
Pozbądźmy się kompleksu małomiasteczkowego czy prowincjonalnego

i doceńmy ludzi – tych wspaniałych
animatorów kultury, którzy nam te
wszystkie przeżycia duchowe umożliwiają.
Są to przecież: Stanisław Górski, Janusz
Orlikowski, Paweł Mrozek, Ks. Alfred
Waindok, pani burmistrz, dyrektorzy
wszystkich szkół i przedszkola, czy
wreszcie nauczyciele! Nie zarzucajmy, że
ciągle mowa jest o tych samych osobach,
ale bądźmy z nich dumni i dziękujmy, że
potrafią współpracować dla naszego dobra.
Nie doszukujmy się również tzw. drugiego
dna bo prawdziwy animator kultury,
miłośnik, pasjonat nie robi tego dla chęci
zyskania poklasku czy sławy…
Uczestnicy mojego kursu zazdrościli
mi dwóch rzeczy, że mamy Dom Kultury i
takich wspaniałych ludzi, bo to prawdziwa
rzadkość. Zgodnie twierdzili, że najbardziej
cierpią mieszkańcy wiosek, w których nie
mieszka żaden nauczyciel lub nie ma
szkoły, tam niemal zawsze naprawdę nie
dzieje się nic, a dzieci i młodzież nie mają
co począć z wolnym czasem.
Uświadomili mi też jedną bolesną
prawdę – niektórzy mieszkają w sąsiedztwie
(np. Żędowice), a nic o tym wszystkim co
się u nas dzieje nie wiedzą…
Mam nadzieję, że pobudziłam
czytelników do refleksji na ten temat, tak
jak uczestnicy kursu mnie…
ADa

kariery i przyszłości. W młodym wieku
bardzo często istotną przeszkodą jest
brak pieniędzy , doświadczenia czy brak
pomysłu. Na kredyt nie mogą liczyć ze
zrozumiałych względów. Młodzi ludzie nie
wiedzą jak zacząć i nie bardzo się orientują
kto mógłby ich wesprzeć w realizowaniu
własnych pomysłów na życie. Coraz
bardziej staje się konieczna umiejętność
pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. W Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Dobrodzieniu podjęto
inicjatywę mającą
na celu nauczenia
młodzieży działań
rozbudzających
p o s t a w y
Zwrot podatku, Kindergeld, Soka Bau, zwrot
przedsiębiorcze.
podatku VAT, analiza i odwołania od decyzji
Nawiązano kontakt i
rozpoczęto współpracę
niemieckich urzędów podatkowych, usługi
z
Powiatowym
podatkowe dla firm i osób prywatnych,
Zespołem
Europejskim
rejestracja firm i oddziałów firm polskich na
w Oleśnie działającym
terenie Niemiec, windykacja nie zapłaconych
pod egidą Starostwa
wynagrodzeń i rachunków.
Oleskiego.
Uczniowie klas
Dobrodzień
Opole II i III Technikum
Plac Wolności 16
ul. Kośnego 52 Handlowego: Nikola
tel. 034 - 35 36 528
tel. 077 - 44 13 510 H a n u s z e w i c z ,
Wojciech Grzesik i

Dawid Knopik - pod opieką nauczyciela
ekonomii i podstaw przedsiębiorczości
Danuty Ryszczyk - biorą czynny udział w
pracach tego Zespołu, a udział w Forum
Dialogu Europejskiego pozwoli im poznać
zasady pozyskiwania funduszy unijnych,
pisania wniosków o dotacje oraz nabyć
szereg umiejętności rozbudzających
własną przedsiębiorczość. Ponadto
ich działania będą zachętą dla innych.
Świadomość, że jest ktoś kto może i
umie pomóc i że jest takie miejsce gdzie
młodzi mogą przedstawić własne pomysły
jest bardzo ważna. Są to początki działań
w tym zakresie, ale chęć uczenia się i
zdobywania nowych doświadczeń jest w
młodych ludziach bardzo duża, o czym
świadczy uczestnictwo tych uczniów w
trzydniowym szkoleniu we Wrocławiu z
zakresu tworzenia i realizacji projektu w
programie „Młodzież w działaniu” oraz
pozyskiwania środków z tego programu.
Wszystkie takie przejawy chęci uczenia
się „dorosłego życia” należy wspierać i
pogłębiać.
Danuta Ryszczyk

Bo u nas to się nic nie dzieje!...
Zdanie takie dość często można
usłyszeć z ust mieszkańców naszej
gminy. Powtarzamy je czasem czy się z
nim zgadzamy czy nie, ale czy to prawda?
Ponoć trudno być prorokiem we własnym
kraju. Nie zauważamy pewnych zjawisk
dopóki ktoś z zewnątrz nie pomoże nam
spojrzeć na problem z innej perspektywy.
Otóż niedawno wzięłam udział szkoleniu
zawodowym w Opolu. Prowadzący na
wstępie poprosił o krótką wypowiedź
skąd jesteśmy i co ciekawego dzieje
się w naszych środowiskach. Kiedy
tak siedziałam czekając na swą kolej
i słuchałam przedstawicieli bodaj
większości okolicznych terenów rodziła się
we mnie ta właśnie refleksja. Jedni mieli do
powiedzenia tylko trochę, inni więcej, ale
byli i tacy, którzy z trudem opisywali jedno
czy dwa wydarzenia kulturalne w swojej
miejscowości. Kiedy przyszła kolej na mnie
prowadzący na dźwięk słowa Dobrodzień
wręcz rozpłynął się w pochwałach: no bo
Źródło, bo Towarzystwo Regionalne, bo
taka niezwykła podziwu godna pasja w
ludziach…
Kiedy wymieniłam imprezy, które
odbywają się w samym Dobrodzieniu
zajęłam wszystkim bodaj pół godziny. Bo
przecież to nie tylko Źródło, ale i Święto

Młodzież uczy się Unii

Zmieniająca się rzeczywistość
społeczno-gospodarcza i polityczna
Polski wynikająca z członkostwa w Unii
Europejskiej rodzi potrzebę poznania
zasad funkcjonowania tej Unii w różnych
aspektach. Dla młodych ludzi bardzo
ważna jest ich przyszłość i miejsce na
ziemi. Wielu nie chce emigrować do
Irlandii , Holandii czy Wielkiej Brytanii
i pracować na cudzy rachunek i chcieliby
pracować na własny , ale nie zawsze
wiedzą jak zacząć budowanie własnej
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Działania SDP

Źle się dzieje gdy polityka wygrywa
z ludzkim zdrowiem. A tak bywa i to
właśnie na naszym podwórku. Nie jest
tajemnicą, że dla Stowarzyszenia i ludzi,
dla których zdrowie jest największą
wartością pozyskanie karetki pogotowia
jest priorytetem. Gmina Dobrodzień i
Zębowice to rozległy obszar i pomimo, że
wszystkim życzymy zdrowia, zapewniamy, że taki samochód ratunkowy miałby
tu co robić. Są karetki, które stoją i czekają
aż „wielce” ubezpieczona osoba złamie
paznokieć, a tu jak na złość przez dwa
miesiące ani kataru ( zorientowanym w
wiadomościach z 24 kwietnia przyznaję
się do złośliwości). A dla nas – wielkiej
rzeszy dwu gmin karetki nie ma. Zdarza
się też, że pani przyjmująca zgłoszenie
obiecuje wysłać pomoc ale... trzeba czekać
do trzech godzin.
Mieszkam i pracuję przy ulicy Oleskiej
więc mam okazję słyszeć prawie każdy
samochód wjeżdżający na sygnale do
Dobrodzienia. Nasze starania o przydział
karetki rozpoczęły się przed zmianą
władz wojewódzkich i chyba tu jest
pies pogrzebany. Decyzje podjęte przez
poprzednie władze nie są respektowane,
a tym bardziej kontynuowane przez
władze obecne. Dlatego śmiem twierdzić,
że jeden człowiek na dobrym stołku jest
więcej „wart” niż zdrowie ludzi dwu gmin.
Czemu tak twierdzę?... bo karetka miała
być ale nie będzie, bo się zmieniły władze,
bo coś tam jeszcze. Dobrze by było żeby

te nowe władze miały moc uzdrawiania,
wtedy faktycznie karetkę możemy oddać
innym potrzebującym gminom. Nie
ustajemy jednak w staraniach i planujemy
dalsze rozmowy w tej sprawie na coraz
to wyższych szczeblach. To był główny
temat kwietniowego spotkania członków
Stowarzyszenia z viceburmistrzem
Markiem Witkiem i przewodniczącym
RM, Damianem Karpinskim.
Pozostając w temacie ZDROWIA
przypominamy, że Stowarzyszenie
postanowiło pomóc w zakupie leków
osobom o najniższych dochodach. Ten
problem dotyka szczególnie starszych
schorowanych ludzi, którzy za najniższą
rentę czy emeryturę nie są w stanie
wykupić przepisanych przez lekarza
medykamentów.
Trochę inny problem mają ludzie
niepełnosprawni na naszym terenie.
Chodzi tu o rehabilitację szczególnie
ludzi młodych, których rodzice muszą
wozić na zabiegi rehabilitacyjne.
Przy braku samochodu jest to bardzo
uciążliwe, wystarczy popatrzeć na
męczarnie tych ludzi przy wsiadaniu do
autobusu, czy składaniu ciężkiego wózka
i umieszczeniu go w pojeździe. Marzeniem
Stowarzyszenia jest stworzenie na miejscu
gabinetu rehabilitacyjnego i zatrudnienie
terapeuty. Sprawa ciągnie się już
stosunkowo długo, ale przepisy są nawet
w takich przypadkach bezduszne i trzeba
pokonać wiele barier administracyjnych,

by – pomagając ludziom – nie znaleźć się
w sądzie. Przeżył to dwa lata temu znany
z telewizji piekarz, który obdarowywał
biednych chlebem.
Ciągle staramy się pozyskiwać
środki na wykonywanie tych zadań.
Dzięki sponsorom (dobrodzieńskim
biznesmenom i rzemieślnikom), a także
organizowanym przez SDP imprezom
sportowym i kulturalnym udaje się
zaspokajać większość zgłoszonych potrzeb
środowisku.
Jak co roku w maju odbył się X
już turniej piłki siatkowej (czyt. s. 17),
w którym udział biorą wysportowani
panowie reprezentujący różne grupy
zawodowe, zakładowe, koleżeńskie i...
dowolne. Ojcem chrzestnym tego pomysłu
jest Tomek Sikora i chwała mu za to,
gdyż darowizny na rzecz Stowarzyszenia
otrzymane od sportowców pomogły już
wielu ludziom.
Z dochodowych imprez kulturalnych
czeka nas jeszcze w tym roku koncert
Piotra Lempy i III Bal Charytatywny. Te
imprezy to podwójna korzyść – strawa
duchowa i rozrywka dla mieszkańców
gminy, a także poważny zastrzyk w kasie
SDP.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
zrobić coś dobrego dla innych do pracy
w Stowarzyszeniu. Czekamy na nowe
pomysły.

W dniach 9. – 11. 04. 2007 odbyły się
w Lublińcu Powiatowe Dni Językowe,
na które została zaproszona młodzież
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu, biorąc udział w kilku
konkursach w języku niemieckim
pod okiem mgr Beaty Sikory. W
konkursie multimedialnym „Co
pokazałbyś niemieckim turystom
w swoim mieście?” III miejsce
zajęła uczennica kl. 1 Liceum Ogólnokształcącego Simona Zacha. W
konkursie recytatorskim uczennica

klasy 4 Technikum Agrobiznesu Anna
Pietruszka (fot. obok) zajęła II miejsce
recytując wiersz w języku niemieckim,
a wyróżnienie otrzymała uczennica kl.
1 Liceum Ogólnokształcącego Ramona
Ziaja. Uczniowie otrzymali wiele ciekawych i cennych nagród, byli bardzo
zadowoleni z sympatycznej, pełnej wrażeń
reprezentacji swojej szkoły w sąsiednim
powiecie. Organizatorom dziękujemy za
miłą atmosferę i gratulujemy organizacji
imprezy.
B.S.

Ewa Piasecka

Powiatowe dni językowe w Lublińcu
LEKSYKON STOLARSTWA
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Nie od dziś wiadomo, że Dobrodzień jest miastem stolarzy.
Dzięki inicjatywie Pani Burmistrz oraz Rady Miejskiej ruszyły prace nad
stworzeniem Leksykonu Stolarstwa, w którym będą przedstawione zakłady
stolarskie oraz zakłady związane z działalnością meblarską działające na terenie
gminy Dobrodzień. Leksykon będzie zawierał rys historyczny oraz współczesną
działalność firm.
Zachęcamy więc wszystkie firmy do dostarczania materiałów w celu zamieszczenia
w leksykonie.
Szczególnie prosimy zakłady, z którymi nie udało się nam jeszcze skontaktować,
a które są w posiadaniu ciekawych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu (pok.
Nr 7) bądź kontakt telefoniczny. Osobą do kontaktu jest Anna Lis tel:. (034) 3575100
w.49, e-mail: a_lis@dobrodzien.pl.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w tym przedsięwzięciu wszystkich stolarzy
działających na terenie naszej gminy.

V Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Informatycznej

2 - 4 kwietnia br. odbył się w Szczecinie
finałowy V Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół
Gimnazjalnych. W ciągu trzech dni
uczniowie stoczyli ostatnią batalię o
miano najlepszego informatyka. Wśród
finalistów znalazł się, reprezentant naszego
powiatu uczeń Martin Włodarz, uczeń
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Dobrodzieniu, którego nauczycielem
informatyki jest mgr inż. Marta Więdłocha.
Organizatorem konkursu było IV Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie. W
pierwszym etapie konkursu, rozgrywanym
za pośrednictwem Internetu, wzięło
udział 1347 uczniów z całej Polski. Do
drugiego etapu, zgodnie z regulaminem,
zakwalifikowało się 320. Do ścisłego finału
dotarło 32 uczniów, po dwóch z każdego
województwa.
Finałowa rozgrywka polegała
na rozwiązaniu testu i pracy na
komputerach. Po raz pierwszy w
pięcioletniej historii konkursu do
udzielania odpowiedzi na pytania
testowe użyto interaktywnego systemu
zbierania i analizowania odpowiedzi
Senteo. Praca na komputerach wymagała
od finalistów znajomości edytora
tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy
danych oraz algorytmiki.Trzydniowy
pobyt w Szczecinie był dla finalistów
i ich opiekunów niezwykle napięty.
Zorganizowana była m.in. „Lekcja
samorządowa” na Zamku Książąt
Pomorskich poprowadzona przez Pana
Michała Łuczaka, Przewodniczącego
Sejmiku Samorządowego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Pana
Witolda Jabłońskiego, członka Zarządu

Województwa. Finaliści i ich nauczyciele
spotkali się z pracownikami naukowymi
Wydziału Informatyki Politechniki
Szczecińskiej, wysłuchali wykładu
pt. „Droga do sieci nowej generacji NGN”, który wygłosił dr inż. Krzysztof
Bogusławski. Wykład spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem i wzbudził ożywioną dyskusję. Organizatorzy
konkursu przygotowali dla finalistów
trzygodzinną wycieczkę autokarem po
Szczecinie, która pozwoliła im, choć
trochę, zapoznać się z Grodem Gryfa.
W czasie, gdy finaliści rozwiązywali
finałowe zadania, ich nauczyciele wzięli
udział w warsztatach informatycznych
przygotowanych przez firmy: IRS, Prog-

KOMUNIKAT
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień przypomina zarządcom
nieruchomości o obowiązku składania gminom informacji
o wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych
w budynkach nie należących do publicznego zasobu
mieszkaniowego, położonych na obszarze gmin wynika
z art.186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w myśl którego zarządca nieruchomości
przekazuje organom wykonawczym gminy dane dot: czynszów
najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem
budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową
lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych
w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według
wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze
gminy lub jego części (Dz.U. z 2007r Nr 250, poz.1873 ) .
Powyższe dane należy złożyć w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy
Dobrodzień – (wejście od ul.Piastowskiej I piętro pokój
nr17).

Man Software, Operon i Helion. Najlepszym informatykiem okazał się Krzysztof
Krzysztofik z Kamienia Pomorskiego
(opiekun: Jacek Golusda). Podczas
finałowej gali, na której wręczono nagrody
obecna była Pani Wiceprezydent Szczecina
Elżbieta Masojć oraz Wicekurator Oświaty
Krzysztof Rembowski. Odczytany został
list od Michała Jaworskiego, dyrektora
Microsoft, skierowany do finalistów i ich
nauczycieli.
Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie z Publicznego
Gimnajzum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu będą znowu walczyli o miano
najlepszych informatyków w Polsce.
Marta Więdłocha

Aktywizacja bezrobotnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w 2008 roku będzie realizował projekt systemowy pt.
„Stawiamy na lepsze jutro – program aktywnej integracji
społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień” realizowany
ze środków Unii Europejskie w ramach PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób
z naszej gminy, które są w wieku produkcyjnym, pozostają bez
pracy i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja
ta ma na celu m.in. wzrost poziomu zatrudnienia. Na konieczność
wsparcia tej właśnie grupy osób wskazuje potrzeba ich intensywnej aktywizacji jak i ich gotowość do współdziałania.
Projekt będzie realizowany w oparciu o kontrakty socjalne mające na celu określenie sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie aktywizacji
społecznozawodowej oraz
przeciwdziałaDOBRODZIENIA
nie wykluczeniu
i Okolic
społecznemu.
K.T.
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Jeśli na konie to do Kolejki

„Ranczo Tamiza” w Kolejce jest nie tylko
zwykłą stadniną, ale także gospodarstwem
agroturystycznym. A wszystko zaczęło
się około 22 lata temu, kiedy mąż pani
Korneli Pryszcz, która dziś prowadzi
stadninę, został w Kolejce leśniczym.
Zawsze marzył o koniu i mieszkając w
leśniczówce po raz pierwszy zrealizował
swe marzenie kupując pierwszego konia ze
źrebakiem. Już wtedy przychodziły dzieci
zwabione pewną atrakcją. Stąd zrodził się
pomysł by zwiększyć ilość koni i skupić
się na nich. Dlatego państwo Pryszczowie
opuścili leśniczówkę i przenieśli się obok
do dzisiejszego gospodarstwa – stadniny.
Z roku na rok rosła ilość koni, a z nią ilość
amatorów jazdy konnej. To zaś niemal
wymusiło agroturystykę – pierwsi goście
pojawili się jakieś 13 lat temu.
Dziś stadnina liczy 7 koni o imionach:
Salwa, Luk, Lombard, Luna, Bajka, Linda
i Hera oraz 6 kuców: Ramona, Jaga,
Rumba, Kapsel, Ringo i Horka, ale to
nie jedyne zwierzęta, które można tam
spotkać. Wśród kotów, psów i bażantów
przechadza się majestatycznym krokiem
świnia wietnamska Buła. Jej imię świetnie
oddaje wygląd i charakter…

Na terenie stadniny znajduje się również
plac zabaw, miejsce na ognisko, staw oraz
kawiarnia – świetlica z kominkiem, w której
goście mogą zorganizować swoją zabawę
w deszczowe dni. Najczęstszymi gośćmi
są tu uczestnicy wycieczek rowerowych
kończących się pieczonymi przy ognisku
kiełbaskami. Miejsc noclegowych jest 9
– pokoje z łazienkami. Tu najczęstszymi , bo
nierzadko stałymi, gośćmi są pasjonaci jazdy
konnej ze Śląska i z regionu Częstochowy,
ale zdarzają się też z odleglejszych regionów
kraju czy nawet zza granicy.
Każdy może odwiedzić to miejsce bez
względu na to czy zgłębił już tajniki jazdy
konnej czy nie, bo znajdzie tu instruktora.
Ci zaś, którzy są już wprawnymi dżokejami
mogą samodzielnie zwiedzać konno
okoliczne piękne lasy, bo tras jest bardzo
wiele. Stadnina jest bowiem bardzo
malowniczo położona, a przy wjeździe
do Kolejki witają bociany, które przylatują
tu od lat. Konie natomiast otoczone są
troskliwą opieką, również weterynaryjną.
Prócz wizyt lekarza ogólnego badane są
przez specjalistę zajmującego się wyłącznie
końmi. Ściśle pilnowany jest również
kalendarz szczepień.

Jedyną bolączką tego miejsca jest droga
dojazdowa od głównej ulicy w Kolejce do
samego gospodarstwa. Pomijając fakt jak
jest uciążliwa i trudna do przebycia dla
mieszkańców, ale dla turystów czasem
stanowi przeszkodę nie do przebycia.
Właścicielka mówi, że wielokrotnie już
zdarzyło się, iż goście zrezygnowali. Latem
piaszczysta i pyląca nie do zniesienia, a zimą
podczas roztopów przeradza się w bagno,
w którym grzęzną samochody. Nawet letni
spacer z wózkiem to droga przez mękę nie
mówiąc o przejażdżce rowerowej… Musi
to być też najgorszy fragment podróży dla
samych koni, które często przyjeżdżają tu
z właścicielami…
Mimo takiej przeszkody serdecznie
zapraszamy do Rancza Tamiza liczymy
bowiem, że problem drogi zostanie
wkrótce pomyślnie rozwiązany. Podczas
niedzielnego spaceru każdy może tu zajrzeć
i zobaczyć konie czy zapewnić dziecku
atrakcję w postaci przejażdżki na kucyku.
Prowadzą również do nas wyznaczone
ścieżki rowerowe, więc zapraszamy także
amatorów wycieczek rowerowych na miły
odpoczynek.
ADa

22 maja 2008 roku odbyła się uroczysta
Msza św. w intencji księdza proboszcza z
okazji 25 – lecia posługi duszpasterskiej
w parafii św. Marii Magdaleny w
Dobrodzieniu. Liturgia sprawowana była
bardzo uroczyście. Wzięło w niej udział
pięciu zaproszonych księży, diakon,
szafarze, Marianki, ministranci, organista,
zespół „Alleluja” i siedem sztandarów
– m.in.: Straż Pożarna, Gimnazjum im.
Jana Pawła II , Liceum Ogólnokształcące,
Szkoła Podstawowa. Wspaniałe kazanie
wygłosił ks. Henryk Kałuża uświadamiając
nam jak bardzo potrzebujemy kapłana i jak
powinniśmy dziękować za to, że jest wśród
nas bo są społeczności chrześcijańskie na
świecie, które latami czekają na księdza.
A ponadto jaka to trudna praca i misja
wymagająca nieustannej modlitwy i
duchowego wsparcia.
Po Mszy św. przyszła kolej na kwiaty.
Najpierw dzieci, ministranci, Marianki i
przedstawiciele zespołu Caritas. Odczytane
też zostało niejako sprawozdanie z 25
– letniej działalności księdza Wiandoka
w parafii. Jubilat żartował potem, że ma
gotowe sprawozdanie dla ks. Biskupa w
razie kontroli.
Najbardziej niezwykłym prezentem dla
ks. Proboszcza był jednak koncert organowy

prof. Andrzeja Chorosińskiego promujący
pierwszą płytę nagraną na naszych nowych
organach. Zapowiadając swój koncert artysta
dziękował księdzu w imieniu całego świata
muzycznego organistów za zbudowanie tak
wspaniałego instrumentu, który liczy 1500
piszczałek. Przytoczył też słowa Bacha
- „Oby te organy służyły Bożej chwale i
wzbogaceniu ludzkich serc i umysłów”.
Andrzeja Chorosińskiego mogliśmy słyszeć
w Dobrodzieniu już po raz trzeci. Tym razem
wykonał: Jana Sebastiana Bacha Toccata dmoll i Ave Maria, Antonio Vivldiego Wiosnę
z cyklu „Cztery pory roku”, Mendelssona
VI Sonata d-moll oraz Mieczysława
Surzyńskiego Wariacje na temet „Święty
Boże”. Natomiast już niedługo będziemy
mogli odtwarzać we własnych domach 70
minut muzyki organowej z pierwszej płyty
CD wraz z tymi utworami.
Po zakończeniu koncertu ksiądz
proboszcz dziękował wszystkim za tak

ciepłe przyjęcie, za wszystko to co dobrego
go u nas spotkało i przepraszał za jakieś
niedociągnięcia czy problemy bo „cóż to
za życie bez krzyża”… Wspomniał również
wszystkie osoby, których talent rodził się
niejako pod jego duchowymi skrzydłami
– organista Dionizy Brylka, prowadząca
zespół „Alleluja” Beata Sikora czy śpiewak
operowy, a kiedyś też organista, Piotr Lempa
i wszyscy inni, których nie sposób wyliczyć.
To przecież 650 chrztów i 276 małżeństw
od kiedy ksiądz jest w parafii… Proboszcz
dziękował również prof. Chorosińskiemu
za wspaniały koncert. Natomiast podziękowanie w imieniu wszystkich
mieszkańców złożyła na ręce artysty Pani
Burmistrz Róża Koźlik.
Obchody jubileuszowe księdza
proboszcza stały się zatem kolejnym
wydarzeniem kulturalnym w Dobrodzieniu.
Dziękujemy i czekamy na płytę.
ADa

Płyta na dobrodzieńskich
organach na srebrny jubileusz
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Bukiety okolicznościowe, wiązanki pogrzebowe,
bukiety ślubne, dekoracje kościołów i samochodów
poleca kwiaciarnia

„KALINA”
Pl. Wolności w Dobrodzieniu
tel. 0604 294 155

Nasi niezwykli - 40 lat klubu modelarskiego w Dobrodzieniu

Modelarstwo to pasja rodzinna

Rok 2008 to już właściwie 41 rok
istnienia klubu w naszym mieście. Pierwszą
modelarnię w Dobrodzieniu założył Jan
Rzepczyk w 1967 r. Na początku mieściła
się przy Publicznej Szkole Podstawowej,
której ówczesnym dyrektorem był Jan
Ginda. Wykorzystywano pracownię
szkolną, gdzie powstawały modele
latające, a potem również samochody i
statki. Już wtedy uczestniczono w różnego
typu zawodach, a także organizowano
własne w sali gimnastycznej. Następnie
pracownia została przeniesiona do
Domu Kultury, gdzie mieści się do dziś.
Kronika Domu Kultury odnotowuje
pierwsze zawody zorganizowane w
Dobrodzieniu – Wojewódzkie Zawody
Modeli Latających o Puchar Spółdzielni
„Jedność”. Zwyciężyła oczywiście
modelarnia z Dobrodzienia – Rudolf Szolc
i Henryk Piasecki.
Obecnie klub liczy 12 członków,
a ich instruktorem jest syn założyciela
Rudolf Rzepczyk, który zaraził już pasją
swego syna Rolanda. Twierdzi, że ta pasja
była w rodzinie niemal od zawsze bo już
dziadek budował modele… Ojciec prócz
tej modelarni w Dobrodzieniu prowadził
pracownię w Zawadzkiem, więc po pewnym czasie tę dobrodzieńską oddał synowi
i zaczęła się rywalizacja. Jak to wśród
prawdziwych sportowców. Podobnie
pasja modelarska wciągnęła rodzinę
Brylków. Kiedy bowiem instruktor nie
może być obecny zastępuje go, równie
wielki miłośnik modelarstwa, Krystian
Brylka, który również zaraził już syna.
Tak to już bowiem z modelarzami jest, że
ich zainteresowaniem żyją całe rodziny.
Pan Rudolf swą przyszła żonę poznał
właśnie w modelarni… W Dobrodzieniu
w tym roku pojawiła się również pierwsza
dziewczyna…
Nasi młodzi sportowcy budują tylko
modele statków. Powinno się jednak
nazwać ich również artystami, a nie
zgodzi się z nami tylko ten, kto nie
widział choćby jednego modelu. Trzeba
nie lada cierpliwości, zręczności, ale i
fantazji a przede wszystkim pasji żeby
wykonywać takie arcydzieła. Zwłaszcza,
że powstają one nawet przez parę lat. To
nieprawdopodobna dbałość o szczegół
połączona z precyzją i fachowością bo
każdy jest wodowany i musi pływać
zdalnie sterowany przez modelarza. A
budują niemal ze wszystkiego. Oryginalne
części bywają drogie, więc dlaczego szyba
statku nie może powstać z folii będącej
okładką pudełka po zabawkach, a łańcuch
z fragmentu biżuterii?.. Krystian Brylka
żartuje, że można ich nazwać zbieraczami
śmieci, bo przecież wszystko może się
przydać… Sam zajmuje się modelarstwem
od 28 lat. Pewnego dnia poszedł z tatą do
modelarni w jakiejś tam sprawie, zobaczył
i zachwycił się i tak już zostało. Stworzył
około 20 modeli włącznie ze składanym

w butelce… Obaj panowie realizują swoją
pasję i zarażają innych zachęcając do
profesjonalizmu bowiem nasi sportowcy
biorą udział w wielu zawodach rangi
nie tylko polskiej, europejskiej, ale i
światowej! Są to: Mistrzostwa Śląska,
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy,
Zawody Modeli Pływających czy
Mistrzostwa Świata.
W zawodach zwykle biorą udział dwa
typy modeli - podlegające ocenie – są
to wierne kopie prawdziwych statków
współczesnych np. wojenne, handlowe,
czy takie, które pływają do dziś bo zostały
przerobione na wycieczkowe; oraz modele
nie podlegające ocenie. Te drugie to wolne
konstrukcje, które wykonują zazwyczaj
początkujący modelarze. Jury wydaje
najpierw ocenę statyczną za wykonanie
– estetyka, precyzja, malowanie i
działanie wszystkich czynności, które
będzie potem wykonywał; potem druga
ocena dynamiczna. Każdy statek musi
przepłynąć trasę w kształcie trójkąta z
7 bramkami i zatrzymać się w doku, a
wszystko musi się zgadzać z przedłożonym
opisem. Zatem każdy modelarz musi
posiąść jeszcze dodatkową umiejętność
– sterowania własnym statkiem. Nasi
sportowcy wodują i ćwiczą na zalewie
czy basenie krytym w czasie zimy.
Dodatkowo na zawody każdy model musi
posiadać swoją skrzynkę i szczegółowy
opis komputerowy z rysunkami. I tu
wielki ukłon w stronę plastyka Pawła
Mrozka, który ma wiele serca dla naszych
modelarzy i bezinteresownie pomaga od
strony graficznej.
Modele w dobrodzieńskiej pracowni powstają głównie na podstawie
prenumerowanych planów modelarskich
istniejących statków i zdjęć oryginałów,
rzadziej z gotowych elementów,
które trzeba tylko poskładać. Tak
raczej zaczynają młodzi adepci tej
trudnej sztuki. Najbardziej okazały
model powstały w Dobrodzieniu to
platforma remontowa – na podstawie
książki „Niezrealizowane projekty”. W
rzeczywistości nie powstała, ale w małej
pracowni małego miasta tak. Ma 1,80/70
szerokości i 1,10 m wysokości. Wykonuje
54 czynności włącznie z gaszeniem pożaru
na platformie (motorówka ratownicza,
statek strażacki, helikopter…). Składa
się z 1 dużego modelu i dwóch małych.
Muszą go obsługiwać 3 osoby. I to właśnie
cudo nazwane Okręt DOKiS zdobyło
mistrzostwo Europy! Ma też swoją
historię. Rudolf Rzepczyk wspomina,
że podstawę skonstruował jeszcze jego
ojciec, ale nie została wykorzystana
i poszła do lamusa. Teraz odkurzona,
przerobiona zdobywa medale.
Dobrodzieniacy są jedyną ekipą
w Polsce, która robi takie pokazy. W
województwie opolskim są natomiast
drugim klubem prócz działającego

w Opolu. Jeśli zaś chodzi o władze
zwierzchnie to podlegają pod LOK
– Sekcja Modeli Pływających NS, którą
dowodzi komandor Barbara Pieczka.
Na koniec najważniejsze – osiągnięcia!
Zaczynamy od wspomnień – w 1985 roku
Rudolf Rzepczyk wyjechał do Roterdamu
na Mistrzostwa Świata ze statkiem
Riszerie (statek liniowy z II wojny
światowej), który został tam sprzedany
do francuskiego muzeum. Ciekawe jakie
dziś są jego losy? Osiągnięciem był wtedy
sam wyjazd polskiej ekipy po raz pierwszy
na takiej rangi zawody. W 1995 r. Rudolf
Rzepczyk zdobył mistrzostwo świata, w
2005 r. Dobrodzieniacy wywalczyli
III miejsce na Mistrzostwach Świata,
a w 2006 r. I miejsce – złoty medal w
Mistrzostwach Europy. Gratulujemy
bardzo serdecznie i jednocześnie
żałujemy, że niestety za tytułami nie idą
wielkie nagrody finansowe jak w innych
dziedzinach sportu. Bardzo by to ułatwiło
realizowanie tej pasji na co dzień. Bowiem
koszty powstania modelu to dopiero
połowa, jeszcze zostaje skrzynia, opis no
i transport na zawody ...
Szkoda również, że my zwykli
mieszkańcy, że nie możemy tych
wspaniałych modeli podziwiać w formie
wystawowej. Co więcej, jest pewnie część
naszej społeczności, która w ogóle nie
wie, że takie cuda u nas powstają mimo,
iż we wrześniu podczas „Pożegnania
Lata” odbywają się pokazy na zalewie
dobrodzieńskim. Żaden bowiem, nawet
najlepszy opis, nie jest w stanie wyrazić
jakie to niezwykłe arcydzieła mogą
powstać w tak niewielkiej pracowni
jaką dysponują modelarze. Sportowcy
obiecują, że zimą gdy modele nie są tak
eksploatowane na zawodach będziemy
mogli je zobaczyć w sali wystaw Domu
Kultury wraz ze zdjęciami, dyplomami no
i oczywiście pucharami.
Oczywiście gratulujemy najnowszego
sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne
zawody bo zostaliśmy już przez Was
przyzwyczajeni, że nie wracacie bez
nagrody! Najbardziej jednak będziemy
kibicowali podczas przyszłorocznych
Mistrzostw Polski, które mamy nadzieję,
odbędą się w Dobrodzieniu! O ten zaszczyt
stara się również Ełk. Trzymajmy kciuki
by zapadła decyzja korzystniejsza dla
nas! To po pierwsze wspaniała promocja
dla miasta, po drugie szansa na rozwój
bazy turystycznej, a po trzecie może to
wydarzenie zachęci więcej młodych ludzi
do zainteresowania się tym niezwykłym
sportem. Zapraszamy!
ADa
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Czy Dobrodzień będzie miał swój chór?

Muzyka niemal od zawsze gościła w
Dobrodzieniu i to ze swej jak najlepszej
strony – występy estradowe w Domu
Kultury, koncerty z okazji „Źródła”,
chóralne czy organowe w kościele
– to ze strony profesjonalistów. Drugim
obliczem muzyki w Dobrodzieniu,
nam chyba bliższym, są nasze własne
inicjatywy – zespół „Alleluja”, schola
kościelna, zespół rockowy „MeteoR”,
zespoły folklorystyczne, muzykujące
przedszkolaki…., aż strach wymieniać by
kogoś nie pominąć. Tego jeszcze jednak
nie było. W okresie świątecznym z okazji
św. Mikołaja znalazło się w naszym
mieście prawie 30 osób – w większości
amatorów, którzy zechcieli zaśpiewać dla
dzieci w prezencie.
Wszystko zaczęło się od pomysłu
na uświetnienie Mikołajków 2007 tzw.
muzykującymi rodzinami. Nie było
jednak aż tylu chętnych do występu
solowego, ale wielu deklarowało, że gdyby
tak w chórze to bardzo chętnie. Tę myśl
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właśnie pochwyciła dyrektor przedszkola
Ewa Macha i zgromadziła taką niezwykłą
ilość osób, które zechciały znaleźć czas
by przychodzić na próby i ćwiczyć dla
swoich pociech. A byli to i nauczyciele ,
dyrektorzy, studenci, emeryci i młodzież,
a nawet przedstawiciele rady, czy sama
poprzednia pani burmistrz. Dyrygentem
został mianowany Władysław Regner.
Po bodaj dwóch tygodniach prób
powstał niemal prawdziwy chór. 6 grudnia
2007r. tuż po bajce „Magiczne kryształy”
przygotowanej przez młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką
nauczycielek Agnieszki Hurnik i Beaty
Sikory, wystąpił chór z następującym
repertuarem: „Jak to miło”, „Zagraj
Dziecku kołysankę”, „Kundel rudy”
(historyjka kolędy, za którą biegał kundel),
„Słoneczko już gasi złoty blask”. Dodać
należy, że w kołysance były partie solowe,
które wykonywała Beata Sikora, natomiast
„Kundel” nie dość, że śpiewany był na
głosy, to jeszcze był klaskany!... Śpiewając
w pruszących powoli płatkach śniegu chór
osiągnął swój pierwszy sukces.
Niestety nie wszystkim starczyło już
zapału by zaśpiewać z okazji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej pomocy. Mimo to
koncert się odbył i to z powiększonym

repertuarem!
Ostatni dotychczas koncert, w już
bardzo okrojonym składzie, chór dał w
Szkole Podstawowej podczas imprezy
„Dzień Ziemi Dniem Wrażliwości”
zwracając uwagę dzieci na potrzeby ducha
oraz szacunek do chleba.
Wielka szkoda, że inicjatywa zrodzona
z tak wielkiego zapału powoli go tracąc
może zaniknąć. Chórzyści amatorzy
zbierają się w każdy poniedziałek o
godzinie 18.30 w Domu Kultury.
Wszystkich chętnych do wspólnego
śpiewu serdecznie zapraszamy.
ADa

KOMUNIKAT USC
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu
zwraca się z prośbą o zgłaszanie par
małżeńskich zameldowanych na terenie
Miasta i Gminy Dobrodzień, które w
2008 roku obchodzą 50-lecie Pożycia
Małżeńskiego. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr 034/35 75
100 wew. 40 lub w pokoju nr 13 Urzędu
Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.
E.K.

Emu

RESTAURACJA
Zygmunt Jaguś

STANISZCZE WIELKIE, UL. KOŚCIELNA 2
TEL. 077 46 11 245, 46 11 012; 601 245 364

organizujemy:
• wesela
• jubileusze
• urodziny
• bankiety
• komunie
• wszelkie imprezy
rodzinne
• imprezy firmowe

ZAPEWNIAMY SMACZNĄ KUCHNIĘ,
MIŁĄ OBSŁUGĘ

CENY KONKURENCYJNE
Justyn odszedł. To prawie tak
niemożliwe jak fiknięcie kozła w
wykonaniu pałacu kultury. Nikt w to nie
uwierzył, gdy usłyszał wiadomość po raz
pierwszy. Wszyscy przyjaciele i znajomi
odebrali to jak kolejny numer Justyna. Bo
on taki był – jajcarz i żartowniś.
Za to serce miał cholernie pojemne.
Pamiętam jak siedzieliśmy w parę osób
po pracy na ławeczce i czekaliśmy na
tramwaj. Słońce świeciło, dziewczyny
machały kolorowymi spódniczkami chciało się żyć. Justyn stwierdził, że żal
natury i zarządził, że idziemy do domu
pieszo, bo w tramwaju duszno. Wymyślił
drogę przez park, zebrał od nas po piątce
i poszedł kupić colę i chipsy. Bo żeby nie
marnować czasu pójdziemy sobie – tak
powiedział - nóżka za nóżką i zaliczymy
piknik po drodze. Dogonił nas już w parku
bez coli i chipsów za to uśmiechnięty na
okrągło. – Co z piknikiem? – pytamy.
- Zabrakło pieniędzy, ale babcia ma
leki. Taki był Justyn. Wystarczyło, że
zobaczył potrzebującego pomocy to nic

Po Lidze Miast

4 czerwca br. odbyła się ostatnia tura
Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny
w pływaniu. W poprzednich numerach
"Echa..." informowałem o sukcesach
naszych pływaków w tych zmaganiach.
A oto wyniki naszych zawodników w
kategoriach wiekowych: dziewczęta 11
lat: 2. M. Gambuś; 3. O. Brzezina; 4. W.
Strzoda; 6. J. Kapela; 8. J. Prysok. 12 lat: 1.
K. Maciuch. 13 lat: 2. A. Kowalska. Chłopcy
11 lat: 2. P. Gorgosz; 5. R. Nowak; 6. D.

Rzadko się zdarza, by tyle osób z jednej miejscowości
spotkało się w innym miejscu tylko po to, by pożegnać
znajomego, przyjaciela, kolegę. Właśnie 14 maja mieliśmy
okazję, by się spotkać w Miotku niedaleko Kalet, by
powiedzieć ostatnie „cześć Heniek”. Pojechaliśmy w Jego
rodzinne strony, by odszedł otoczony grupą ludzi – tak jak w
Jego życiu. To był ostatni Jego wyjazd, bo pozostałych było
tyle, że chyba sam nie byłby w stanie ich policzyć. Urodzony
harcerz, turysta, wędrownik, miłośnik gór i morza - przyjaciel
młodzieży.
Heniek Maruszczyk był nauczycielem historii, był też
inspektorem, dyrektorem...etc, etc.
Ważniejsze od tych funkcji były jego ludzkie walory
– otwartość, ciekawość świata, nieprzeparta chęć pokazania
młodzieży piękna polskiej ziemi. On to wszystko miał i tym
się dzielił.
Nie ma w Dobrodzieniu i okolicy ucznia czy absolwenta,
który nie wiedziałby kim był „Emu”. Spod Jego skrzydeł
wyrosło wielu sympatyków turystki, wielu wielbicieli letnich
i zimowych wędrówek. Dobrze, że zostali tacy, których zaraził
swoją pasją, by kontynuowali Jego prawie czterdziestoletnią
pracę.
Cześć Heniu! – wędruj sobie po niebiańskich
przestworzach, kiedyś do Ciebie dołączymy.
EP
PS. W następnym numerze "Echa..." przedstawimy
bardziej obszerne wspomnienia o zmarłych w pierwszych
miesiącach tego roku nauczycielach: Henryku Maruszczyku
i Marii Paluszek.

Jajcarz

się nie liczyło, a cieszył się jak dziecko.
Niejednego kumpla wybawił z opresji, był
prawdziwym przyjacielem. Tylko z żoną
nie mógł się jakoś dogadać - nadawali na
różnych falach dopóki się nie rozeszli.
Syna kochał nad życie – Feluś miał już
15 lat i przepadał za ojcem. Widywali
się ostatnio rzadko od czasu kiedy syn
wyjechał z matką do Francji. Z Warszawy
do Paryża to odległość do pokonania bez
przeszkód szczególnie dla Justyna. Bywało,
że jak zatęsknił, bez zbytnich przygotowań
wsiadał w samolot i leciał do Felusia. Poza
tym gadali sobie codziennie wykorzystując
cuda nowoczesnej komunikacji słownej.
Taki był Justyn.
Witrynę (tak pieszczotliwie nazwał
żonę jeszcze przed ślubem) tolerował
teraz - gdy już nie byli razem i nawet
jakby się z czasem polubili, szczególnie
na odległość.

Sówka; 7. K. Piosek; 8. R. Kukowka.
Na stronie internetowej klubu
www.vega-dobrodzien.webpark.pl
lub europejskim rankingu www.
swimrankings.net można znaleźć wszystkie
wyniki naszych zawodników.
•••
5 czerwca br. dobrodzieńskie
gimnazjalistki, Sylwia Górny i Monika
Jańta wystartowały w wojewódzkim
finale dwuboju nowoczesnego (pływanie
100 m st. dowolnym + bieg 1000 m) w
Zdzieszowicach zajmując 6. miejsce. WK.

Pamiętam, gdy Majka z naszego
działu złamała nogę to Justyn potrafił
wstawać rano o piątej żeby zdążyć przed
pracą podrzucić jej świeże pieczywko na
śniadanie. Taki był Justyn.
Dobre miał chłop serce. To niemożliwe,
że nikt już nie spuści szczura na sznurku,
żeby wystraszyć wredną i złośliwą Trudę,
nikt nie naleje wody do butów Aśce przed
wyjściem na dyskotekę. Bo to potrafił tylko
Justyn. I nikt się na niego nie gniewał bo
dobry chłop był z niego. Miał opory przed
przyznaniem się do tego, że skończył już
czterdziestkę. Jak w jego bloku zachorował
gospodarz, to Justyn potrafił przez tydzień
go zastępować w najpilniejszych sprawach,
bo wiedział, że chłop ma szóstkę dzieci
do wykarmienia i kasa mu potrzebna.
Taki był Justyn. A teraz go nie ma. Gdyby
żył do osiemdziesiątki pewnie nikt by
o nim tak często nie wspominał, bo na
starość byłby może upierdliwy, zrzędliwy,
złośliwy... A tak to się nigdy nie zestarzeje,
nie stetryczeje, będzie z nami jako ten
kawalarz wlewający herbatkę koperkową
do butelki po żołądkowej gorzkiej. Ja
myślę, że on umarł sobie dla jaj - bo taki
był Justyn.
Ewa Piasecka
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Gminne eliminacje
Recytatorskie

W dniu 17 kwietnia w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu po raz dziesiąty przeprowadzono etap miejsko-gminny konkursu recytatorskiego dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu
oleskiego.
8 maja 2008 roku w sali kameralnej
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu przeprowadzono miejsko-gminne eliminacje X Minifestiwalu Piosenki
Dziecięcej dla Przedszkolaków powiatu
oleskiego. W eliminacjach wzięło udział
29 przedszkolaków w następujących
kategoriach wiekowych: rocznik 20032004 – 7, rocznik 2002 – 9, rocznik 2001
– 13. Dzieci reprezentowały Przedszkola
Samorządowe z Dobrodzienia, Myśliny,
Szemrowic oraz Bzinicy Starej.
Młodych wokalistów oceniała
komisja konkursowa w składzie:
Miłosława Ratajczyk, Aldona StychBorkowska, Stanisław Werner.
Celem odbywającego się Minifestiwalu była: popularyzacja piosenki
dziecięcej, wyzwalanie u dzieci radości śpiewania, promocja osiągnięć
przedszkoli w sferze działalności
muzycznej.
Komisja konkursowa po wysłuchaniu
przedszkolaków, biorąc pod uwagę:
dobór repertuaru, wykonanie, walory
wychowawcze oraz ogólny wyraz
artystyczny wytypowała do udziału
w finale powiatowym następujące
dzieci: Łukasza Koja z Przedszkola
Samorządowego w Myślinie, Jakuba
Wróblewskiego z Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu, Julię
Macha z Przedszkola Samorządowego

10

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

Celem konkursu jest rozbudzanie
zainteresowań żywym słowem, kształtowanie umiejętności operowania walorami estetycznymi języka: rytmem, intonacją, dykcją, pogłębianie zainteresowań
literackich dziecięcą i młodzieżową
oraz polską i powszechną literaturą
klasyczną.

Do konkursu przystąpiło 41 dzieci w
trzech kategoriach tj. klasy 1-3, 4-6 oraz
gimnazjum z następujących szkół: PSP w
Dobrodzieniu, PSP w Szemrowicach, PSP
w Turzy, PSP w Pludrach, NSP w Bzinicy
Starej oraz Publicznego Gimnazjum w
Dobrodzieniu. Komisja konkursowa
w składzie: Urszula Kmieć, Krystyna
Lewandowska, dr Janusz Hurnik po wysłuchaniu uczestników eliminacji, biorąc
pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację, ogólny wyraz artystyczny wytypowała do udziału w Finale Powiatowym w
Oleśnie następujące osoby: Marka Koja
z PSP w Turzy, Wiktorię Szafarczyk z
PSP w Dobrodzieniu, Michalinę Kawałko
z PSP w Dobrodzieniu, Marcela Kubotha
z PSP wDobrodzieniu, Sandrę Leś z PSP
w Turzy, Łukasza Konika z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej.
Wszyscy występujący otrzymali
dyplomy uczestnictwa a laureaci wydawnictwa książkowe oraz dyplomy
ufundowane przez DOKiS i MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną .
Dobrodzieński Ośrodek Kultury
i Sportu dziękuje nauczycielom języka polskiego za zaangażowanie w
przygotowanie dzieci i młodzieży do
występów recytatorskich.
G.S.

Piosenkarskie

w Dobrodzieniu, Maję Olearczuk
z Przedszkola Samorządowego w
Dobrodzieniu, Wiktorię Suchańską
z Przedszkola samorządowego w
Dobrodzieniu, Magdalenę Wyrwach
z Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu.
Wszystkie występujące przedszkolaki otrzymały słodki poczęstunek, dyplom oraz książeczkę.
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu dziękuje dyrektorom przedszko-

li, paniom – nauczycielkom, rodzicom
za zaangażowanie i przygotowanie
dzieci.
Podczas Finału X Minifestiwalu
Piosenki dla Przedszkolaków Powiatu
Oleskiego, który odbył się w Oleśnie
15 maja br.
W kategorii wiekowej 2002 r. trzecie
miejsce zajęła Magdalena Wyrwach z PS
w Dobrodzieniu, natomiast w kategorii
wiekowej 2001 drugie miejsce zajął
Jakub Wróblewski z PS w Dobrodzieniu. Gratulujemy!
G.S.

XVI Bieg Majowy

Bieganie to jedna z najtańszych form dzieńską policję oraz OSP Dobrodzień. zjum w Dobrodzieniu mgr Aneta Dzikoaktywności ruchowej człowieka. Dzisiaj Imprezę sportową uświetnili swoją obec- wicz, dyr ZSP w Dobrodzieniu a zarazem
wystarczy wygodne obuwie sportowe, nością - wicestarosta Powiatu oleskiego gospodarz imprezy mgr Andrzej Dziemba
spodenki, koszulka i już można lekkim mgr inż. Stanisław Belka, wiceburmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
truchtem przemierzać najbliższą okolicę Dobrodzienia mgr inż. Marek Witek, Dobrodzieniu Damian Karpinski.
Wyniki XVII Biegu Majowego:
szlakiem przez siebie wybranym. Trzeba Przewodniczący Rady Miejskiej w Do• dziewczęta:
po prostu tylko chcieć. W Zespole Szkół brodzieniu Damian Karpinski, Dyrektorzy
I miejsce - Górny Sylwia - Gimnazjum;
biegi odbywały się już w latach 70. uczestniczących Szkół: Gimnazjum, ZSP
Natomiast systematycznie od roku 1992 i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. II miejsce - Macioł Sabina - Ic ZSZ; III
pod nazwą „Bieg Majowy” zorganizowany Całość zorganizowano przez nauczycieli miejsce - Kryś Aleksandra - I LO; IV
przez ówczesnych nauczycieli wychowa- wychowania fizycznego ZSP Elżbietę miejsce - Knopik Aleksandra - GimnazNiebylską, Włodzimierza Wręczyckiego jum; V miejsce - Dyla Anna - Id ZSZ; VI
nia fizycznego Zespołu Szkół.
Pierwszy Bieg Majowy wygrał Tomasz oraz Tomasza Sikorę. Nagrody zostały miejsce - Szreter Aleksandra - I LU; VII
Sikora - dziś nauczuczyciel w ZSP ufundowane przez Urząd Miasta i miejsce - Thomann Monika - Gimnazjum;
Dobrodzieniu i współorganizator imprezy. Gminy Dobrodzień, Radę Rodziców VIII miejsce - Wańczyk Magdalena - II
Wśród zwycięzców Biegu Majowego szkół biorących udział w imprezie oraz LO; IX miejsce - Stupińska Sonia - I LO;
jest wielu dziś biegających w liczących sponsorów prywatnych: Auto-części X miejsce Czaja Patrycja - I LO
• chłopcy
się imprezach biegowych w kraju. Idea Strzoda i Meblo-Nowak. Puchary
I miejsce - Henel Dawid - I LO; II
tego biegu to „Młodość. Trzeźwość. dla zwycięzców wręczali fundatorzy
Sport.”. Celem imprezy jest masowość wiceburmistrz Dobrodzienia mgr inż. miejsce - Mój Damian - II TA; III miejsce
oraz popularyzacja aktywności ruchowej Marek Witek, dyr. Publicznego Gimna- - Witczak Piotr - II LO; IV miejsce Kamiński Wojciech
wśród młodzieży
- Gimnazjum; V
szkolnej.
miejsce - Sobalski
Startowało ok.
Łukasz - 2c ZSZ;
300 zawodników
VI miejsce - Pietrutj.: uczniowie z
cha Paweł - 2c
ZSP Dobrodzień,
ZSZ; VII miejsce
uczniowie trzecich
- Grzesik Piotr - 2
klas Publicznego
TA; VIII miejsce
Gimnazjum oraz
- Pencek Janusz
trzeciej
klasy
Gimnazjum;
Gimnazjum OśIX miejsce rodka SzkolnoSówka
Fabian
wychowawczego
- 1 LO; X miejsce
w Dobrodzieniu.
Tworek Tomasz
Start i bieg trady- Gimnazjum
cyjnie nastąpił o
Coraz
częgodzinie 12:00 w
ściej
widuje
Parku Miejskim
się wieczorami
w Dobrodzieniu.
biegających
Trasa: dziewczęta
obwodnicą
1800 m/chłopcy
dobrodzieniaków
2200m. Całość
„to już jest Europa”
imprezy jak co
Gratuluję.
roku doskonale
W. Wręczycki
zabezpieczono
Na trasie biegu walcz¹: ubieg³oroczna zwyciê¿czyni Ola Kryœ (I LO ZSP - z lewej) i tegoroczna z³ota
przez
dobromedalistka, gimnazjalistka, Sylwia Górny

Inwestycje 2008
dokoczenie ze s. 2
(docieplenie elewacji budynku wraz z
pasem 1-metrowym pod terenem),
• docieplenie stropodachu nad klatką
schodową wełną mineralną twardą o gr.
140 mm,
• wykonanie w ścianach zewnętrznych
nawiewników do pomieszczeń,
• odtworzenie gzymsu,
• wstawienie na dach nowych wyłazów,
• odtworzenie kominów i wykonanie czap
betonowych,
• wykonanie nowych obróbek blacharskich,
• wymiana pokrycia papowego dachu
(pokrycie powierzchni dachu dwukrotnie papą termozgrzewalną),
• wymiana istniejących okien na strychu
na nowe z PCV,
• wykonanie nowych podokienników,

• malowanie elewacji farbami zewnętrznymi (w jasnych kolorach),
• remont wejścia do budynku (remont
schodów i płyty wejściowej z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych),
• wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe kasetonowe oraz wymiana
drzwi na strychu, w kotłowni i do składu
opału,
• remont sanitariatów (remont oraz
wymiana przegród i armatury w WC),
• modernizacja kotłowni węglowej w
budynku szkoły (wymiana instalacji
ogrzewania oraz wykonanie nowej
instalacji elektrycznej w kotłowni),
• wykonanie wzdłuż elewacji PN, WSCH
i południowej w rejonie stołówki,
drenażu opaskowego,

• wymiana instalacji odgromowej.
Postęp w powyższych pracach będzie
można na bieżąco obserwować na stronie
www.dobrodzien.pl – Inwestycje gminne,
gdzie co pewien czas będą ukazywać się
zdjęcia dokumentujące kolejne etapy
remontu szkoły.
Miejmy nadzieję, że wyremontowany
w niedalekiej przyszłości budynek
szkoły w Szemrowicach będzie w pełni
satysfakcjonował wszystkich jego mieszkańców, a zwłaszcza cały personel szkoły
i uczęszczających do niej uczniów. Zaś
wyremontowana w ten sposób szkoła
będzie na długo piękną wizytówką Szemrowic.
Opracował: Marek Kochel
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Rafał Lisurek proboszczowi

Kiedy ks. A. Waindok objął probostwo
w Dobrodzieniu pierwszym przyniesionym
mu do chrztu świętego dzieckiem był Rafał
Lisurek. Nie wiedział jeszcze wtedy, że
ochrzcił sobie organistę…
Rafał miał kontakt z muzyką od
wczesnego dzieciństwa. Wspomina, że
to mama grała w domu i zabierała go
na próby zespołu „Alleluja”. Patrzył na
organistę Dionizego Brylkę i małymi
jeszcze paluszkami „grał” na ławce
kościelnej. Na początku była więc
wyuczona w domu „Szła dzieweczka”, a
potem w wieku ośmiu lat pierwsza szkoła
muzyczna w Lublińcu. Już wtedy zajęcia
dwa razy w tygodniu kolidowały mu z
drugą pasją – piłką nożną. Mając bowiem
10 lat zaczął grać w „Starcie” Dobrodzień.
Był o krok od zrezygnowania z muzyki, ale
mamie udało się go przekonać. Ćwiczyć
przychodził do kościoła korzystając z rad
Dionizego Brylki czy Piotra Lempy, a
oni coraz bardziej zajęci zaczęli prosić o
zastępstwa. I tak to się zaczęło kiedy Rafał
miał 13 lat, a trwa już 12 lat…
Muzyka dalej walczyła z piłką, ale
miała już w jego sercu ogromnie dużo
miejsca skoro sam wyruszył po skończeniu
VIII klasy do Opola w poszukiwaniu
Studium Muzyki Religijnej na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Zdał egzamin i od razu rozpoczął drugi
rok w klasie organów Elżbiety Kaszyckiej
– Kowalczyk. Równolegle uczęszczał
do Liceum Ogólnokształcącego w
Dobrodzieniu i dwa razy w tygodniu
autostopem dojeżdżał do Opola. Czego
się uczył? – historii muzyki, harmonii,
chorału gregoriańskiego, dyrygentury….
A wszystko po to by w 2002 roku uzyskać
Dyplom Muzyka Kościelnego. Egzamin
kończący składa się z czterech części.
Aby zaliczyć koncert organowy poczekał
na organy w swoim parafialnym kościele,
choćby dlatego, że ćwiczyć musiał zawsze
korzystając z uprzejmości sąsiadów.

Po maturze przyszedł moment wyboru
kierunku studiów. Znowu muzyka
zwyciężyła, choć sport nigdy nie poszedł do
lamusa. Wybrał Politechnikę Wrocławską
wydział elektroniki i telekomunikacji,
specjalność – akustyka. Natychmiast
zapisał się oczywiście do Akademickiego
Chóru Politechniki Wrocławskiej, z
którym przez 3 lata koncertował po całej
Europie. Na co dzień natomiast zajmował
się realizacją dźwięku, nagłośnieniem
imprez plenerowych, akustyką wnętrz
czy komputerową edycją dźwięku po to
by w 2006 r. stać się inżynierem muzyki.
Równolegle każdej niedzieli specjalnie
przyjeżdżał z Wrocławia by grać w
kościele.
Aż nadszedł moment, że sport lekko
przyćmił muzykę – w 2006 r. rozpoczął
naukę we wrocławskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. Oczywiście
natychmiast zapisał się tam do Zespołu
Pieśni i Tańca Ludowego „Kalina”, z
którym odbył tournee po Europie… Co
zatem górą – piłka czy muzyka?...
W 2007 roku otrzymał stypendium na
studia w Universitat Bilefeld w Niemczech.
Zaaklimatyzowawszy się w nowym
miejscu znowu szukał muzyki i zapisał
się do Chóru Uniwersyteckiego oraz do
Katolickiego Chóru Kameralnego. Ponadto
poszerza swoją wiedzę dotyczącą tajników
gry organowej uczestnicząc w zajęciach
prowadzonych przez organistę Georga
Gusia. Na co dzień zaś jest organistą w
kościele Chrystusa Króla w Bilefeld.
Intrygujące staje się która pasja
ostatecznie zwycięży. Na razie jako
mieszkańcy Dobrodzienia korzystamy
właściwie z obu. Już niestety coraz
rzadziej słyszymy Rafała jako organistę,
a i kibice piłki nożnej nie widują go zbyt
często. Otóż pojawiła się w tym młodym
wulkanie energii trzecia pasja – podróże.
Mimo to 29.03.2008 r. Rafał Lisurek
dał wspaniały koncert organowy w swoim

parafialnym kościele pod wezwaniem
Świętej Marii Magdaleny. Koncert nosił
tytuł „Bach – największy muzyczny
towarzysz mojego życia”. Wraz z Rafałem
mogliśmy usłyszeć Sylwię Waindok
grającą na flecie. W programie koncertu
znalazły się utwory Jana Sebastiana Bacha:
Toccata i fuga d – moll BWV 565, Sonata
Es – dur BWV 1031, Preludium chorałowe
BWV 645, Sonata g – moll, Preludium i
fuga c – moll BWV549, Aria na strunie G z
Suity orkiestrowej D – dur BWV 1068.
Wszystkie te utwory zostały tak
dobrane, aby mogły dotrzeć do każdego
odbiorcy. Tak by Bach nie poszedł w
zapomnienie i by zanegować przewrotnie
postawionej tezie w drukowanym do
koncertu programie, że Bach jest nudny.
Nasz młody muzyk chce popularyzować
muzykę organową wśród nas i udowodnić,
że koncerty mogą dawać nie tylko znani
wielcy artyści. W przyszłości marzą
mu się natomiast festiwale organowe w
Dobrodzieniu, na które byłyby zapraszane
osoby grające wspaniale na tym trudnym
instrumencie, a nie mające okazji
prezentować swego talentu.
Swój pierwszy koncert Rafał
zadedykował księdzu proboszczowi w
podzięce za wsparcie i cierpliwość przez
wszystkie te lata, a przede wszystkim za
to, że ksiądz docenił w nim talent. A że
było za co dziękować wspominał ksiądz
podczas kazania… Ponoć Rafał zawsze
miał głowę pełną pomysłów i wszystkie
natychmiast realizował. Refleksja
była tu wtórna…. Najlepiej wiedzą to
wszyscy jego nauczyciele! Dziś jest co
wspominać zwłaszcza, że Rafał wyrósł
na wspaniałego młodego człowieka.
Gratulujemy osiągnięć i sukcesów, a z
okazji 25 urodzin życzymy aby ta energia
wewnętrzna nigdy nie wygasła! Czekamy
też na kolejny koncert…
ADa

Rok 2008 został uchwalony przez
Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem
Zbigniewa Herberta. Z tej okazji młodzież
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu
przygotowała
obchody zatytułowane Wielkie Szkolne
Herbertowanie. W ramach tej imprezy
odbyły się trzy konkursy – na prezentację
multimedialną o życiu i twórczości poety,
konkurs recytatorski poezji Zbigniewa

Herberta i konkurs wiedzy o życiu i
twórczości poety.
19.05. 2008 r. podczas wernisażu
wystawy poświęconej Z. Herbertowi
młodzież mogła wysłuchać programu
słowno muzycznego „Pan od poezji”
przygotowanego przez Koło Teatralne
pod opieką Agnieszki Hurnik oraz
Chór Szkolny pod opieką Beaty Sikory;
obejrzeć zwycięskie prezentacje i
wysłuchać konkursowych recytacji.
Wystawę przygotowała klasa II
Technikum Przemysłu Drzewnego i
Technikum Handlowego. Kustoszem
wystawy i prowadzącym był Mateusz

Skibe, który również otrzymał główną
nagrodę w konkursie na prezentację
multimedialną. Zwyciężczynią konkursu
recytatorskiego jest natomiast Joanna
Eichhorn.
Uczniowie przygotowali również
katalog wystawy, księgę pamiątkową
oraz pyszny poczęstunek. Uczniowski
wernisaż nie ustępował tym odbywającym
się w prawdziwych galeriach czy salach
wystawowych. Mamy nadzieję, że
to początek dobrej tradycji wystaw i
wspaniałych wernisaży. Zapraszamy do
zwiedzania naszej wystawy w sali 26.
ADa

Wielkie Szkolne Herbertowanie
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Zrób sobie zdjęcie

Jesteś kobietą i masz od 50 do 69
lat? Jeśli tak, to już niebawem w Twojej
skrzynce znajdzie się zaproszenie
na bezpłatne przesiewowe badanie
mammograficzne.
Rak piersi jest najczęstszym
nowotworem występującym u kobiet.
Codziennie 15 Polek umiera z powodu tej
choroby. - Pomimo, iż w porównaniu z
innymi nowotworami złośliwymi, jest to
nowotwór stosunkowo łatwo wyleczalny,
to jednak „zbiera duże żniwo” - mówi
Wojciech Redelbard, dyrektor Opolskiego
Centrum Onkologii w Opolu. – Główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt
późne zgłaszanie się. Niekiedy w tak
zaawansowanej postaci, ze nie ma już
mowy o leczeniu, jedynie o walce o
wydłużenie życia.
Najczęściej padają tłumaczenia w
stylu: lepiej nie wiedzieć, lepiej trochę
dłużej pożyć w spokoju. Jednak w
przypadku raka piersi czas może być
albo sprzymierzeńcem, albo wrogiem.
– Nie mamy we krwi poddawania się
profilaktycznym badaniom – wyjaśnia
Redelbard. – A przecież z natury jesteśmy
ciekawi świata. Jeżeli interesujemy się
stanem swojego konta w banku, to dlaczego
nie interesujemy się stanem swojego
zdrowia? Warto chociażby odwołać się
do przykazań religijnych. Przykazanie
„Nie zabijaj” obejmuje również troskę o
swoje zdrowie.
Jednak dzięki skutecznej akcji
informacyjnej z roku na rok coraz więcej
kobiet chce się badać. Zwiększa się też
świadomość pacjentek. – Onkologia
przestaje być już spostrzegana jako
dziedzina z pogranicza tabu i skrajnej
beznadziejności – mówi dyrektor
Opolskiego Centrum Onkologii. - Do
poradni na kontrole przychodzą pacjenci,
którzy są po 20, 30 latach od leczenia
nowotworu. To rzeczywisty dowód na to,
że raka można wyleczyć.
Niestety medycyna to nie zbiór
faktów, tylko mniejszego lub większego
prawdopodobieństwa. Nowotwory
złośliwe, już z racji swej nazwy są
nieobliczalne. - Możemy powiedzieć,
że rak piersi, który ma formę guza do 1
cm, jest praktycznie w 100 % wyleczalny
– wyjaśnia Wojciech Redelbard. - W
przypadku większych zmian procent
wyleczalności spada. W przypadku
guza powyżej 5 cm spada poniżej 30
%. Wielkość guza ma znaczenie dla
możliwego wyleczenia, jednak ważne
są również inne czynniki. Powtarzamy,
ze nadzieja umiera ostatnia. Mamy do
czynienia ze zjawiskami, które wymykają
się wiedzy medycznej, mówimy wręcz o
cudach.
Badanie mammograficzne jest obecnie
najlepszym badaniem, jakim dysponujemy
we współczesnej diagnostyce. Nie oznacza
to jednak, że jest idealnym badaniem. –
Czasami zdarzają się stany, które umykają,
nie mają charakterystycznego obrazu, w
związku z czym mogą nie być wykryte
poprzez uzyskanie obrazu piersi - tłumaczy

Wojciech Redelbard. – W niektórych
sytuacjach jest to też badanie trochę
bolesne, zwłaszcza jeśli wykonywane
jest przed menstruacją. U niektórych pań
występują zmiany zwyrodnieniowe w
piersiach, które nazywamy mastopatią.
W mammografii należy umieścić pierś
pomiędzy dwiema płytkami i poprzez
stosowanie odpowiedniego ucisku
rozprowadzić tak, aby powierzchnia
prześwietlana była stosunkowo duża, przy
małej grubości tkanek prześwietlanych.
Ucisk jednak może być przyczyną uczucia
bólu.
Jednak ten niewielki ból w porównaniu
z operacją, chemioterapią, czy radioterapią,
jest kroplą w morzu. W dodatku z badań
tych można skorzystać bezpłatnie w ramach
przesiewowych badań mammograficznych.
- Badania przesiewowe, czyli badania
skryningowe dotyczą zdrowych kobiet,
w wieku od 50 – 69 lat, które ostatnią
mammografię wykonały więcej niż
dwa lata temu – wyjaśnia Wiesława
Kaczmarek, prowadząca Wojewódzki
Ośrodek Koordynujący Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi. - Dwuletni interwał czasowy jest
wystarczający. Wykonywanie badań
częściej niż co dwa lata nie jest celowe, tym
bardziej, że musimy również wykonywać
inne badania, podczas których również
jesteśmy narażeni na promieniowanie
jonizujące.
W 2006 r. w województwie opolskim,
badania przesiewowe wykonało ok. 9
tys. kobiet, w 2007 r. ok. 30 tys. kobiet.
Niestety ciągle za mało: zaproszenia na
badania zostały wysłane do 75 tys. kobiet.
Nie zachęca nawet fakt, iż w punktach, w
których wykonywana jest mammografia,
w ubiegłym roku została przeprowadzona
kontrola jakości wykonywania badań.
Na terenie województwa opolskiego
jest dziewięć takich punktów: sześć
mammografów stacjonarnych oraz dwa
mammobusy.
Badania przesiewowe obejmują dwa
etapy: etap podstawowy, który polega
na sfotografowaniu piersi. Powstały
obraz jest oceniany, czy w piersiach są
zmiany, które budzą wątpliwości. W
sytuacji, kiedy są zmiany, które wymagają
wyjaśnień, pacjentka przechodzi drugi
etap, tzw. pogłębiony. Jednak nie jest to
równoznaczne z rakiem, bowiem, jeśli w
badaniu USG, które jest uzupełnieniem
mammografii okaże się, ze nie ma
potrzeby pobrania materiału do badania
pod mikroskopem, pacjentka otrzymuje
jedynie szybszy termin kolejnego badania
mammograficznego. Jeśli zmiany jednak
okażą się podejrzane, kieruje się pacjentkę
na biopsję. Procedura ta zmierza do
wyjaśnienia wątpliwości i określenia
dalszego działania. - Pacjentki biorące
udział w przesiewowych badaniach nie
są pozostawione same sobie - podkreśla
Wojciech Redelbard. – Pacjentka, która
wymaga drugiego etapu, jest kierowana
do odpowiedniego miejsca, który taki
etap realizuje.

Badanie mammograficzne możemy
wykonać z dnia na dzień. - W niektórych
ośrodkach wręcz czekamy na pacjentki
– mówi Wiesława Kaczmarek. – W
innych miejscach natomiast wyznaczane
są limity dzienne, jednak z całą pewnością
nie oznacza to odległych terminów.
Przypomnę, że przesiewowe badanie
mammograficzne jest badaniem osób
zdrowych. Jeśli którakolwiek kobieta
podejrzewa jakieś zmiany powinna zgłosić
się do lekarza pierwszego kontaktu, lub
bezpośrednio do onkologa, do którego nie
jest potrzebne skierowanie. Wprawdzie do
poradni onkologicznej są określone limity,
jednak codziennie grupa ok. 50 – 60 osób
może zostać przyjęta.
- Niektóre pacjentki, u których badania
mammograficzne wykryły raka piersi są
oburzone, że pomimo wykonywania badań
doszło u nich do rozwoju choroby – mówi
dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu. – Pragnę zwrócić uwagę na to,
że badania te nie służą zapobieganiu, lecz
wcześniejszemu wykrywaniu.
Wcześniejsze wykrycie zwiększa
naszą szansę. Nie narażamy siebie na
długotrwałe leczenie, obciążenie czasowe,
na rezygnację z życia zawodowego. Warto
o to zadbać i nie cierpieć. To inwestycja w
siebie samą i szczęście rodziny.
Dominika Gorgosz
Na
Opolszczyźnie
badania
mammograficzne w ramach skryningu
wykonują:
* SPZOZ Centrum; w Opolu, ul.
Budowlanych 4, tel. 077 45 38 462
* SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii,
Opole, ul. Katowicka 66a, tel. 077 44 1
6039
* ZOZ Strzelce Opolskie, ul. Opolska
36a, tel. 077 46 13 291 wew. 143
* SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul.
24 Kwietnia 5, tel. 077 48 24 114
* NZOZ Nyski Ośrodek Onkologii
„Onkovit”, ul. Św. Piotra 1, tel. 077 40 87
948, w godz. 8 -13
* ZOZ Olesno, ul. Klonowa 1, tel. 034
350 96 79
* NZOZ Diagnostyka Obrazowa,
Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej-Curie
23, tel. 077 41 73 533
* NZOZ MedikaKrępna 8, ul.
Jasiońska, tel. 606 815 790 (mammobus)
* Fado S.A. Centrum Usług
Medycznych, 80-461 Gdańsk, ul.
Startowa 1, tel. 058 51 13 450, 801800013
(mammobus).
Zainteresowane panie proszone są
o zgłaszanie się na badanie w wybranej
placówce, najlepiej po telefonicznej lub
osobistej rejestracji. Ważne, aby zabrać
dowód osobisty, dokument ubezpieczenia
a także wykonane wcześniej zdjęcia
mammograficzne (jeśli są w posiadaniu).
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W BZINICY STAREJ
ogłasza nabór
uczniów do klas I – VI na rok szkolny 2008/2009
ul. Karola Miarki 2 46-375 Bzinica Stara tel. (034) 3537535

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Janusz Korczak

Twemu dziecku zapewniamy:

• staranną opiekę pedagogiczną • wszechstronny rozwój i rzetelną wiedzę
• bezpieczeństwo i przyjazną dziecku atmosferę • naukę języków obcych - j. angielski, j. niemiecki (od klasy I)
• zajęcia wspierające rozwój dziecka i koła zainteresowań: koło artystyczne, informatyczne, teatralne, tenis
stołowy, gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Szkoła oferuje:

• realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
• małą liczebność klas (od 5 do 12 uczniów), co stwarza możliwość indywidualnego traktowania ucznia
• organizację licznych imprez szkolnych i środowiskowych • organizację wycieczek
• pracownię komputerową • salę gimnastyczną • bibliotekę szkolną.

Rosną sportowcy

Pomysły naszych sportowców są
nieograniczone. Myślę tu o naszych
dobrodzieńskich niezwykle aktywnych
działaczach.
Marek Nowak i Tomek Sikora
wystawiają już w swoich planach
dobrodzieńskich zawodników na ważne
ligowe spotkania. Przykładem jest grupa
6 i 7-latków rozgrywająca „poważne”
mecze na miejskim stadionie. To nie żart.
We wtorki i piątki panowie urodzeni już
w XXI wieku walczą o piłkę aż miło. Fakt,
że trzeba na nich patrzeć przez lornetkę i
szybko pracować oczami – tacy szybcy.
Po wakacjach małe kobietki – rówieśnice
naszych piłkarzy będą miały okazję
poćwiczyć grę w kosza aby reprezentować
Dobrodzień na boiskach Europy i świata.
To jest piękne – trzeba być choć raz na
takim treningu by zobaczyć jak te maluchy
szybko potrafią połknąć bakcyla. Możemy
więc być spokojni o stan usportowienia
naszej gminy w bliższej i dalszej
przyszłości.
EP
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Edward Goszyk

Z dziejów Dobrodzienia

Dawne hutnictwo na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Niejednego czytelnika zaskoczy i
bardzo zdziwi fakt, że Lublinieckie, w tym
też okolice Dobrodzienia, były „potęgą”
w produkcji żelaza, najznaczniejszym
zagłębiem hutniczym na Śląsku. To,
że o tym nie pamiętamy, staje się być
zrozumiałe, bo od tego czasu upłynęło
co najmniej półtora wieku. Przed
równo pięćdziesięciu laty wojewódzki
konserwator zabytków z Katowic szukał
w powiecie choćby resztek po dawnych
hutach, jednak nie znalazł już nic poza
wysypiskami żużla. W zapomnienie idą
(lub już poszły) nazwy z tym związane
jak: Las Kuźnik, Kuźnica, Hutki, Dymarki
itp.
Ot – choćby taki przykład. W Bzionkowie początkiem XIX wieku Dziuba
był właścicielem dwukołowego młyna,
nabytego w r. 1836 przez Jana Joachima
Erlebacha. Tenże przerobił go na papiernię.
Zaś początkiem 1851
roku dobrodzieński
kupiec Sachs, po
przebudowie murów i
dachu na ogniotrwałe,
zrobił z niej świeżarkę, której nadał
nazwę Huta Joanny.
Jednak był to już
okres, kiedy tutejsze
hutnictwo chyliło
się ku upadkowi.
Czternaście lat później zaprzestano tu
produkować żelazo,
ale by wykorzystać
zabudowania,
urządzono w nich
młyn kostny. Zresztą
podobny los spotkał
też inne kuźnice.
Niezbędny
wówczas do przetopu rudy węgiel drzewny wypalali w
mielerzach budnicy, pospolicie zwani
tu kurzokami. Także po nich niewiele
przetrwało. Czasami gdzieś w lesie natrafi
się na miejsce po mielerzu, gdzie znaleźć
można okruchy węgla drzewnego, czasami
są to nazwy jak: Kurzocki Las, Niwy, Niwki
lub podobne. Budnicy mieszkali bowiem w
lesie w pobliżu swego miejsca pracy, bo w
dzień i w nocy musieli dozorować procesu
wypału. Koło swych prymitywnych bud
uprawiali skrawki roli, zwane tu Niwami.
Na Śląsku wytop żelaza znany był
już w czasach pogańskich. Było to tzw.
hutnictwo poligonowe, więc nie związane
z jakimś stałym miejscem. Ówcześni
hutnicy najpierw szukali w pobliżu rzeki
lub strumienia płytko zalegającej rudy.
Była nią przeważnie niskoprocentowa ruda
darniowa, którą po wydobyciu należało
dobrze przepłukać z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń. W pobliżu równocześnie
wypalano w mielerzu węgiel drzewny
(innego jeszcze nie znano). Na koniec
w spoistej ziemi robiono specjalnie

wyprofilowany dół. Była to dymarka. W
głębokim dole, wiadomo, ogień źle się
pali. Dla uzyskania temperatury topnienia
żelaza trzeba było go podsycać ostrym
strumieniem powietrza. Czyniono to za
pomocą ręcznie czy nożnie napędzanych
miechów, zwanych dymaczkami. Kół
wodnych jeszcze tu nie znano. Z czasem
hutnictwo zaczęło się udoskonalać. Od
połowy XIV w. zaprzestano wędrówek.
Sprowadzeni tu z Czech czy Miśni
mistrzowie, którzy dostawali od księcia lub
swego pana znaczne przywileje, ale musieli im też płacić trybut, przegradzali potoki
czy czeki groblami i robili na nich stawy.
Przy upuście zaś instalowano koło wodne,
wznoszono częściowo lub całkowicie
osłoniętą wiatę, raczej murowano już
dymarkę oraz umieszczano napędzane
przez to koło miechy nadmuchu i ciężki
młot mechaniczny ze stojącym pod nim

kowadłem. Pochodzący z XVI wieku opis
tak to przedstawia: Na Śląsku i w innych
sąsiednich krajach równinnych kopie się
rudy żelaza w bagnistych miejscach pod
trawą. Są to małe czerwone kawałki,
które się płucze i odwozi furmankami do
hamerni i hut do przetopienia. Tam sypie
się je łopatami do dołu napełnionego
rozżarzonymi węglami, póki nie jest ich
dosyć; wtedy stapiają się w jedną masę,
a gdy jest już dół pełny i dość stopiono
rudy, co mistrzowie sprawdzają ościeniem,
usuwa się węgle, gdy zaś wypuszcza stop
do dołu, wypływają też żużle (na niektórych
miejscach dorzucają jeszcze kamień
wapienny pod stop, który oddziela żużle),
następnie dobywa się stop albo łupę z
dołu topnego, wielkimi młotami obija się
całkowicie resztę żużli i ściąga łupę. Potem
ciągną tak łupę hakiem pod wielki młot,
pędzony wodą, miażdżą żużle i rozłupują
na wiele kawałków. Te zaś wypala się na
osobnym ognisku i odstawia ponownie pod
wielki młot, gdzie się je przekształca na
szyny albo sztaby.

(1)

Opis ten nie jest jednak pełen, gdyż
zapomniano tu o tłoczeniu powietrza.
Teraz, kiedy wszystko zgrupowano
w jednym miejscu, trzeba było dowozić
surowce. Ponieważ przy kuźnicach z
zasady był przejazd na drugi brzeg rzeki,
stawał się on zarazem węzłem drogowym.
Czasami opłacało się dowozić bogatszą
rudę nawet z daleka, a nie używać
miejscowej – darniowej, bo i jakość i
wydajność były lepsze.
Kuźnicy byli ludźmi wolnymi i niezależnymi. Częstokroć posiadali inne
przedsiębiorstwa jak młyny, karczmy
czy warzelnie piwa. Praca przy piecach
wymagała zaspokojenia łaknienia, a do
tego najlepiej nadawało się piwo. Jeżeli
gdzieś nad potokiem znajdziemy dziko
rosnący chmiel, możemy być pewni, że w
pobliżu istniała kiedyś kuźnica.
Podczas wojny trzydziestoletniej
prawie wszystkie tutejsze kuźnice uległy
likwidacji. Po niej zaś
intratną produkcję żelaza przejęli panowie.
Z czasem poczyniono dalsze postępy
w ulepszaniu produktu
końcowego. Żelazo
z dymarki poczęto
na nowo przetapiać.
Używano do tego
murowane skrzynie
z 1 lub 2 dyszami
nadmuchu.
Zwano
je świeżarkami lub z
niemiecka fryszerkami.
Proces świeżenia polegał na wsypywaniu
kawałków surówki
na rozpalony węgiel
i wypalanie z niej w
wysokiej temperaturze
domieszek jak węgiel, siarka, fosfor
itp. Produkt po świeżeniu to żelazo
sztabowe.
Uzyskanie w świeżarce dobrej stali
było raczej dziełem przypadku, a nie
umiejętności mistrza.
Już w pierwszej połowie XVIII w.
na Śląsku do produkcji żelaza zaczęto
stosować wielkie piece. Jeden taki stanął
w Dobrodzieniu koło mostu dworskiego.
Stało się to w roku 1769 w miejscu, gdzie
poprzednio był młyn (patrz jego opis w:
Echo Dobrodzienia i Okolic nr 21 z r.
1997). Drugi wielki piec powstał później
w Bąkach.
Na rycinie wielki piec z XVIII w. Na prawo
szmelcarnia, w której stoi wielki piec. W środku
ko³o wodne napędzające dymaczki (miechy
nadmuchu). Na lewo hałda żużla.
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Krzyżówka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dobrodzieniu z okazji jubileuszu 60lecia działalności dla wszystkich mieszkańców gminy przygotowała krzyżówkę,
którą zamieszczamy na łamach "Echa Dobrodzienia i Okolic", zachęcając do
jej rozwiązania.
Poziomo: 1. Książka na czasie;
2. Imię Zegadłowicza; 3. Zbudował
Arkę; 4. Święta księga Islamu; 5. Mąż
Barbary z „Nocy i dni”; 6. Czesław,
noblista literacki 1980 r.; 7. Otrzymał
literackiego Nobla w 2006 r.; 9.
Autorka „Medalionów”; 10. Kocha
Iwonę w dramacie Gombrowicza; 11.
Laureat sztokholmskiej nagrody; 12.
Np. „Ogniem i mieczem”, „Potop”,
„Pan Wołodyjowski”; 13. Arystokrata z
„Pana Tadeusza”; 19. Materiał pisarski
z Egiptu; 20. Gatunek literacki, np.
„Romantyczność” A. Mickiewicza;
21. „Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród”; 22. „Król ...” dramat W. Shakespeara; 23. Tragedia Eurypidesa; 24.
Obowiązkowa szkolna; 25. Układ
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wydarzeń w utworze literackim
lub papier wartościowy; 26. Hanna
..., autorka „Zdążyć przed Panem
Bogiem”.
Pionowo: 1. Gromadzi i udostępnia
księgozbiór; 2. Powieść o rodzinie; 3.
Imię Beckatta; 4. Np. Sobieskiego do
Marysieński; 5. Powieść o miłości; 6. W
przysłowiu z kowadłem; 7. Skrzydlaty
koń; 8. Bóg miłości; 9. Autor „Pana
Tadeusza”; 10. ... Zalewska,
bohaterka „Ten obcy”;
11. „... Wallenrod”; 12.
Żona Odysa; 13. Może
być pisane lub mówione;
14. Książkowe owady;
15. Dzieło Homera; 16.
Brat Czecha i Rusa; 17.

Inaczej „Świętoszek” Moliera; 18.
człowiek sztuki; 19. „... do młodości”;
20. Rzymska Artemida; 21. Wcięcie
tekstu; 22. Tytuł wiersza z tomiku
„Ballady i romanse” A. Mickiewicza;
23. Bohumil ... - pisarz czeski; 24. Brat
Kaina; 25. Nie Oleńka; 26. Bohaterka
„Ślubów panieńskich” A. Fredry; 27.
„... nad kukułczym gniazdem”; 28.
Aleksego Tołstoja „Droga przez ...”.

Litery z pół oznaczone cyframi w kółku utworzą hasło będące rozwiązaniem
krzyżówki, którego treść stanowią słowa Jana Sztaudyngera.
Rozwiązanie należy dostarczyć do biblioteki lub wysłać pocztą na adres:
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24, 46-380
Dobrodzień do dnia 14.08.2008. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy
nagrody książkowe, które zostaną wręczone podczas jubileuszowego spotkania
w bibliotece.

X Jubileuszowy
Majowy Turniej Siatkówki
W tym roku doczekaliśmy się jubileuszu tej najstarszej siatkarskiej imprezy
w Dobrodzieniu. Po raz dziesiąty do
rozgrywek przystąpili zaproszeni siatkarze
amatorskich drużyn z wielu okolicznych
miejscowości woj. opolskiego oraz miast
województwa śląskiego. W hali Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
gościliśmy drużyny z Ciasnej-Patoki,
Gorzowa Śląskiego, Lublińca, Ozimka,
Olesna, Rudy Śląskiej, Żędowic oraz
Dobrodzienia. Rozgrywki o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrodzień
rozpoczęły się eliminacjami w dniach
26-27 kwietnia. Kilka dni wcześniej w
dobrodzieńskiej restauracji Cafe Kult,
podczas spotkania organizacyjnego, w
obecności przedstawiciela każdej drużyny,
rozlosowano uczestników do 3 grup
eliminacyjnych.
Grupę „A” tworzyły drużyny: StudentPanaceum Lubliniec, UKS Kaliska Gorzów
Śląski, Ciasna-Patoka i Szlachta Ozimek.
(lecz ci ostatni nie dojechali na turniej).
W grupie „B” zagrały zespoły: Agrocom
Żędowice, Dream Team Dobrodzień oraz
ZSP-Park Hotel Dobrodzień, natomiast
grupę „C” wylosowali: Policja Olesno,
Osiedle nr 5 Ozimek i KPKS Ruda Śląska.
Do 1-majowych finałów awansowały
po 2 drużyny z każdej grupy. W wyniku
zaciętej rywalizacji awans uzyskały: z
grupy A – Student i UKS Kaliska, z gr.
B – Agrocom i Dream Team oraz z gr. C
– Policja i Osiedle NR 5.
Pierwszomajowe rozgrywki półfinałowe
miały wyłonić pary najlepszych drużyn do
finałów o 1, 3 i 5 miejsce. Półfinały odbyły
się również w grupach, gdzie większość
pojedynków rozstrzygała się dopiero w
tie-breakach.
W grupie I zwyciężył Student Lubliniec,
pozostawiając za sobą ekipy ozimskiego
Osiedla oraz miejscowego Dream Teamu.
W grupie II dość niespodziewanie wygrała
drużyna UKS Kaliska z Gorzowa, na 2
miejscu uplasowała się oleska Policja, a
na 3 – zeszłoroczny triumfator turnieju
Agrocomu Żędowice.
Rozgrywkom bacznie przyglądali się z
trybun, wśród licznie przybyłej publiczności,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu Damian Karpinski oraz gość
specjalny – Cezary Olbrycht – komentator
sportowych stacji tv Canal+ i Eurosport.
O godz. 15.00 rozegrano mecz finałowy o „5” miejsce w turnieju. Dobrodzieński Dream Team podejmował drużynę
Agrocomu z Żędowic.
Mecz, poprzedzony prezentacją zawodników obydwu drużyn, przebiegał
pod dyktando Dobrodzienia i w 1 secie
mocno widoczne było zmęczenie turniejem
zawodników obrońcy tytułu – Agrocomu.
Tą część gry zdecydowanie wygrał Dream
Team 25:17. Drugi set to reaktywacja
Żędowic i ich zwycięstwo wynikiem 25:
23. Kolejny tego dnia tie-break i znów
dominacja zawodników dobrodzieńskich,

set kończy się wynikiem 15:8 i 5 miejsce
dla DREAM TEAMU.
Następnie odbył się pojedynek o „3”
miejsce pomiędzy drużynami Policji z
Olesna oraz Osiedla nr 5 z Ozimka. Ten mecz
już od początku był zacięty i wiadomo było,
że możemy być świadkami jeszcze jednego
tie-breaka w turnieju. W pierwszym secie
jednak górę wzięła fantastyczna dyspozycja
teamu z Ozimka i to oni właśnie lepiej zagrali
w końcówce seta, zwyciężając 25:19. Drugi
set to z kolei lepsza i skuteczniejsza gra w
ataku zawodników Policji, którzy wygrali
to starcie wynikiem 25:20 doprowadzając
do remisu w setach. Tie-break to prawdziwa
uczta siatkarska, przepiękne akcje zarówno z
jednej, jak i z drugiej strony. Fantastycznymi
atakami popisywał się Dariusz Kwietniewski
z Ozimka na zmianę z Kamilem Błautem
z Policji. Końcówka seta decydującego
należała jednak do drużyny z ozimskiego
Osiedla, która zwyciężyła 15:13 i cały mecz
2:1, uzyskując 3 lokatę w turnieju.
Około godziny 18.00, z ponad godzinnym opóźnieniem, rozpoczął się
najważniejszy pojedynek tej imprezy,
wyłaniający 10 zwycięzcę w historii
Majowego Turnieju Siatkówki. Do walki
o to zaszczytne trofeum i „1” miejsce w
zawodach przystąpili zawodnicy drużyn
– Student-Panaceum Lubliniec i nowicjusza
w turnieju - UKS Kaliska Gorzów Śląski.
Obie drużyny spotkały się już ze sobą
w eliminacjach i tam STUDENT okazał
się silniejszym zespołem, zwyciężając
2:0. Przewaga psychiczna była więc po
stronie zawodników z Lublińca. Mecz
komentował na bieżąco Rafał Koprek, a
do gorącego dopingu zagrzewał kibiców
moderator - Rafał Lisurek, który zadbał
podczas całego dnia finałów o atrakcyjne
udźwiękowienie imprezy, co uczyniło ją
profesjonalną, niczym mecze reprezentacji
Polski w katowickim „Spodku”. Do tego
w przerwach meczowych występowały
cheerleaderki dobrodzieńskiego klubu
koszykówki.
W pierwszym secie meczu finałowego
o mistrzostwo turnieju rozpoczęło się
od mocnego uderzenia lublinieckich
„studentów”, potem gra się wyrównała
i w końcówce znów lepszy okazuje się
Lubliniec (25:14). Set drugi to już walka
o każdą piłkę z obu stron, jak na finał
przystało, piękne akcje i wspaniały doping
publiczności. Walka o zwycięstwo trwała aż
do końca seta i przy stanie 24:24 „studenci”
biorą czas i omawiają taktykę na końcówkę
meczu. Wreszcie, po kolejnych 2 akcjach,
mecz się rozstrzyga, 26:24 wygrywa
Student-Panaceum Lubliniec i po raz
pierwszy w historii staje na najwyższym
podium tego turnieju.
STUDENT zagrał w składzie: Tomasz
Krupski (kpt.), Łukasz Bugno, Miłosz
Kwiatkowski, Aleksander Brzezina, Jakub
Wójcik, Maciej Przybylski, Marek Kąpała,
Marcin Wróbel, Adam Krych oraz Piotr
Jończyk (Libero).

Tuż po meczu finałowym odbyła
się Uroczystość Wręczenia Nagród i
Zakończenia Turnieju. Patron imprezy Przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Karpinski w kilku słowach podsumował
rozgrywki, wyrażając zadowolenie z
ich przebiegu i wieloletniej organizacji.
Podziękował wszystkim uczestnikom za
udział i wspaniałą, sportową atmosferę.
Organizator na wstępie dokonał omówienia tegorocznych rozgrywek. Z okazji
jubileuszu turnieju przypomniał również
zwycięzców wszystkich dotychczasowych
edycji oraz uhonorował drużynę CAFE
KULT za ponad 20 –letni wkład w rozwój i
popularyzację siatkówki w naszym mieście
oraz zainicjowanie w 1999r. rozgrywek
Majowego Turnieju Siatkówki. Nagrodę
w postaci pamiątkowego pucharu odebrał
kapitan drużyny „Cafe Kult” - Krzysztof
Kades.
Następnie dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej Bożena Gaś, również w
imieniu organizatora, podziękowała
wszystkim pracownikom szkoły i osobom
zaangażowanym w prace organizacyjnoporządkowe turnieju, wyrażając zadowolenie z tak dużego zainteresowania siatkówką na naszym terenie.
Gość specjalny imprezy – Cezary
Olbrycht – komentator sportowych TV
Canal+ oraz Eurosport, podkreślił ważną rolę
organizacji tego typu rozgrywek jako jeden
ze sposobów przejścia od amatorskiego
sportu masowego do rozgrywek ligowych,
a w przyszłości może do reprezentowania
kraju, jak i jej sporego znaczenia na zdrowe i
aktywne spędzenie czasu wolnego. Zdradził
także, że w turnieju kibicował Policjantom
z Olesna.
Kolejnym punktem uroczystości
zakończenia było wręczenie pucharów i
dyplomów oraz medali dla uczestniczących drużyn. Nagrody w postaci pięknych
pucharów za 5 pierwszych miejsc, medali
dla drużyn będących na podium oraz
dyplomów dla wszystkich, tradycyjnie
ufundował Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Dobrodzieński Ośrodek Kultury
i Sportu oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej. Do grona sponsorów nagród
dołączył także Park Hotel, fundując nagrody
rzeczowe dla najlepszych zawodników
turnieju. Bardzo miłym akcentem okazał się
fakt, iż Cezary Olbrycht wręczył również
najlepszym graczom przywiezione ze sobą
z redakcji Eurosport gadżety i nagrody w
postaci czapeczek i koszulek polo. Tuż po
zakończeniu turnieju najlepsi zawodnicy
mogli uczestniczyć w profesjonalnym
wywiadzie sportowym, prowadzonym
oczywiście przez pana Cezarego. Wywiady,
jak również skróty z meczów finałowych,
filmowane przez S-FILM STUDIO,
można oglądać na stronie turnieju - http:
//t.majowy.w.interia.pl.
Pozostali sponsorzy zadbali o wspaniały
poczęstunek zakończeniowy dla wszystkich
uczestników imprezy.
Oto końcowa klasyfikacja turnieju:1.
dokończenie na s. 18
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60-lecie

X Majowy...

dokończenie ze s. 17
Student-Panaceum Lubliniec; 2. UKS Kaliska Gorzów Śląski; 3. Osiedle
nr 5 Ozimek; 4. Policja Olesno; 5. Dream Team Dobrodzień; 6. Agrocom
Żędowice; 7. KPKS Ruda Śląska; 8. ZSP Dobrodzień oraz Ciasna-Patoka.
(Na turniej nie stawiła się drużyna Ozimek-I)
Najlepsi zawodnicy turnieju: zagrywający – Kamil Błaut (Policja Olesno),
rozgrywający – Łukasz Bugno (Student-Panaceum Lubliniec), atakujący
– Dariusz Kwietniewski (Osiedlenr 5 Ozimek); najwszechstronniejszy–
Mariusz Wróbel (UKS Kaliska Gorzów Śląski)
Zwycięscy w poszczególnych latach: 1999 - Cafe Kult Dobrodzień, 2000
- Meble Kler Dobrodzień, 2001 - ZSP Dobrodzień, 2002 - ZSP - Park Hotel
Dobrodzień, 2003 Park Hotel Dobrodzień, 2004 - Absolwent Koszęcin, 2005
- Absolwent Koszęcin, 2006 - Agrocom Żędowice, 2007 - Agrocom Żędowice,
2008 - Student-Panaceum Lubliniec.
Z okazji jubileuszu 10-lecia turnieju pamiątkowymi trofeami uhonorowani
zostali wszyscy dotychczasowi sponsorzy oraz osoby wspierające turniej
na przestrzeni wielu lat jego organizowania: Jarosław Jasionek - firma
Jasionek Meble, Jan Kłódczyński - firma Expom, Maciej Olearczuk - Park
Hotel, Adam Gorgosz - Cukiernia GORGOSZ, Tomasz Urbanek - Piekarnia
Urbanek, Krzysztof Jeziorski - Restauracja Cafe Kult, Piotr Kapela - Zakład
Usług Leśnych Fagus, Joachim Kiwic - Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu - Patron Turnieju w latach 2000 - 2006, Damian Karpinski Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu - Patron Turnieju od roku
2006, Stanisław Górski - Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu, Bożena Gaś - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, Sabina
Pryt - oprawa informatyczna turnieju, zdjęcia.
Wszystkim tym, nie wymienionym powyżej, którzy wspomagali w
jakikolwiek sposób Majowy Turniej Siatkówki, serdecznie dziękuję.
Wykonywaliśmy wspólnie przez te kilka lat ogromną pracę na rzecz
popularyzacji i rozwoju siatkówki w Dobrodzieniu. Mam nadzieję, że w
przyszłości osób chętnych do współpracy nie zabraknie i turniej doczeka
się 25-lecia.
Tomasz Sikora

W dniu 29 maja 2008r. Państwo Helena i Szczepan
Strzoda z Dobrodzienia obchodzili Jubileusz 60lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji w imieniu
Burmistrza Dobrodzienia oraz własnym Sekretarz
Gminy – pan Waldemar Krafczyk i z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego – pani Ewa Kalisz złożyli
dostojnym Jubilatom gratulacje oraz serdeczne życzenia.
Małżonkowie otrzymali kwiaty, okolicznościowy dyplom
oraz upominki.
Drogim Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego
najlepszego, zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i
doczekania kolejnych jubileuszy małżeńskich.
E.K.

Zużyty sprzęt
Zawsze Skuteczna Eko Ekipa działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu, przystąpiła do walki
z ZSEE, czyli elektroodpadami w ramach ekologicznego, internetowego
konkursu zespołowego „Drugie Życie
Elektrośmieci”.
Głównym Organizatorem i sponsorem
konkursu jest Europejska Platforma
Recyklingu, Polska Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A. Ogólnopolskim koordynatorem
konkursu jest Uniwersyteckie Centrum
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
- międzywydziałowa placówka naukowodydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego.
Chcemy pokazać, dlaczego nie należy
pozostawiać sprzętu elektrycznego i elektronicznego w lesie, przydrożnych rowach
i innych nie przeznaczonych do tego miejscach. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika
– stwarzamy zagrożenie dla środowiska i
łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce
od 29 lipca 2005 roku. Grozi za to kara
grzywny do 5 tysięcy zł.
Elektrośmieci, z czego nie wszyscy zdają
sobie sprawę zawierają substancje szkodliwe,
które po wydostaniu się z uszkodzonej
lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy
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innego urządzenia elektronicznego przenikają
do gleby. Powoduje to zatruwanie środowiska
naturalnego i jest zagrożeniem dla zdrowia
ludzi i zwierząt.
Od 2005 roku wszyscy producenci mają obowiązek umieszczać na opakowaniu
znak, który uświadamia nam, że właśnie
ten produkt nie może być wyrzucony do
zwyczajnego kosza na śmieci.
Wszystkie elektrośmieci zawierają się w
10 grupach:
1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD:
chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki,
suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki
elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne
oraz klimatyzatory i wentylatory
2. Małogabarytowe urządzenia AGD:
odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka,
tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery,
młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki,
depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki,
laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy,
terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne
i komórkowe
4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery,
video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i
instrumenty muzyczne
5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki,
żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne:
wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia

do obróbki drewna i metalu, narzędzia do
nitowania, skręcania, spawania, lutowania,
rozpylania oraz kosiarki
7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny
i sportowy: kolejki elektryczne, tory
wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki,
komputerowo sterowane urządzenia do
ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
8. Przyrządy medyczne: sprzęt
do dializoterapii, radioterapii, badań
kardiologicznych, wentylacji płuc,
zamrażarki laboratoryjne, testery płodności
i inne elektryczne urządzenia medyczne
9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu,
regulatory ciepła, termostaty, urządzenia
pomiarowe i panele kontrolne
10. Automaty do wydawania: napojów,
słodyczy oraz bankomaty
Jeśli masz elektrośmieci, to możesz:
bezpłatnie oddać je do specjalnie wyznaczonych punktów zbierania na terenie gminy
– najdogodniejszą lokalizację znajdziesz
na stronie www.elektroeko.pl, możesz o
nie zapytać także w urzędzie gminy lub
bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu
(w stosunku 1:1 np. telewizor za telewizor,
świetlówkę za świetlówkę).
Uwaga: sklepy mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia od nas zużytego sprzętu
przy zakupie nowego, nie mają jednak
obowiązku odbierania sprzętu na ich koszt. Zatem zanim dokonamy zakupu lepiej
upewnić się, który sklep odbierze od nas
elektrośmieci bezpłatnie – ze względu na
dużą konkurencję sklepy coraz częściej
uwzględniają zabranie elektrośmieci
w cenie transportu nowego sprzętu.
EKOZESPOŁY ZSP
w Dobrodzieniu

W dniach 2- 4 maja odbyły się
XIV Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska Modeli Pływających o Puchar
Prezydenta Miasta Ruda Śląska modeli
redukcyjnych pływających NS w klasach
F2-F7,DS,NSS.
Dobrodzieńską modelarnię reprezentowało 11 zawodników. Nasi modelarze
stawali 9 razy na podium. Beniamin Brylka
zdobył I miejsce w klasie NSS-A junior i
I miejsce w klasie F4b junior, III miejsce
w klasie F4a młodzik.
Paweł Pielok zdobył II miejsce w klasie
F2b junior, III miejsce w klasie F2a junior
i III miejsce w klasie NSS-A junior,Robert
Koza III miejsce w klasie F4a,Wojciech
Siejka I miejsce w klasie F2b senior,Karol
Siejka II miejsce w klasie F4b junior.
W tym roku Mistrzostwa Europy
odbędą się w Pabianicach na przełomie
czerwca i lipca.
Polskę będzie reprezentować 18
modelarzy w tym naszych 6.Powołanie
do Kadry Narodowej otrzymali:Paweł
Pielok w klasie NSS-A junior i F2a
junior,Beniamin Brylka w klasieNSS-A
junior i F4b junior,Karol Siejka w klasie
F4b junior,Krystian Brylka w klasie F4b
senior i F6 senior, Roland Rzepczyk w
klasie F6 senior i F7 senior,Wojciech
Siejka w klasie F2b senior. Życzmy im
stopy wody pod kilem, niech rozsławiają
nasz Dobrodzień.
b.b.

Zawody modelarskie

Nasza ekipa z lewej u góry: kierownik i trener Rudolf Rzepczyk,Wojciech Siejka,Krystian Koza,
Mateusz Jończyk,Jolanta Fuks,Robert Koza,Krystian Brylka z dołu: Karol Siejka,Paweł Pielok,Beniamin
Brylka,Robert Cichoń i Mateusz Czichoń.

Dobrodzień mistrzem w koszykówce

Po niedawnym sukcesie zdobycia zaszczytnego tytułu mistrza naszego kraju
przez piłkarzy reprezentujących firmę
Meblonowak z Dobrodzienia, podczas
odbywających się w Łodzi i Zgierzu
ogólnopolskich rozgrywek w piłkę nożną
halową branży stolarskiej, wydawało się, iż
takie osiągnięcie to zdarzenie jednorazowe
i nieprędko będziemy dumni z podobnych,
prestiżowych dla miasta zwycięstw.
W maju br. okazało się kto rządzi
na ogólnokrajowych parkietach. Nasi
koszykarze reprezentujący miasto i
jego najważniejszą branżę, czyli meble,
pokonali w dwudniowym turnieju
koszykówki wszystkich rywali i, choć
nie było łatwo, odnieśli wspaniały sukces

końcowy, zdobywając złote medale i
najokazalszy puchar Wielobranżowego
Mistrza Polski (puchar można zobaczyć
w hali PSP w Dobrodzieniu). Trzon naszej
drużyny „Meblarzy” stanowili najlepsi
zawodnicy III-ligowego Startu, których
największym atutem w tym turnieju było
zgranie zespołowe. Zespół prowadził trener
Startu - Piotr Foltyn z Częstochowy.
V Międzybranżowe Mistrzostwa
Polski w Koszykówce - „Business Basket
Cup - Dąbrowa Górnicza 2008” odbyły
się w dniach 10-11 maja br. w pięknej hali
widowiskowo-sportowej w Dąbrowie
Górniczej. Zaproszenia na powyższą
imprezę rozesłane zostały po całym
kraju. Organizator - Agencja Reklamowa
XL-Sport
(www.arxl.pl),
znana z organizacji
mistrzostw kraju
w wielu różnych
dyscyplinach,
zebrała 8 drużyn
z całego kraju,
reprezentujących
swoje firmy w
kilku rożnych
branżach.
Drużyna
z
Dobrodzienia
wystąpiła jako
ogół branż meblowych pod
nazwą Meble
Dobrodzień.
Mecze podczas

turnieju trwały 2×10 minut. Oto skład grup
eliminacyjnych: grupa A: Glaxosmithkline
Pharmaceuticals Poznań, Telekomunikacja
Polska Katowice, Medragro International
Warszawa, ZM Salus Bojanowo. Grupa B:
Delecta Włocławek, Meble Dobrodzień,
Askom Gliwice, Rieter Automotive Poland
Katowice.
Wyniki naszej drużyny podczas sobotnich eliminacji - gr. B: Delecta Włocławek - Meble Dobrodzień 30:35, Meble
Dobrodzień - Rieter Katowice 20-16,
Meble Dobrodzień - Askom Gliwice 41:
7. Tabela grupy B: 1. Meble Dobrodzień,
2. Delecta Włocławek, 3. Rieter Katowice,
4. Askom Gliwice.
A oto kadra „Meble Dobrodzień” - firmowych mistrzów Polski w koszykówce:
Desczyk Rafał, Nowak Marek, Lissy
Janusz, Grabiński Marek, Lis Grzegorz,
Macha Dawid, Cieśla Michał, Toman
Maciej, Pietrzik Adam, Rybka Mariusz,
Sikora Tomasz, Szczęsny Miłosz.
Jak widać koszykówka w naszym
miasteczku staje się coraz popularniejsza,
a dzieje się tak między innymi dzięki
licznym sukcesom zawodników Startu,
którzy w tym sezonie byli blisko
drugoligowych parkietów.
Natomiast powoli końca dobiega
Dobrodzieńska Liga Koszykówki - II
dokończenie na s. 20
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Czarna wizja
"Startu" Dobrodzień

Po raz pierwszy od kilku dobrych
tygodni postanowiłem zajrzeć na
mecz Startu Dobrodzień przy ulicy
Piastowskiej. Z naszym klubem wiążę
całą swoją młodość więc nie potrafię o
nim zapomnieć nawet gdy nie mieszkam
już w mieście stolarzy. Zresztą nie tylko
miłość do klubu ale i poziom IV-ligowych
rozgrywek powodował, że mecz pomiędzy
Startem Dobrodzień a Startem Namysłów
chciałem obejrzeć z tym większą przyjemnością...
I tutaj zaczynają się schody. Liczyłem
na znaczące zmiany, zwłaszcza w kwestii
infrastruktury stadionu. Szumne zapowiedzi o montażu krzesełek i zadaszeniu części trybun prawdopodobnie trzeba będzie
wrzucić pomiędzy bajki. Z przestarzałych
ławek tylko tyłek człowiekowi zjeżdżał.
Nie wiem... albo przybrałem kilka gramów
albo siedziska pełzną w zapomnienie. Na
stadionie przy Piastowskiej pojawiło się
za to kilka nowych reklam (jakby to było
najważniejsze), przynajmniej kolorowo
się zrobiło.
Poziom meczu wywołał we mnie
wspomnienia o A-klasowych kopaninach
a nie o IV-ligowej magii. Zamiast poukładanej gry... wiało nudą. Ale uwaga! Tylko
głupiec winiłby za to trenerów i piłkarzy
Startu Dobrodzień. Jeśli ktoś regularnie
ogląda mecze naszych zawodników, doskonale widzi, że skład Startu od kilku lat
tworzą właściwie te same twarze. Ci ludzie
są przesiąknięci własnym towarzystwem.
Brakuje odświeżenia w postaci nowych,
kreatywnych zawodników. Widać wyraźnie, że część piłkarzy biega po boisku,
bo... nikt inny nie jest w stanie ich zastąpić.
Swoim zwyczajem nie chcę umieszczać
tu nazwisk ale, na miłość boską, weź się
jeden z drugim do roboty. Słaba postawa
zawodników nie jest wynikiem miernych
umiejętności! Tutaj brakuje konkurencji!
Skład Startu to wielokrotnie odgrzewany
bigos... odgrzewany z konieczności!
Wszelkie koncepcje muszą się kiedyś
wyczerpać skoro personalnie kadra stoi w
miejscu! Pytam więc - gdzie są działacze?!
Gdzie słynni łowcy talentów?! Gdzie znika
“wspaniały” sztab ludzi kiedy inne kluby
dokonują ciekawych transferów za ich
plecami? Gdzie jesteście?! To jest IV
liga! To nie polityka rodem z klasy B, w
której miejscowy Pietrek po ciężkiej pracy
w polu wkłada korki i gania po murawie!
No tak... ale skoro spotykam “na mieście”
działacza, który szepcze mi do ucha, że:
“Dni trenera są policzone” a po wygranym
meczu podaje trenerowi rękę... to o czym
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my tu mówimy?! Może by tak odświeżyć
kilku działaczy?!
Cieszmy się, że nasi piłkarze mają
szanse na bezpieczne miejsce w tabeli
grając bez większych rotacji w składzie
(nie wspominając o braku wynagrodzeń
za mecze - podziwiam!!!). Transfery
zawodników z innych miejscowości,
wywołują oburzenie wśród miejscowych
piłkarzy, którzy obrazili się na wszystkie
strony i odeszli z zespołu. Cóż za brak
ambicji?! Włóż korki i walcz! Pokaż, że
w Dobrodzieniu można znaleźć solidnych
piłkarzy. Nie! Najłatwiej się obrazić,
zrzucić winę na politykę klubu. Lepiej
kopać się z dziadkami w “Wakacyjnej
Lidze Szóstek” i zgrywać bohatera. Żenada
i wstyd!
A teraz smakowity kąsek! To, czego
nasłuchałem się z ust naszych (niech
stracę) ...kibiców, podczas meczu ze
Startem Namysłów, przekroczyło wszelkie
granice kultury! Natychmiast zaznaczam,
że głupota i prostactwo nie dotyczy (na
szczęście) wszystkich, którzy oglądali
ten mecz. Jednak od kilku dobrych
sezonów mamy do czynienia z grupą
niedorozwiniętych pajaców. Zaglądają na
mecze tylko po to aby odreagować swoje
słabostki. Nie macie innych sposobów na
leczenie kompleksów?! Czy jeśli zepsuje
ci się heblarka w warsztacie, albo żona nie
chce się z tobą kochać lub nie potrafisz
przekopać ogródka - musisz wyładowywać
swoje zacofanie na piłkarzach?! Zostań w
domu, włącz sobie “Plebanię”, zrób herbatę albo poczytaj “Gościa Niedzielnego”!
Może wtedy odkryjesz, że jednak jesteś
właścicielem mózgu! Owszem - kibic ma
swoje prawa! Jednak część “sympatyków”
Startu zapomina o tym, że tam gdzie są
prawa... są także obowiązki! Każdy kibic
ma obowiązek wspierania swojej drużyny,
nie tylko gdy wygrywa ale i wówczas
gdy jest ona w kryzysie! Dobrodzień
ma swoją specyfikę. Jeśli jesteś na topie
- ludzie poklepują cię po plecach. Jeśli
przegrywasz - te same gęby chcą cię dobić!
Można by spytać - dlaczego Werner w tym
dziwacznym artykule wyodrębnił tylko
Dobrodzień?! Przecież takie zjawiska są
wszędzie! I tutaj się mylicie - popatrzcie
czasem na zorganizowane grupy kibiców,
które przyjeżdżają na mecze do naszego
miasteczka! Bębny, flagi, głośny doping
i (co najważniejsze) szacunek dla swojej
drużyny! W Dobrodzieniu tego nie ma.
Dowód? “Namysłów gola!” - oto okrzyk
jednego z “fanów” Startu Dobrodzień.
Szkoda gadać. Kończąc ten męczący
wątek... serdecznie dziękuję tym, którzy
przychodząc na mecze nie robią ze
Startu Dobrodzień treningowego worka.
Mam nadzieję, że piłkarze słyszą także i
Was. Wierzę, że nie będziecie podcinać

im skrzydeł, tak jak czyni to grupa
rozpieszczonych cymbałów... oderwana
granatami od stolarskich maszynek.
Wnioski? Jedyna jasna iskierka
dotycząca mojej wyprawy na stadion
przy Piastowskiej to fakt, że (jakby
nie patrzeć) mamy zespół w czwartej
lidze! Zasługujemy na to jako świetnie
rozwijające się miasto, z pięknym
stadionem! Jednak bańka mydlana, którą
pompowaliśmy w wielkim trudzie, przez
kilka ciężkich sezonów... może szybciutko
pęknąć. Niektórzy obudzą się z ręką w
nocniku. Będą biegać po omacku jak
bezbronne dzieci pytając... co się stało?!
Już dzisiaj, w samym klubie, widoczne
są podziały. Jednym zależy na jeszcze
lepszych wynikach. Drugim wystarczy
przekonanie, że... jakoś to będzie a chłopcy
mają tylko grać. Pewnego dnia ambitni
krzykną “dość!”. Odejdą. Zostaną tylko
źli ludzie, którzy zgniją we własnym sosie.
Co wtedy?! Powrócimy na A-klasowe
kartofliska, jeśli w ogóle uda się utrzymać
kadrę.
Start Dobrodzień jest jak niewypał
spoczywający pod ziemią. Jeśli pewna
grupa ludzi zbyt mocno go nadepnie...
dojdzie do katastrofy. Jeśli chwalicie się
znajomym, że w swoim mieście macie
klub IV-ligowy... zabezpieczcie swoje
przechwałki słowem “jeszcze”. Wszystko
wygląda pięknie ale pod czystą skorupką
kryje się wiele brudów, które (nie daj Panie
Boże) mogą stoczyć mój kochany klub na
dno. Mam prawo krzyczeć i głośno oceniać
to co ujrzałem. Grałem tu od dziecka i nikt
nie ma prawa mi tego odebrać!
Julian Werner

Dobrodzień
mistrzem...

dokończenie ze s. 19
edycja amatorskiej ligi miejskiej, której
uwieńczenie nastąpi 10 czerwca meczem
„Zwycięzcy - Reszta Ligi”. Czerwiec
to również miesiąc podsumowań dla
koszykarzy Startu. Uroczyste zakończenie
sezonu i rozegranie tradycyjnego meczu
„Północ - Południe” Dobrodzienia w hali
PSP, planowane jest w połowie czerwca
(opis w następnym „Echu”).
Od przyszłego sezonu „Start”
Dobrodzień - sekcja koszykarska
- zamierza rozszerzyć działalność
klubową o trenowanie grup dziecięcych
i młodzieżowych - klas 4-6 szkoły
podstawowej oraz 1-3 gimnazjum w
kategorii dziewcząt i chłopców. Kontakt
w tej sprawie - tel. 600 749 964.
Tomasz Sikora

O Ważniakach, Pracusiach,
Marudach i Dziadku Smerfie
Że spadnie z nieba to, co chcesz, mylisz się bracie, i na pewno
nie czekaj cudów, przecież wiesz, życie ucieka, a masz jedno
Pracujący z pływakami drugi rok trener
Oleg Pyrog przed wyjazdem na Mistrzostwa
Polski 10-11 latków nie ukrywał ani przed
zawodnikami, ani przed rodzicami:
jedziemy wygrać. Czy to pycha? Czy brak
szacunku dla przeciwników? Sytuacja ta
przywołuje wspomnienie wspaniałego
polskiego szkoleniowca, Huberta Wagnera,
trenującego polskich siatkarzy, który ponad
trzydzieści lat temu, przed wyjazdem na
olimpiadę w Montrealu, powiedział:
jedziemy po złoty medal. Okazało się, że
swój pogląd oparł na mocnej podstawie,
bo siatkarze wrócili ze złotem. Na czym
oparł swój pogląd trener pływaków? Po
pierwsze na sumiennej pracy zawodników
trenujących od dwóch lat po sześć razy
w tygodniu. Na wypracowanych cechach
charakteru niezbędnych do osiągnięcia
sukcesu w każdej działalności: obo-

wiązkowości, systematyczni i pracowitości.
Nie ma innej drogi. Każdy inny pogląd to
łudzenie, oszukiwanie dzieci. Po drugie,
na ścisłym współdziałaniu z rodzicami
wspierającymi swoje pociechy, klub i
tworzącymi najsilniejszą i najgłośniejszą
grupę kibiców w naszym województwie.
Po trzecie na organizacji pracy treningowej
(zgrupowania treningowe letnie i zimowe)
i potyczkach z rówieśnikami z najsilniejszych okręgów pływackich w Polsce
(Rawicz, Zamość, Radlin, Myślenice) i za
granicą (Ukraina, Belgia).
Efekt? O nim mówią wyniki mistrzostw
kraju dwunastolatków, Korespondencyjnych Mistrzostw Polski 10-11 latków i
ogólnopolskiego współzawodnictwa w
sporcie młodzieżowym ministerstwa sportu
usankcjonowanych dotacją Marszałka Województwa Opolskiego, o czym przeczytać

można poniżej.
Słowa te pozwalam sobie dedykować
wszystkim współmieszkańcom, którzy
oceniając różne działania w naszym
miasteczku mawiają: jak na Dobrodzień to i
tak wielki sukces, którzy zastanawiając się
nad podjęciem jakiejś działalności pytają,
czy w innych małych miasteczkach też
robi się coś takiego. A przecież dzieci w
Dobrodzieniu są takie same jak w Opolu,
Warszawie czy Katowicach. Czy naprawdę
uważamy się za gorszych? A może warto
wspomóc rozwój młodych, wspaniałych
ludzi i doprowadzić do tego, żeby w tych
wielkich miastach mówiono, że jeśli w
Dobrodzieniu można coś zrobić, to uda
się to również u nich? Życzę czytelnikom
pozytywnego myślenia o sobie. Jak widać
Dobrodzień może być wielki! Tylko
chcieć!
Witold Koszil

30 i 31 maja br. odbyły się Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
w Pływaniu dzieci 10-11 lat. Korespondencyjne, bo jednocześnie w całym
kraju, w każdym okręgu, odbywają się te
zmagania, w których potykają się tysiące
dzieci. Okręg opolski zorganizował je
w Kędzierzynie. Sekcję DOKiS „Vega”
reprezentowało 19 zawodników: O.
Brzezina, S. Dąbek, M. Gambuś, P.
Gorgosz, R. Jonczyk, J. Joschko, J.
Kapela, N. Kolecek, R. Kukowka,
A. Lehmann, E. Machula, R. Nowak,
W. Pielok, K. Piosek, A. Poloczek, J.

Popenda, J. Prysok, D. Sówka, W. Strzoda.
Rozegranych zostało 37 konkurencji, a
nasi reprezentanci brali udział w 27. A
wyniki? Nawet trener wiedząc jak silną
przywiózł drużynę z niedowierzaniem
kręcił głową mrucząc: „To niemożliwe.
To jest za dobrze”. Sekcja „Vega”
zdobyła 22 złote! medale i oczywiście
wygrała klasyfikację medalową. Drugi
MMKS Kędzierzyn-Koźle zdobył 9, a
„Zryw” Opole i MMKS Zdzieszowice po
3 złota. Dla pozostałych klubów medali z
najcenniejszego kruszcu nie zostawiliśmy.
Resztę niechaj opowiedzą statystyki.

W roku 2008 po raz pierwszy
“Vega” zarobiła “kasę” za uzyskane
wyniki sportowe we współzawodnictwie
młodzieżowym w roku 2007. Jesteśmy
jedyni w Dobrodzieniu. Żaden inny
klub czy sekcja nie uzyskała gratyfikacji
Marszałka Województwa. Więcej.
Obok siatkarzy z UKS “Lider” Praszka
jesteśmy jedynym klubem w powiecie
oleskim, który osiągnął taki sukces.
Jeśli nasi młodzi zawodnicy nadal będą
tak sumiennie pracowali, a dzieci, które
jeszcze się nie zdecydowały na trening
zasilą szeregi sekcji, o przyszłość możemy
być spokojni.

Pływackie mistrzostwa Polski

Ranking medalowy klubów
Miejsce
Klub
1
DOKiS „Vega” Dobrodzień
2
MMKS Kędzierzyn-Koźle
3
MKS „Zryw” Opole
4
MMKS „Zdzieszowice”
5
UKS „Junior” Kluczbork
6
MKS Gogolin

Złote
22
9
3
3
-

Srebrne
8
17
7
2
1
-

Brązowe
9
17
7
-

Razem
39
43
17
5
1
-

Zawodnicy multimedaliści - siedem pierwszych miejsc mistrzostw
Imię i nazwisko
Klub
Złote
Srebrne Brązowe
Razem
Joanna Kapela
Dobrodzień
4
4
Paweł Gorgosz
Dobrodzień
4
4
Remigiusz Grudziecki
Kędzierzyn
4
4
Aneta Lehmann
Dobrodzień
3
1
4
Denis Sówka
Dobrodzień
3
1
4
Martyna Gambuś
Dobrodzień
3
1
4
Radek Nowak
Dobrodzień
3
3
Najlepszymi zawodnikami mistrzostw 2. N. Chrząstowska (Zdzieszowice); 3.
w klasyfikacji za najlepszy start zostali M. Gambuś (D-ń); 11 latków - chłopcy:
w kategorii 10 latków - dziewczęta: 1. J. 1. R. Grudziecki (K-K); 2. R. Nowak (DCzajkowska (Kędzierzyn); 2. A. Lehmann ń); 3. J. Skorulski (K-K). Radości bycia
(Dobrodzień); 3. M. Bryś (Opole); 10- najlepszym dzieciom już nikt nie odbierze.
latków chłopców: 1. P. Gorgosz; 2. D. Tym większej, że zdobyli je własną, ciężką
Sówka, 3. K. Piosek (wszyscy Dobrodzień); pracą. Warto inwestować! Warto! Kto
11 latków - dziewczęta: 1 J. Kapela (D-ń); pomoże tym wspaniałym młodzieńcom?

Kasa dla "Vegi"

Karolina w Dębicy,
a Ania w Oświęcimiu

Karolina Maciuch doskonale zaprezentowała się w Drużynowych Mistrzostwach Województw w Pływaniu
(Racibórz, kwiecień br.) i we wszystkich
konkurencjach, w których wzięła udział,
zakwalifikowała się do Letnich Mistrzostw
Polski 12-latków, które odbędą się w
końcu czerwca na 50-metrowej pływalni
w Dębicy. Osiągnięte wyniki dały jej 6.
miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej, w
konkurencjach 200 m grzbietem i "żabą".
W tym samym czasie na Mistrzostwach
Polski 13 latków w Oświęcimiu nasz klub
reprezentować będzie Ania Kowalska.

Zobacz: www.vega-dobrodzien.webpark.pl
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