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Budżet miasta i gminy na rok 2009

Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji
w dniu 30 grudnia 2008r. uchwaliła budżet
na 2009 rok.
Budżet zakłada dochody w wysokości
23.009.871 zł w tym:
• dotacje na zadania zlecone 1.989.607 zł
(tj. 8,65%),
• dotacje na zadania własne 332.811 zł (tj.
1,45%),
• dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych 929.200 zł ( tj. 4,04%),
• dotacje z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 109.000zł (tj. 0,47%),
• dotacje rozwojowe 293.257 zł (tj.
1,27%),
• subwencje 10.870.764 zł (tj.47,24%) w
tym: część oświatowa subwencji ogólnej:
7.568.591 zł oraz część wyrównawcza
subwencji ogólnej 3.302.173 zł; dochody
własne 8.485.232 zł (tj.36,88 %) w tym:
udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych 3.271.378 zł, wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych
259.200 zł, wpływy z podatku od
nieruchomości 3.156.350 zł.
Najwyższą pozycją w planie dochodów
są: subwencje, dotacje, wpływy z udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości.

Plan wydatków na 2009 r. wynosi
27.151.639 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 19.607.113,75 zł,
- wydatki majątkowe: 7.544.525,25 zł
Najwyższą pozycją w wydatkach
stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną
opiekę wychowawczą 10.449.997 zł (tj.
38,49 %)
Kwota w wysokości 7.544.525,25 zł
ujęta w budżecie na 2009 r. na inwestycje
przeznaczona jest m.in. na realizację
następujących zadań:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z przykanalikami na Osiedlu
Wieczorka w Dobrodzieniu ( I etap ),
• budowę sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
pomiędzy ul. Powstańców a Dworcową,
• wykonanie koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Piastowskiej w
Dobrodzieniu,
• wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociągowej dla nowych działek przy
ul. Leśnej w Dobrodzieniu,
• uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Dobrodzieniu,
• budowę drogi dojazdowej do pól w
Klekotnej i w Błochowie,
• modernizację ul. K. Mańki w Dobro-
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dzieniu,
• dofinansowanie budowy drogi powiatowej Gosławice-Rędzina,
• budowę chodników dla pieszych i
parkingi dla samochodów osobowych
w Rzędowicach,
• wykonanie dokumentacji na modernizację dróg na terenie byłego POM-u
i ul. Studziennej w Dobrodzieniu,
• modernizację oświetlenia drogowego w
Liszczoku,
• dokończenie przebudowy części
pomieszczeń piwnicy na dyżurkę po-

gotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki w Dobrodzieniu,
• Modernizację i remont hali basenu oraz
wykorzystanie źródeł odnawialnych
ciepła na krytej pływalni w Dobrodzieniu.
W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ujęto wydatki na likwidację
dzikich wysypisk, wywóz śmieci z akcji
„Sprzątanie Świata” oraz zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.
A.K

Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji
w dniu 28 listopada 2008 roku podjęła
uchwały w sprawie:
• Rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni:
0,67 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni: 3,90 zł;
c) pozostałych w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni: 0,11 zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni
użytkowej: 0,53 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej: 17,93 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej: 9,24 zł;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m 2
powierzchni użytkowej: 4,01 zł;
e) pozostałych, w tym: - zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej: 3,55 zł; - garaży
od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,80 zł.
3. od budowli od wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity
z późn. zm) 2%
• Stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta i gminy
Dobrodzień
Uchwalono następujące stawki opłaty
targowej w wysokości:

a) przy sprzedaży odręcznej zajmującej
miejsce do 1m2 powierzchni włącznie
przez jeden pomiot handlujący w stosunku
dziennym: 7,00 zł;
b) powyżej 1 m 2 do 4 m 2 włącznie
zajmowanej powierzchni handlowej
przy dokonywaniu sprzedaży przez jeden
podmiot handlujący w stosunku dziennym:
18,00 zł;
c) powyżej 4 m 2 do 8m 2 włącznie
zajmowanej powierzchni handlowej
przy dokonywaniu sprzedaży przez
jeden podmiot handlujący – w stosunku
dziennym: 26,00 zł;
d) powyżej 8m2 zajmowanej powierzchni handlowej przy dokonywaniu sprzedaży
przez jeden podmiot handlujący – w
stosunku dziennym: 42,00 zł.
• Zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu, w tym ceny i stawki
opłat zawarte w taryfie w wysokości
(ceny i stawki netto; do cen i stawek
opłat dolicza się podatek od towarów i
usług w wysokości określonej odrębnymi
przepisami):
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
1. gospodarstwa domowe, rolnicy oraz
gmina (na cele określone w art.
22 ustawy): 2,52 zł/m3
2. stała opłata abonamentowa na odbiorcę
na miesiąc: 3,36 zł/odb./m-c
3. pozostali odbiorcy: 4,18 zł/m3
4. stała opłata abonamentowa na odbiorcę
na miesiąc:6,18 zł/odb./m-c
Za ścieki wprowadzone do urządzeń
zbiorowego odprowadzania:
5. wszystkie podmioty bez względu na
rodzaj prowadzonej działalności: 3,71
zł/m3
Za ścieki opadowe i roztopowe:
6. wszyscy odbiorcy: 1,13 zł/m3
Odbiór ścieków dowożonych (nieczystości płynnych) na oczyszczalni:
7. odbiór ścieków dowożonych: 6,00
zł/m3
Taryfa obowiązuje w okresie od dnia
1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia
2009 roku.
B.O.

Podatki i opłaty

Żart

Żona się uparła, żeby ją Heniu
zabrał na dancing. Długo jej tłumaczył,
że to bez sensu, że go to nie bawi, ale
wreszcie ustąpił. Poszli. Wchodzą do
lokalu...
- Dzień dobry, panie Heniu!- wita
ich w progu portier. - Żona zdziwiona.
W sali podbiega natychmiast kelner.
- Dla pana ten stolik co zwykle?
- Żona jeszcze bardziej zdziwiona. Mąż
tłumaczy, że pewnie go z kimś mylą.
Podchodzi kelner.
- Dla pana to co zwykle? A dla pani?
- Żona zaczyna się wściekać. Zaczyna
się występ. Striptizerka ma właśnie
zdjąć ostatni element odzieży i pyta kto
z sali pomoże jej w tym.
- He-niu! He-niu! - skanduje sala.
- Tego już żonie było za wiele. Zerwała
się i wybiegła z restauracji. On za nią.
Wsiedli do taksówki i jadą do domu.
Ona całą drogę robi mu wyrzuty. W
końcu kierowca taksówki odwraca

y

głowę i mówi:
- Co, panie Heniu, takiej brzydkiej i
pyskatej tośmy jeszcze nie wieźli.
•••
Idzie Jasiu i Małgosia przez las i
Jasiu mówi.
- Małgosiu, dam Ci Snickersa za
pocałunek.
- No dobrze.
Sytuacja powtarza się kilka razy.
Doszli do końca lasu i Małgosia mówi:
- Jasiu, zanim Ty mnie przelecisz, to
ja cukrzycy dostanę.
•••
Rano w biurze:
- Stary, skąd masz takie limo pod
okiem?!
- A, bo jak się wczoraj wieczorem
modliliśmy przy stole i właśnie
mówiliśmy „ale nas zbaw ode złego”, to
niechcący spojrzałem na teściową.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje wszystkich mieszkańców Gminy
Dobrodzień, że zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005r
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) właściciele nieruchomości przy wykonywaniu
obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych obowiązani są do udokumentowania tego faktu, w formie umowy
korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Mieszkańcy dokumentują korzystanie z usług odbierania
odpadów komunalnych przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za
takie usługi. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w.w. ustawy kto nie wykonuje wymienionych
obowiązków podlega karze grzywny.
Zgodnie z § 11 ust.3 pkt 1i 2 Uchwały Nr XXIV/ 186 /2008 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007r
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Dobrodzień:
• W gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez trzy lub więcej
osób usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości należy dokonywać z
częstotliwością nie mniejszą niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej
110l w każdym miesiącu
• W gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez jedną lub dwie
osoby dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych z częstotliwością nie
mniejszą niż raz na 2 miesiące – pojemnik o minimalnej pojemności 110 l .
Redaktor Naczelny: Janusz Orlikowski. Sekretarz Redakcji: Barbara Orlikowska. Stale współpracują: Dominika Gorgosz, Edward Goszyk, Agnieszka Hurnik, Lidia Kontny, Witold Koszil, Paweł Mrozek, Ewa Piasecka, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu,
pl.Wolności 1 tel. 0 34 35 75 100 -102. Adres redakcji: Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, pl.Wolności
1 tel. 0 34 35 75 100 w.41; e-mail: echo@dobrodzien.pl. Skład komputerowy: poligraftak. Druk: Drukarnia
„SIL–VEG–DRUK”, Lubliniec, tel/fax 0 34 356 29 61. Nakład: 800 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo
adjustacji tekstów, skrótów, zmiany tytułów i wprowadzania śródtytułów. Materiały są drukowane bez
honorariów i nie podlegają zwrotowi. Redakcja przyjmuje ogłoszenia drobne oraz ogłoszenia reklamowe –
cena według obowiązującego cennika.Ogłoszenia i reklamy w postaci kolorowej wkładki przyjmuje redakcja.
Równocześnie redakcja informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

O powstaniu
Zespołu Placówek
Edukacyjnych

Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie
od września 2009 r. obok istniejącego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrodzieniu powstanie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Całość będzie nosiła nazwę Zespołu
Placówek Edukacyjnych.
Działająca dotychczas szkoła specjalna przeznaczona jest dla uczniów,
którzy nie mogą sprostać wymaganiom
edukacyjnym szkoły masowej, a po badaniach przeprowadzonych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymali
skierowanie do naszej placówki. Niewielkie liczebnie klasy, możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, zajęcia
wyrównujące braki w wiadomościach i
rozwijające osobowość dają dzieciom w
naszej szkole szanse osiągania sukcesów
i zdobywania upragnionych piątek.
Otrzymywane nagrody i wyróżnienia
przynoszą prawdziwą radość, satysfakcję i
zadowolenie, wzmacniają wiarę w siebie.
Ośrodek proponuje uczniom wiele
ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Działa koło europejskie, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe. Działają
samorządy uczniowskie. Prężnie działa
drużyna harcerska. Uczestnictwo w
różnorodnych formach zajęć poza lekcjami nie tylko poszerza wiedzę uczniów, ale przede wszystkim pozwala
odkryć lub rozwijać tkwiące w każdym
talenty. Od kilku lat w naszej placówce
działa jedyny w Dobrodzieniu gabinet
logopedyczny, z którego korzystają również dzieci ze szkoły podstawowej. Dla
potrzeb uczniów dostępny jest również
psycholog. Prowadzona jest terapia
metodą Biofeedback i metodą Tomatisa.
Daje to jeszcze większe możliwości
rozwoju wychowanków. Nasza placówka
corocznie organizuje wojewódzki
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.
Braliśmy udział wspólnie z gimnazjum
im. Jana Pawła II i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w międzyszkolnym
projekcie „Widzieć-opisać-pokochać”.
Co roku przygotowujemy następujące
imprezy: Integracyjny piknik dla dzieci z
miasta i gminy Dobrodzień, Dzień Dziecka
w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, „Światło Betlejemskie”. Nasi uczniowie
angażują się w różne akcje prowadzone na
rzecz środowiska np. „Sprzątanie Świata”,
Wielka OrkiestraŚwiątecznej Pomocy”,
„Wieczór ze św. Mikołajem”.
Niestety nasza działalność i praca jest
niedoceniana i nazauważalna skoro rodzice
i szkoły ciągle się nas boją. Z danych
zebranych na potrzeby Wydziału Edukacji
dokończenie na s. 5
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Czy gmina korzysta ze
środków pomocowych?

Zdecydowałem się napisać ten artykuł
ponieważ wielokrotnie spotykam się z
pytaniami dotyczącymi wykorzystania
środków pozabudżetowych w gminie na
realizację różnego rodzaju projektów.
Pisząc o środkach pomocowych nie
myślę jedynie o tych pomocowych Unii
Europejskiej, ale także o krajowych
programach, gdyż środki z Unii stanowią
jedynie część z pozyskiwanych środków.
Podkreślić należy, że dużą aktywność
w ich pozyskiwaniu wykazują gminne
jednostki organizacyjne:
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli projekt pt.
„Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i
pozaszkolne rozwijające kompetencje
kluczowe uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum w gminie Dobrodzień” na
kwotę dofinansowania w wysokości 322
tys. zł., okres realizacji od 1 września 2008
r. do 31 grudnia 2009 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
pt. „Uczeń na wsi” – dofinansowanie
do zakupu autobusu dostosowanego do
przewozu uczniów niepełnosprawnych.
Pojazd kosztował 266 tys. zł z czego
dofinansowanie Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wyniosło 128 tys. zł.
• Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu projekt
pt. „Stawiamy na lepsze jutro - program aktywnej integracji społecznej i
zawodowej w gminie Dobrodzień” (program aktywizacji osób bezrobotnych)
- dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosło
prawie 70 tys. zł. Dotacja Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację
osób bezrobotnych oraz dożywianie dzieci
na łączną kwotę dotacji w wysokości 91
tys. zł.
• Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Dobrodzieniu – projekty w zakresie
nauki języków obcych, wyrównywania
szans edukacyjnych, wyposażenia pracowni komputerowych i dostępu do
Internetu na łączną kwotę dofinansowania
ponad 300 tys. zł.
• Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu
– projekty w zakresie wyrównywania
szans edukacyjnych, zwiększenia wiedzy
i świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży, udzielania pierwszej pomocy,
podniesienie poziomu kształcenia uczniów
na łączną kwotę dofinansowania ok. 10 tys
zł,
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• Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Dobrodzieniu – projekt pt.: „Dajmy
im szansę – upowszechnienie edukacji
przedszkolnej w Gminie Dobrodzień” na
kwotę dofinansowania w wysokości 147
tys. zł,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w
Turzy -projekty w zakresie przekazywania
wiedzy ekonomicznej, nauki języków,
wiedzy informatycznej i zastosowania
technologii informatycznych.
Urząd Miejski w Dobrodzieniu uzyskał
w 2007 roku dofinansowanie do budowy
ul. Wiejskiej w Pludrach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 468 tys.
zł przy udziale środków budżetowych
gminy w wysokości 348 tys. zł.
W 2008 r. dofinansowania do dróg
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
wyniosły odpowiednio: do budowy ul.
Dębowej w Bzinicy Starej 101 tys. zł
przy udziale własnym gminy 75 tys. zł,
do budowy ul. Cmentarnej w Bzinicy
Nowej 208 tys. zł przy udziale własnym
gminy 169 tys. zł, do budowy ul. Długiej w
Kolejce 140 tys. zł przy udziale własnym
gminy 127 tys. zł.
Ponadto w 2008 r. gmina uzyskała
dofinansowanie do termomodernizacji
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej

w Szemrowicach z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na
lata 2007-2008 w kwocie 357 tys. zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 959
tys. zł.
Na koniec chciałem przekazać informację z ostatniej chwili dotyczącą
wniosku złożonego przez gminę w
listopadzie 2008 do Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20072013 o dofinansowanie projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Dobrodzieniu”. Otrzymaliśmy informację,
że wniosek ten jako 1 z 12 na Opolszczyźnie
otrzymał dofinansowanie. 25 lutego 2009
r zostanie podpisana umowa dotycząca
dofinansowania wniosku. Projekt będzie
realizowany w latach 2009-2011 i obejmie budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odtworzeniem nawierzchni
ulic Powstańców Śl. i Kolejowej oraz
Wojska Polskiego i Szemrowickiej w
Dobrodzieniu. Cały projekt opiewa na
kwotę 6,5 mln złotych, z czego dofinansowanie wyniesie 3,9 mln złotych, a gmina
poniesie koszt 2,6 mln złotych.
Łączna wartość dofinansowania projektów zrealizowanych bądź będących w
trakcie realizacji wynosi ponad 6,2 mln
złotych.
Dariusz Dykta

Najpiękniejsza iluminacja

16 stycznia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbyło
się uroczyste spotkanie podsumowujące drugą edycję konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA
ILUMINACJA BOŻONARODZENIOWA”.
Zgłoszenia przyjmowane były do 31 grudnia 2008 r. Wpłynęło siedem zgłoszeń.
W skład komisji konkursowej weszli radni: Rozalia Gaś, Sylwia Krafczyk,
Norbert Potyka oraz pracownik Urzędu Miejskiego Alicja Włodarz-Kempa. Tytuł
„NAJPIĘKNIEJSZEJ ILUMINACJI BOŻONARODZENIOWEJ” przyznano
posesji Państwa Gabrieli i Romana Jainta zamieszkałych w Dobrodzieniu przy ul.
Wieczorka.
Drugie miejsce zajęła posesja Państwa Beaty i Jana Kazior z Klekotnej. Miejsce
trzecie przyznano posesji Państwa Anny i Teodora Jelonek położonej w Pludrach.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, serdecznie zapraszamy do udziału w
kolejnej edycji.
AWK

Roztańczony Dobrodzień

Kuba Wojewódzki zarzucił Agustino
Egurroli, że zmusza całą Polskę do
tańca, że po co to, że przesada itd. Ale
na pewno przyjemniej patrzeć nam na
wysportowaną młodzież wykonującą
piękne tańce, niż na „starych-malutkich” zblazowanych i cynicznych
pożeraczy monitorów, dla których
opuszczenie pomieszczenia z telewizorem i komputerem jest katastrofą.
Dlatego właśnie mieliśmy w Dobrodzieniu swój „taniec z gwiazdami”.
W grudniu w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Dobrodzieniu odbyła
sie wielka gala sportowego tańca towarzyskiego. Pomimo, że impreza na
skalę krajową była organizowana po
raz pierwszy, zaskakiwała fachową
organizacją. Widać, że organizatorzy
dopracowali każdy szczegół imprezy,
począwszy od zapewnienia tancerzom
i gościom bufetu, a skończywszy na
zagwarantowaniu bezpieczeństwa i
spokojnego przebiegu imprezy w budynku
szkoły.
Turniej składał się z trzech części w
wielu kategoriach wiekowych i klasach
tanecznych, więc widzowie mogli dowolnie wybrać moment ogladania tancerzy.
Mogli również obejrzeć cały turniej, który
z dwiema przerwami trwał całą niedzielę.
Tylu tancerzy jednocześnie Dobrodzień
jeszcze nie gościł. Tańczyły... 134 pary
z 48 klubów z całej Polski, a nagrodą
dla najlepszych w każdej kategorii były
puchary Burmistrza Dobrodzienia.
Widowisko ujmowało barwnymi
eleganckimi strojami i gracją młodych
tancerzy.
Mieliśmy swoich faworytów wśród
tych barwnych motyli, bowiem Szafir

z Olesna (współorganizator
dobrodzieńskiej imprezy)
reprezentowało m.in. dwóch
tancerzy z Dobrodzienia
- Marcin Koj i Marcin
Karpinski. Marcin Karpinski
z Anną Mensing z Olesna
wytańczyli zwycięstwo w
kategorii D 12-13 lat i pięknie
się zaprezentowali. Natomiast
Marcin Koj z Ewą Mielczarek
zajęli 7 lokatę w kategorii D
powyżej 15 lat i również zostali
przyjęci z uznaniem przez
sędziów i widzów. Czujemy
się wyróżnieni i zaszczyceni,
że w małym miasteczku
odbyła się tak prestiżowa
impreza o krajowym zasięgu.
W związku z pozytywnym
przyjęciem imprezy przez
dobrodzieńskie środowisko
wszystko wskazuje na to, iż
ponownie w grudniu 2009
roku będziemy mogli gościć
na parkiecie naszej szkoły
wielu wspaniałych tancerzy.
Już dziś o tym piszę, by
nie przeoczyli turnieju ci,
którzy lubią taniec i imprezy.
Nasi faworyci świetnie się
spisali i życzymy Im dalszych
sukcesów
Ewa Piasecka

dokończenie ze s. 3
Specjalnej Kuratorium Oświaty w Opolu
wynika, że w szkołach ogólnodostępnych
w powiecie oleskim przebywa 74 dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego. Gdyby ci uczniowie uczęszczali do nas nie musielibyśmy zmieniać
zakresu naszej działalności. Ale nikt nie
będzie utrzymywał placówki, w której z
roku na rok jest coraz mniej dzieci.
Dlatego od września 2009 r. w Zespole Placówek Specjalnych powstaną
klasy szkoły podstawowej specjalnej
przeznaczone dla dzieci, które mają
problemy z zachowaniem, trudności w
przestrzeganiu obowiązujących norm
społecznych, w realizacji obowiązku
szkolnego. I to spowodowało lawinę
niechęci i niezrozumienia wokół nas.
Powstały listy protestujące przeciwko
utworzeniu takiego ośrodka. Bez konsultacji, bez jakiejkolwiek rozmowy z
nami, doświadczonymi pracownikami
uznano, że powstanie „poprawczak” co
jest nieprawdą. Zdaniem autorów tego

listu społeczność Dobrodzienia nie byłaby
w stanie zaakceptować tego typu placówki.
Mimo spotkania z radnymi, przedstawieniu
założeń – listy protestacyjne i tak krążyły.
Jest nam przykro, że osoby, które zainicjowały protest nigdy naszej placówki
nie odwiedziły, nie rozmawiały z pracownikami i dziećmi, nie podzieliły się
z nami swoimi obawami i uwagami.
Aby coś zrozumieć, trzeba to poznać, a
przynajmniej chcieć to zrobić.
Głównym zadaniem nowopowstałego
Zespołu Placówek Specjalnych będzie: wychowanie zapewniające pełnię rozwoju
umysłowego i moralno-emocjonalnego,
- umożliwienie uczniom realizacji
obowiązku szkolnego, - umożliwienie
zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w
integracji ze środowiskiem.
Ma to przynieść korzyści dla całego społeczeństwa, a rezultaty naszej pracy pokaże
przyszłość. Wszystkim należy dać szansę,
również takim dzieciom i ich rodzinom.
Przez przezwyciężanie niepowodzeń

Organizatorzy tej wspaniałej tanecznej imprezy za pośrednictwem naszej gazety
składają s e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i a wszystkim sponsorom, rodzicom
tancerzy ze szkoły Szafir oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w
przygotowanie I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Dobrodzienia

O powstaniu Zespołu Placówek Edukacyjnych

szkolnych, osiąganie sukcesów, prowadzenie terapii i profilaktyki będziemy
zapobiegać narastaniu niekorzystnych
objawów niedostosowania społecznego.
Biorąc aktywny udział w życiu lokalnej
społeczności będziemy starali się pokazać
z jak najlepszej strony. Ale potrzebujemy
życzliwości, wsparcia i zrozumienia.
Tym, którzy nas odwiedzają, przybywają
na zaproszenia, wspierają finansowo,
materialnie i wszystkim rodzicom, którzy cały sercem są z nami – w sposób
szczególny – dziękujemy.
Kierownictwo i Rada Pedagogiczne
SOSW w Dobrodzieniu
Redagowały:
Lidia Kuboth,
Joanna Kaczorowska,
Krystyna Świder
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Sukces "Źródła"

We wrześniu ubiegłego roku Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej ogłosiła
trzecią edycję konkursu, mającego na
celu wyłonić szczególne przedsięwzięcia
o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, zrealizowane w latach 2005-2008,
które w wybitny sposób przyczyniły
się do wzmocnienia więzi i tradycji
lokalnych oraz aktywizacji społeczności,
jako podstawowych czynników rozwoju
demokracji lokalnej w Polsce. Patronat
nad wydarzeniem objął Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski
Komitet ds. UNESCO. Kandydatami do
Nagrody FRDL mogły być podmioty z
dwóch kategorii: samorządowe instytucje
kultury (domy kultury, biblioteki, instytucje kulturalne, muzea, świetlice
wiejskie, szkoły) oraz organizacje
pozarządowe. Kandydaci do nagrody
zgłaszani byli w drodze rekomendacji.
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik
zarekomendowała przedsięwzięcie „Źródło” Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury

i Sportu.
Do konkursu nadesłano 232 rekomendacje. Kapituła konkursu składała
się z reprezentantów Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, przedstawicieli władz FRDL, sekretarza generalnego
Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz
prezesa Fundacji Grupy TP.
W skład kapituły weszli: Antoni
Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Andrzej Bieńkowski
- profesor Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, Iwo Byczewski - członek
Rady Fundatorów FRDL, Jadwiga Czartoryska - prezes Fundacji Grupy TP,
Krzysztof Czyżewski - dyrektor Ośrodka
„Pogranicze sztuk, kultur i narodów”,
Adam Kowalewski - przewodniczący Rady Nadzorczej i członek Rady Fundatorów
FRDL, Jan Król - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FRDL, Krzysztof Lipski
- dyrektor FRDL- MISTiA w Krakowie,
Sławomir Ratajski - sekretarz generalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Jerzy

Regulski - prezes FRDL, przewodniczący
Kapituły, Joanna Staręga-Piasek - członkini Rady Nadzorczej FRDL.
Na początku lutego b.r. otrzymaliśmy
niezwykle radosną wiadomość. W kategorii Samorządowe Instytucje Kultury nagrodę główną przyznano Dobrodzieńskiemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu za realizację
projektu „Źródło”.
Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczono 17 lutego w
Warszawie, podczas konferencji podsumowującej tegoroczną edycję konkursu,
w której głos zabrali: prof. Jerzy RegulskiPrezes FRDL, Barbara Imiołczyk- Prezes
Zarządu FRDL, Sławomir RatajskiSekretarz Generalny Polskiego Komitetu
ds. UNESCO, Krzysztof Czyżewskidyrektor Ośrodka „Pogranicze sztuk,
kultur i narodów” oraz laureaci Nagrody
FRDL. Nagrodę z rąk Wiceministra
Kultury Piotra Żuchowskiego odebrał
Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu Stanisław Górski.
AWK

8 stycznia Starosta Oleski wręczył
Róże Powiatu i January za rok 2008.
Spośród osób nagrodzonych znaleźli
się również dobrodzieniacy.
Różę Powiatu otrzymał Stanisław
Górski za ponad trzydziestoletnią
działalność na polu kultury i sportu w
Dobrodzieniu. Jako gospodarz Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu sprowadza na naszą scenę znane
osobistości ze świata artystycznego,
opiekuje się od trzydziestu ponad lat
kołem brydżowym i modelarzami budującymi modele pływające, a także
zepołem folklorystycznym. W ostatnich
latach promuje rodzimy zespół Meteor
i organizuje w Dobrodzieniu coroczny
festiwal Pro-Rock.
Prócz Róż Powiatu starosta wręczał
wyróżnienia tzw. January. Ilona i Henryk Strzodowie (Auto-Strzoda ul.
Lubliniecka) jako osoby angażujące
się w prace charytatywne na terenie
Dobrodzienia bardzo zasłużyli na to
wyróżnienie. Pani Ilona instynktownie
wyszukuje osoby potrzebujące wsparcia
i bezinteresownie służy im pomocą.
Należy do Stowarzyszenia „Dobrodzień
Potrzebującym” i aktywnie pracuje dla
tych, którym trzeba pomóc. Państwo
Strzodowie współorganizują wiele imprez
sportowych i kulturalnych w mieście i

gminie.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Wyróżnieniem dla „juniorów” wręczanych
przez starostę były Januarki. Myślę, że
przez niewiedzę nikt z naszej młodzieży
nie został wytypowany do tej nagrody, a
szkoda. Wiem, że są u nas młodzi ludzie,
dla których otrzymanie takiej nagrody
byłoby uzasadnione. W tym roku trzeba
ten błąd naprawić i pomyśleć o naszych
zawsze chętnych do pracy wolontariuszach.

To doskonała motywacja do podejmowania
nowych akcji przynoszących dużo dobrego
w naszym środowisku.
Większość osób pracujących charytatywnie nie myśli o nagrodach i wyróżnieniach. Czują taką potrzebę i po
prostu robią to co lubią przysparzając dobra
innym. Miło jednak zostać wyróżnionym,
co jest dowodem na to, iż ktoś zauważył
tę pracę i że jest ona potrzebna.
Ewa Piasecka

Róże Powiatu i January
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Starosta Oleski wręcza January Ilonie i Henrykowi Strzodom

W dniu 18 grudnia 2008r. odbyło
się podsumowanie VIII edycji konkursu
„Wiedzy o BHP”, w którym uczestniczyło
341 pracowników firmy KLER S.A. Do
ścisłego finału zakwalifikowało się 21
pracowników reprezentujących
różne wydziały. Celem prowadzonego od lat konkursu
jest przede wszystkim popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy wśród
pracowników.
W podsumowaniu konkursu uczestniczył Nadinspektor
Pracy OIP w Opolu inż. Józef
Ślusarczyk, który wspólnie z
Prezesem KLER S.A. panem
Piotrem Kler wręczył nagrody
rzeczowe zwycięzcom.
I miejsce zajął Krzysztof
Zamoski – otrzymał zmywarkę
do naczyń,
II miejsce zajął Tomasz
Zamoski – otrzymał DVD i
radio samochodowe,
III miejsce zajął Tomasz
Błyszcz – otrzymał nawigację
GPS.
Pozostali finaliści otrzymali
upominki.
Czesław Bysiec

BHP to biznes

Segregacja śmieci
W naszej gminie rozpoczęło się
gremialne segregowanie śmieci. Pojawiły
się odpowiednie pojemniki z napisami
lub worki na poszczególne odpady.
Jednak sprawa chyba musi dojrzeć,
no i ludzie muszą się do tej segregacji
przekonać i przyzwyczaić. Na razie
bowiem narzekają, że worki za małe, że
pracownicy odbierający śmieci grymaszą,
bo w plastikach są pudełka po jogurtach
(a gdzie mają być?). Zdenerwowanie
ludzi ma swoje uzasadnienie, bo również
zapowiedziano kary dla mieszkańców
danego bloku w postaci droższych opłat
za niesegregowane odpady w wyniku
znalezienia ich w śmietniku.
Piszę o tym dlatego, że niejednokrotnie
widziałam zatrzymujący się obok „mojego”
śmietnika samochód i człowieka bardzo
pospiesznie wrzucającego worek śmieci

do kontenera. W tym worku mogło być
wszystko i wtedy my - mieszkańcy
bloku (segregujący śmieci) musimy za
tego pirata zapłacić. Zwróciłam uwagę
facetowi, który się przypiął do naszego
blokowego śmietnika, no i co z tego?.
Pokazał mi środkowy palec i śmignął
swoją wypasioną bryką, aż się zakurzyło.
Ma taką brykę, bo za śmieci nie płaci. Nikt
nie pilnuje śmietników i nie kontroluje,
co kto wrzuca więc tak się dzieje. Sprawa
jest trochę niedograna i dopóki każdy
dom czy blok nie będzie miał swojego
„segregatora”, to chyba będzie lekki
bałagan. Ale myślę, że z czasem to się
dopracuje i unormuje. Zresztą większość
ludzi jest za segregowaniem śmieci, ja
także.
Ewa Piasecka

Zabić nowotwory

Po raz 17. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy pobiła swój rekord. Tym razem
zbieraliśmy pieniądze na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci.
Choroby nowotworowe atakujące dzieci to
rzecz straszna i wykrywanie ich w porę
ratuje wiele z nich. Fenomen Owsiaka jest
niepodważalny i chylę przed nim czoła jak
wielu rozsądnie myślących ludzi nie tylko
w Polsce.
Nasz mały Dobrodzień corocznie
już zapewnia Orkiestrze swój koncert.
35 wolontariuszy fachowo ruszyło w
teren z puszkami i nazbierało 12.398
zł. W ten zposób został pobity rekord
dobrodzieńskiej Orkiestry, podobnie jak

ogólnopolskiej - 40,5 mln zł. Ludzie są
świadomi tej akcji i udział w niej traktują
jako swój obowiązek. Nigdy nie wiadomo
czy nam, albo naszym najbliższym nie
będzie potrzebna aparatura ratująca
zdrowie zakupiona do szpitala przez
Orkiestrę. Widzimy coraz wiecej drogich
zagranicznych urządzeń medycznych
oznaczonych czerwonym serduszkiem w
dużych i małych szpitalach w całej Polsce.
W wesołych nastrojach wywołanych przez
występy muzyków mogliśmy 11 stycznia
o 20.00 oglądać kolejne „światełko do
nieba” w poczuciu, że pomagamy chorym
dzieciom i ich nieszczęśliwym rodzicom.
Ewa Piasecka

Żart

y

Wykoleił się pociąg wiozący
polskich posłów. Na miejsce pędzą
ekipy ratownicze, karetki i śmigłowce.
Gdy przybyli okazało się, że nie ma
żadnych ciał. Szef ratowników pyta
okolicznych mieszkańców.
- Gdzie się podziali wszyscy z tego
pociągu?
- Pochowali my.
- Wszyscy zginęli, co do jednego?
- No niektórzy mówili, że jeszcze
żyją, ale kto by tam, panie, politykom
wierzył...

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu zwraca się z prośbą
o zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na terenie naszej
gminy, które w 2009r. obchodzą 50lecie Pożycia Małżeńskiego oraz par
obchodzących Złote Gody w latach
ubiegłych, które nie zostały zgłoszone.
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr 034/3575100 wew. 40
lub w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu.
E.K.
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Każdy może Bożonarodzeniowy
być historykiem
Jarmark

Nauka historii w szkole bardzo
często rozpoczyna się od ustalenia skąd
historycy czerpią swoją wiedzę na temat
czasów minionych, a zatem od definicji
źródła historycznego. Niestety okazuje
się, że nawet młodzież ma jeszcze
kłopot ze zdefiniowaniem tego pojęcia.
Jeden z podręczników podaje następujące
wyjaśnienie: „Podstawą naszej wiedzy
o wydarzeniach historycznych są ich
pozostałości, które przybrały różne
formy: materialną i niematerialną.
Istnieją zatem źródła pisane (na kamieniu,
papirusie, papierze) oraz niepisane
(przedmioty codziennego użytku,
budowle, obrazy, rysunki, rzeźby, afisze)
Źródła niematerialne to legendy, relacje
ustne i nazwy miejscowości. Wszystkie
one są podstawą badań naukowych
historyków.”
Czy zatem nasze strychy nie są
wypełnione źródłami historycznymi?
Bądźmy bardziej uważni przy ich
porządkowaniu i nie wyrzucajmy
wszystkiego bez przejrzenia i selekcji.
Jeśli natomiast znajdziemy coś,
co wyda nam się dowodem naszej
lokalnej przeszłości możemy, a nawet
powinniśmy pokazać to pasjonatom
historykom, których zrzesza Międzygminne Towarzystwo Regionalne
Dobrodzień – Zębowice mieszczące się
przy Placu Wolności 1 w Dobrodzieniu.
Można zajrzeć na stronę Towarzystwa
lub najprościej skontaktować się z
nauczycielem historii w pobliskiej
szkole. Pamiętajmy, że przy dzisiejszej
technice nie zostanie nam zabrany
cenny dokument czy pamiątkowe
zdjęcie rodzinne. Zostanie ono jedynie
zeskanowane i zwrócone!
Gdyby nie odwaga i sumienność pana
Zygfryda Ziaji, który znalazł dziwny
przedmiot, nie dowiedzielibyśmy się, że
wyorał on z ziemi siekierkę wykonaną
z krzemienia pasiastego z 4000 do 3000
lat przed naszą erą. Pisaliśmy już o tym,
kiedy znalezisko zostało odkryte.
Wynika z tego, że każdy z nas jest
lub powinien być historykiem jeśli nie
lokalnej społeczności to swojej rodziny na
pewno. Tymczasem lekcja w szkole, która
kończy się podręcznikowym poleceniem
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– przynieś najstarszą fotografię jaką
posiadasz – czasem nie może się odbyć
bo uczniowie twierdzą, że nie mają, że nie
wiadomo gdzie zdjęcia są w domu. A już
najwięcej trudności nastręcza odczytanie
kto jest na fotografiach. I nie chodzi tu
bynajmniej o jakość zabytku. Młodzież
twierdzi, że nikt już w domu nie wie kto
to jest bo babcia zmarła… No właśnie
gdzie ten wspaniały zwyczaj siadania
podczas świąt czy biesiad rodzinnych
z młodym pokoleniem i wspólne
oglądanie albumów? Nie mówiąc już o
wspaniałym odruchu podpisania zdjęcia
na odwrocie.
Myślę, że zapominamy na co dzień że
żyjemy w bardzo ulotnych czasach. Nie
piszemy już listów czy pamiętników (to
dopiero są wspaniałe źródła) ale maile i
blogi i sms-y – jeden przycisk i nie ma…
Zaczynamy rezygnować z wywoływania
zdjęć, bo setki mamy ich na płytach. A
jeśli za sto lat ktoś znajdzie płyty i nie
będzie miał sprzętu do ich odtworzenia?...
Mało po nas zostanie. Szanujmy tym
bardziej to, co pozostawili po sobie nasi
przodkowie – listy właśnie, pamiętniki,
mapy, pocztówki, zdjęcia, świadectwa,
banknoty itp. I odkrywajmy to przed
światem by razem tworzyć naszą wspólną
historię.
ADa

Dnia 21 grudnia na rynku w
Dobrodzieniu odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy zorganizowany przez
Grupę Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
z Dobrodzienia, której przewodniczy
Pani Anna Skuballa. Główną atrakcją
programu były prezentacje szkół, które
wprowadziły świąteczny nastrój śpiewając
kolędy i przedstawiając jasełka. Na
scenie wystąpiły następujące szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Ciasnej, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Turzy, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Szemrowicach, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Pludrach, Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Dobrodzieniu, Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu. Prezentacje podlegały
ocenie jury, które przyznało tytuł
najpiękniejszego występu Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej.
Imprezę przyozdabiały przepiękne
stragany zaaranżowane przez szkoły
z gminy Dobrodzień oraz Ciasnej.
Biorąc pod uwagę nakład pracy oraz
stopień wykorzystania symboliki Świąt
Bożego Narodzenia, jury przyznało tytuł
najpiękniejszego stoiska Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
Na scenie wystąpiły również: Zespół
Regionalny z Dobrodzienia, Zespół
„Guttentag”, Chór Mieszany z
Dobrodzienia oraz Zespół „Alleluja”.
Mimo chłodu, atmosfera panująca tego
dnia na rynku w Dobrodzieniu była
pełna ciepła i skutecznie ogrzewała gości
Świątecznego Jarmarku.
AWK

z cyklu: Nasi niezwykli

Dyrektor
z powołaniem

Pracuje w zawodzie nieprzerwanie
od września1982 roku. Niezwykłe
jest to, że od początku związana jest
z jedną placówką – Publiczną Szkołą
Podstawową w Dobrodzieniu. Zaczynała
jako nauczyciel polonista niemal tuż po
skończeniu studiów w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Opolu, na Wydziale
Filologiczno – Historycznym, kierunek
filologia polska. Pierwsze doświadczenia
zdobywała w placówce, która mieściła się
jeszcze w tzw. Tysiąclatce. Tam właśnie,
od 1994 r., Bożena Gaś rozpoczęła karierę
dyrektorską pracując w ciągu jednej
kadencji na stanowisku wicedyrektora.
Natomiast od roku 1999 r., kiedy w drodze
konkursu, została wybrana na dyrektora
szkoły, pełni tę funkcję przez 10 lat.
Budynek, który dziś wszyscy znamy
jako tzw. podstawówkę, kiedyś był tylko
dodatkową częścią budynku macierzystego.
Mieściły się w nim klasy I – III, kiedy liczba
uczniów przekraczała 900 – 1000. W roku
1990 dokonano remontu i wydawało się,
że wszystko jest w porządku. Tymczasem
w 1999 r. weszła w życie reforma oświaty,
która powoływała do życia gimnazja. Teraz
budynek Tysiąclatki musiały opuścić dzieci
nie tylko z klas nauczania początkowego,
ale także klas IV- VI, aby ustąpić miejsca
gimnazjalistom. Konieczny był zatem
kolejny remont, ponieważ dzieci się nie
mieściły i należało zaadoptować poddasze.
Pierwszy rok reformy można było
jeszcze spędzić wspólnie, ale lata biegły
i młodzieży gimnazjalnej przybywało.
Drugi już remont pani dyrektor zakończył
się w 2001 r. przy zbiorowym wysiłku
władz samorządowych - pani burmistrz
Lidii Kontny i dyrektora wydziału edukacji
Bożeny Umiastowskiej.
Okazało się jednak, że to nie ostatnie
budowlane przedsięwzięcie pani Bożeny.
Jeszcze bowiem burmistrz Zygfryd Seget
miał pomysł, żeby wybudować dużą
halę sportową, salę gimnastyczną, która
mogłaby służyć uczniom i mieszkańcom
Dobrodzienia. Wtedy jednak trwała
budowa poprzedniej inwestycji – basenu.
Po jej zakończeniu wrócono do pomysłu
poprzedniego burmistrza, który wskazał
też miejsce, gdzie miałaby hala powstać.
Wszystko ruszyło wraz z wydanym
pozwoleniem na budowę w 2003 roku.
Pani dyrektor tak dalece zaangażowała się
w dopilnowanie właściwego wykonania,
że zasłużyła zdaniem pani burmistrz,
na stanowisko „Społeczny inspektor
nadzoru przy budowie”. Tytuł ten został
wręczony wraz z zakończeniem prac.
Ten właściwie drobny gest, ta nagroda
jest dla pani dyrektor szczególnie bliska,
bo docenia wysiłek. Bo przecież budowa
sali to nie wszystko, należało się jeszcze
zająć obejściem szkoły. Powstało wtedy

uporządkowane boisko, plac zabaw,
oraz teren przed szkołą z nowym
ogrodzeniem.
Wszystko to złożyło się na wniosek,
że od września 2005 roku warunki
lokalowe poprawiły się i pozwalają na
tworzenie szkoły przyjaznej dla dziecka.
W budynku sali gimnastycznej jest sala
do gimnastyki korekcyjnej, zaplecze
sanitarne, prysznice, szatnie, winda i
podjazdy dla niepełnosprawnych oraz
dodatkowych 6 sal lekcyjnych. Powstało
zatem dzieło, z którego burmistrz Zygfryd
Seget byłby dumny – na miarę XXI wieku.
Odkąd obiekt został oddany do użytku
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem,
jeśli chodzi o treningi i organizowanie
zawodów. Prócz codziennych zajęć
odbywają się tam imprezy stałe np.
Amatorska Liga Siatkówki, Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Stowarzyszenia
Dobrodzień Potrzebującym, Majowy
Turniej Siatkówki, Amatorska Liga
Koszykówki, I Ogólnopolski Mikołajkowy
Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar
Burmistrza Dobrodzienia itp. Ponadto
organizowane są inne imprezy sportowe
np. Turniej Piłki Nożnej Ministrantów
czy Turniej Rekreacyjno Sportowy
Radnych Gmin Powiatu. Szkoła jest też
współzałożycielem Szkółki Piłkarskiej
„AS”. Można zatem zaryzykować
twierdzenie, że jest to placówka otwarta
na wszelkie pomysły. Codzienne treningi
w sali nie kończą się przed 21.30. W
godzinach dopołudniowych sala jest
oczywiście wyłącznie do dyspozycji
uczniów. Co przynosi już również
rezultaty – dziewczynki były świetne na
mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej.
Dyrektor szkoły to jednak nie tylko
administrator, to przede wszystkim też
nauczyciel, który dodatkowo musi dbać
o swoich kolegów, o ich osiągnięcia
zawodowe i zdobywanie kolejnych stopni
awansu zawodowego. Pani dyrektor stara
się również służyć pomocą na tym polu,
by umożliwiać doskonalenie zawodowe
swej kadry. To przecież jeszcze bardziej
służy podopiecznym niż wspaniała baza
lokalowa. Jedno nie powinno istnieć bez
drugiego. To dobrze wyszkolona kadra
powoduje osiągnięcia uczniów – w
roku szkolnym 2005/2006 wynik szkoły
był wyższy od wyników województwa
o 1,6. Uczniowie biorą udział np. w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus
z przyrody, Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „112 w trudnej sprawie – nie
używaj przy zabawie”, „Na Opolskich
Ścieżkach” – konkurs w ramach Programu
Edukacji Regionalnej „Janko Muzykant”
czy Diecezjalny Konkurs „Sacrum w Sztuce
Dziecka”. To dzięki dobrym nauczycielom
organizowane są w szkole wspaniałe

imprezy jak Szkolny Dzień Wrażliwości
połączony z obchodami Dnia Ziemi. Jest
to całodniowa impreza mająca na celu
uwrażliwienia całej społeczności szkolnej
na drugiego człowieka, na otaczający
świat, przyrodę, na poszanowanie
bochenka chleba jako owocu pracy rąk
ludzkich. Szkoda tylko, że wciąż zbyt
mało rodziców przychodzi zobaczyć efekty
pracy swych pociech. Takie imprezy służą
do tego najbardziej i szkoda żeby ta ciężka
przecież praca pozostawała tylko murach
szkoły. Przeglądanie kronik szkolnych
budzi prawdziwy podziw! Nasze dzieci
są naprawdę niezwykłe, chciejmy to
zobaczyć!
Pani dyrektor jest również inicjatorem
wymiany młodzieży polsko – niemieckiej
ze szkołą Emil – Barth Realschule
Haan. Dzieci od lat odwiedzają swoje
kraje i poznają wzajemne kultury,
zwyczaje, historię itd. Kiedy wymiana
się rozpoczynała wraz z podpisywanym
partnerstwem naszych gmin szkoła była
jedną z pierwszych realizujących taki
pomysł wśród uczniów.
Trzecie niejako oblicze Bożeny Gaś to
oblicze społecznika z krwi i kości. Od lat jest
członkiem Międzygminnego Towarzystwa
Regionalnego Dobrodzień – Zębowice,
a od 2003 członkiem Stowarzyszenia
Dobrodzień Potrzebującym ( w obecnej
kadencji wiceprezes). Najbardziej
widoczne tu pola jej działalności to
organizacja Andrzejkowego Balu
Charytatywnego oraz organizacja
koncertów charytatywnych Piotra Lempy
wraz z prowadzeniem licytacji. Ponadto
bierze udział we wszystkich statutowych
pracach Stowarzyszenia i akcjach przez nie
organizowanych.
Lokalna społeczność może dostrzec
działania Bożeny Gaś i kierowanej przez
nią placówki również podczas imprez
środowiskowych jak Mikołajki Gminne
(jest jednym z Rzeczników Św. Mikołaja
czyli organizatorem) „Źródło”, Dni
Dobrodzienia, Festyn Parafialny, czy
tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy
oraz Orkiestra Świątecznej Pomocy. W
zeszłym roku w ramach akcji Jerzego
Owsiaka „Ratujmy. Uczmy się ratować”
szkoła otrzymała od fundacji fantomy
do ćwiczeń pierwszej pomocy oraz
telefony dla dzieci do nauki numerów
alarmowych.
Praca pedagogiczna Bożeny Gaś
została nagrodzona w 2002 roku Nagrodą
dokończenie na s. 10
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Łukasz Rejdak
i jego tancerze

Przyzwyczajeni do poglądu, że
współczesna młodzież jest zepsuta,
niewychowana i arogancka musimy
go jednak zweryfikować. Okazuje się
bowiem, że zdarza się iż wystarczy pasja
i umożliwienie jej rozwijania ze strony
nas dorosłych. Przykłady takich postaw
mamy w naszym mieście. Tropimy je bodaj
z taką samą pasją dumni z niezwykłych
młodych ludzi. Pisaliśmy już o zespole
„Meteor”, a teraz pora na taniec.
Istnieje bowiem w Dobrodzieniu
zespół tańczący taniec breakdance. A
wszystko zaczęło się w 1999 r. kiedy dwaj
uczniowie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
Łukasz Rejdak (kl.I LO) i Bartłomiej
Wieczorek (kl. IV LO) mieli pomysł,
żeby wspólnie kręcić się na głowach.
Poszli z tym pomysłem do dyrektora
Domu Kultury Stanisława Górskiego
i ku własnemu zaskoczeniu uzyskali
poparcie. Zaczęli tańczyć - na początku
bardziej intuicyjnie niż fachowo. Wiedzę
czerpali wyłącznie z pism ukazujących się
wtedy, np.„Ślizg”. Sami powoli odkrywali
jak powinni tańczyć określone figury
ponieważ nie mieli żadnego trenera. Ci
dwaj młodzi ludzie zaczęli zarażać swoją
pasją kolegów. Wkrótce dołączyli do nich
Damian Krakowiak i Sławomir Szymczyk.
Każdy wnosił do zespołu coś nowego,
tworzył swój indywidualny styl w tańcu.
Po wstępnym etapie ćwiczeń przyszła
pora na pierwszy występ. Co prawda
była to na razie impreza zamknięta dla
szerszej publiczności, ale pierwsze koty
za płoty. Kolejno do zespołu dołączali
Daniel Sarnik, Marcin Dylong. Regularnie
ćwiczyli w sali Domu Kultury i zaczęli być
zapraszani na wstępy podczas festynów i
innych imprez lokalnych jak np. Wybory
Miss Ziemi Strzeleckiej.
Po dwóch latach wspólnego tańczenia
grupa z Dobrodzienia połączyła się z
podobną ekipą z Zawadzkiego. Wtedy
było już 17 osób. Ta współpraca nie trwała
jednak długo ponieważ szybko okazało się,
że młodzi ludzie z tych dwóch miast różnią
się poglądami na świat i priorytetami, które
uznają za najważniejsze w życiu. Ponadto
taniec breakdance to forma specyficzna.
Osiąga się w nim określony poziom i na
pewien czas następuje przerwa, bo przejście
do następnego etapu wymaga bardzo wielu
ćwiczeń i ogromnego samozaparcia. Z tym
wiąże się decyzja czy tancerz ma siłę i wolę
przeczekać ten moment wytrwale trenując
czy rezygnuje. Wszystko to spowodowało,
że w zespole został tylko Łukasz Rejdak,
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Daniel Sarnik i Dominik Pietruszka. Nie
poddali się jednak, a nawet postanowili
się rozwijać. Założyli szkółki tańca w
Dobrodzieniu, Oleśnie, Opolu i Gliwicach.
Było to możliwe dzięki temu, że Łukasz
Rejdak uzyskał tytuł instruktora. Odbyło
się to w 2005 r. w Poznaniu w Centrum
Doskonalenia Zawodowego – Fundacja
Talent. Grupa w naszym mieście liczy 10
osób, w Opolu 15, a w Giwicach 30.
Często i chętnie uczestniczą w
zawodach i turniejach. Łączą się wtedy
w większe grupy i tańczą wspólnie. Mają
zatem na swoim koncie osiągnięcia.
Podczas bodaj największej imprezy hip
- hopowej w Polsce „Rytm ulicy” w
Pile zajęli 6 miejsce w duetach – tańczył
Łukasz z Aleksandrą Gąsior z Opola, a
w Poznaniu miesiąc później zajęli już
III miejsce. Co roku jeżdżą też na Finał
Mistrzostw Świata do Niemiec, ale jeszcze
nie jako uczestnicy. Trzymamy kciuki by
zostali mistrzami Polski, a wtedy będą
mogli się tam zaprezentować. Tymczasem
jeżdżą i zbierają doświadczenia.
Nie są w stanie niestety uchronić się
przed kontuzjami, ale samozaparcie i
pasja powodują, że tańczą nadal i mimo
przeszkód. Na najbliższy czas zaplanowali
zrealizowanie stworzonego przez siebie
projektu. Postanowili zaprosić najlepsze
osoby ze wszystkich prowadzonych przez
siebie szkółek. Temu zespołowi zamierzają
poświęcić dużo czasu, zapewnić stroje,
sale do ćwiczeń po to by wkrótce

można było występować przed szeroką
publicznością.
Na razie zespół w Dobrodzieniu
o nazwie B.B.F.G.S. liczy trzech
profesjonalnych tancerzy (nie licząc
szkółki) , ale gratulujemy pomysłu i
trzymamy kciuki za powodzenie projektu.
Istotnie ten akrobatyczny taniec wymaga
dużego samozaparcia by iść na kolejny
trening mimo, iż tancerz jest obolały
po poprzednim. A trenują 3 – 5 razy w
tygodniu po 1,5 godziny. Łukasz Rejdak
tańczy już 9 lat mimo bardzo poważnej
kontuzji i nie przestanie bo jak twierdzi,
trzeba mieć cel w życiu i wytrwale
do niego dążyć. Niedawno tańczyli
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Oleśnie jako zaproszeni
goście. Wystąpiło pięciu tancerzy wraz z
ośmioletnim Danielem z Olesna, którego
wzięli pod swoje skrzydła dostrzegając
w nim talent. Mieli też medialny epizod
choć nie do końca zrealizowany. Zostali
zaproszeni do nakręcenia teledysku dla Big
Day we Wrocławiu. Niestety nagranie ich
tańca nie spełniało wymogów technicznych
i zostało odrzucone. Doświadczenie jednak
zostało.
Jeszcze raz gratulujemy
samozaparcia w realizacji własnej pasji
i umiejętności zarażania nią innych.
Życzymy wytrwałości i kolejnych
laurów.
ADa

Dyrektor z powołaniem

dokończenie ze s. 9
Kuratorium Opolskiego za pracę na polu
pedagogicznym, w 2003 r. Złotą Odznaką
ZNP na stulecie związku oraz w 2008
r. Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę przyznawanym przez prezydenta
RP. Gratulujemy i dziękujemy za wszelkie
starania by nasze dzieci miały jak najlepsze
warunki do rozwoju i nauki, tak lokalowe

jak i merytoryczne. Oczywiście liczymy
na nowe pomysły i dalszą otwartość na
ludzi i potrzeby lokalnej społeczności.
Widać bowiem, że Bożena Gaś to
nauczyciel, który zdaje sobie sprawę, że
ta praca to nie tylko zawód, ale także, a
może przede wszystkim, służba.
Ada

Ewelina Kot – Filipczyk

PRYWATNY SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
CHOROBY WEWNĘTRZNE

Dobrodzień, ul. Opolska 5
Czynny: wtorki - 16.30 – 18.00 czwartki - 8.30 - 10.30
rejestracja pod nr telefonu 604 970 076
MOŻLIWOŚĆ WIZYT DOMOWYCH

W dniu 17 grudnia 2008r. w restauracji
Park Hotel w Dobrodzieniu odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia
pożycia małżeńskiego. W 2008r. Złote
Gody obchodziły następujące pary z
terenu naszej gminy: Maria i Józef
Domin, Olga i Franciszek Górniak,
Gislinde i Teodor Klosa, Marta i
Eryk Kopyto, Anna i Herbert
Lebioda, Jadwiga i Antoni Lepiorz,
Romana i Stanisław Lewandowscy,
Renata i Konrad Lukoszek, Łucja i
Jerzy Machula, Jadwiga i Herbert
Max, Anna i Jerzy Mikołajczyk,
Anna i Herbert Skiba, Krystyna
i Józef Swierczok Elżbieta i
Józef Szczygioł, Maria i Edmund
Thomanek, Teresa i Gerard Tyka,
Gertruda i Karol Zmudzik.
Diamentowe Gody obchodzili
w tym roku Państwo Helena i
Szczepan Strzoda.
Burmistrz Dobrodzienia – Pani
Róża Koźlik oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej – Pan Damian
Karpinski złożyli dostojnym
Jubilatom gratulacje oraz wręczyli
okolicznościowe dyplomy i
kwiaty. Uroczystość uświetnił
występ dzieci z dobrodzieńskiego
przedszkola przygotowany przez
Panią Grażynę Konik.
Drogim Jubilatom jeszcze
raz składamy życzenia zdrowia,
spokoju i pomyślności na dalsze
wspólne lata życia.
E.K.
W dniu 07.03.2009 odbył się Turniej
Warcabowy
zorganizowany
przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i
Pietraszów.
W zawodach udział wzięło 19 zawodników.
Rozgrywki odbyły się etapami. W
pierwszym etapie rywalizowano w 6
grupach.
Zwycięscy grup - Patryk Polok – Kamil
Bryłka – Michalina Czudaj – Artur Respondek
– Jesica Foks – Ania Aleksandrowicz,
awansowali do II etapu.
Zwycięscy II etapu walczyli o pierwsze
miejsce a o trzecie miejsce walczyli zdobywcy
drugiego miejsca w grupie.
Mistrzem Warcabów został Kamil Bryłka,

Złote gody

Turniej warcabowy

wicemistrzem - Jesica Foks, trzecie miejsce
zajął Patryk Polok.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał
małą pamiątkę oraz udekorowano zwycięzców
cennymi nagrodami.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w zawodach.
Organizatorzy
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Portret pamięcią malowany

19 lutego odprowadziliśmy w ostatnią ziemską drogę naszego kolegę – nauczyciela Marka Puchałę.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą” – ostrzegał ksiądz
Jan Twardowski. I choć znamy te słowa,
to jednak ich głęboki sens dociera do
nas w zwielokrotniony sposób w chwili
śmierci kogoś bliskiego, znajomego,
młodego... Co zostawiamy o sobie? Co
chcemy, aby zostało? Myślę, że jedną
wielu dobrych rzeczy, które możemy po
sobie zostawić, to życzliwa pamięć po
naszych czynach, gestach, uśmiechach,
pracy, Taką właśnie życzliwą pamięć
pozostawił po sobie pracujący w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Marek Puchała.
A oto zbiór wspomnień, jakie zostawił w
pamięci i sercach wychowanków.
Lubiłyśmy Pana Marka, bo on nas też
lubił. Śmiał się do nas i z nami. Często
nas bronił, ale gdy trzeba było, mówił
nam do słuchu. Chodziliśmy z całą klasą i
naszym wychowawcą na pikniki, spacery,
aby widzieć piękno, które nas otacza.
Mogliśmy porozmawiać o wszystkim.
Mieliśmy jechać do Warszawy, teraz nagle
go brakuje, tęsknimy...
Beata i Kamila
Pan Marek umiał z nami pracować,
nawet wówczas, kiedy byliśmy na siebie
źli. Zabierał nas na stadion. Lekcje czasem
prowadził w sposób zabawny, ale dzięki
temu łatwiej można było zrozumieć bardzo
poważne sprawy. Bardzo wiele umiał
nam przekazać przez rysunki, schematy,
opisy. Był dobrym wychowawcą. Można
było przyjść do niego ze wszystkim,

poskarżyć się lub wyżalić, a on doradził lub
pocieszył. To wielka strata, kiedy ktoś jest
lubiany i odchodzi do Boga. Był dobrym
wychowawcą, i za to go lubiliśmy, a teraz,
kiedy go nie ma na ziemi pośród nas, jest
nam ciężko i bardzo smutno.
Andrzej

Na lekcji z panem Markiem nigdy
nam się nie nudziło. Zawsze był zrobiony
temat, a później, jeśli wystarczało czasu,
to rozmawialiśmy o wszystkim. Bardzo
lubiłam zawody organizowane przez
Pana Marka z okazji Dnia Dziecka i
Sportu, ponieważ były zawsze świetnie
przygotowane.
Paulina
Pan Marek uczył. Że należy szanować
innych. Chciał, żebyśmy wyszli na ludzi,
pomagali sobie i innym. Starał się nauczyć
nas dobrych wyborów. Tak wiele dla nas
zrobił. Wspólnie malowaliśmy klasę,
zrobił gazetkę matematyczną – włożył w
to wszystko wiele swojego czasu. Chciał
jeszcze zmienić podłogę, położyć panele.
Nie udało się, nagle zmarł.
Krystian
Był miłym nauczycielem. Przygotowywał świetnie Dzień Dziecka i Sportu.
Organizowała różne konkursy. Lubiłem
Pana Marka.
Kamil
Lubiłem Pana Marka, bo był zawsze
uśmiechnięty, można się było z nim
dogadać, rozmawiał z nami na rożne
tematy, chodził z nami na wycieczki po

Mistrzowie

5 lutego br. w Oleśnie gimnazjaliści z Dobrodzienia powtórzyli
ubiegłoroczny sukces zdobywając tytuł mistrzów powiatu oleskiego w piłce ręcznej. Mecze naszej drużyny nie były zacięte. Przewaga była zdecydowana, stąd wyniki 18:1 z Radłowem, 13:4 z PG 1
Olesno i 7:2 z Praszką. W finale, podobnie jak w roku ubiegłym,
drużyna walczyła z Rudnikami. Jednak wynik 13:5 nie pozostawił
wątpliwości, kto jest najlepszy. Gimnazjum mogło wystawić tak
silną drużynę, ponieważ wszyscy zawodnicy pierwszego składu
to obecni lub byli zawodnicy ASPR Zawadzkie, a wśród nich
Kevin Otrzonsek, jeden z najlepszych bramkarzy województwa
(wywiad z nim na s. 17) oraz „król strzelców” turnieju Marcin
Ryndała. Obok nich zagrali: Mateusz Błęka, Marcin Gaida, Patryk
Gonschior, Rafał Hejzner, Sebastian Jainta, Jakub Janik, Martin
Jańta, Patryk Jańta, Dawid Kurda, Tomasz Parkitny. Przyznać
również trzeba, że sukces ten jest głównie zasługą szkoleniowców
ASPR Zawadzkie trenujących naszych chłopców, panów:
Ireneusza Popławskiego, Tomasza Jagły, Stanisława Pakuły,
Leszka Kaczmarczyka i Łukasza Morzyka.
10 lutego drużyna zagrała w wojewódzkim półfinale zajmując
trzecie miejsce zwyciężając gimnazjum z Nysy i ulegając obecnemu wicemistrzowi województwa z Brzegu i, niestety, przegrywając w meczu z Opolem,
w którym chłopcy
jeszcze minutę przed
DOBRODZIENIA
i Okolic
końcem prowadzili
jedną bramką.
Witold Koszil
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okolicy, uczył odpowiedniego zachowania
na wypadek pożarów, nauczył tabliczki
mnożenia...
Tomek
Pan Marek mówił nam o figurach
geometrycznych tak, że do dziś to pamiętamy. Wspólnie z chłopakami wyremontował naszą klasę, dzięki temu jest
teraz miło i przytulnie czujemy, że ta klasa,
to jakby nasz dom.
Zbyszek
Szczególnie pamiętamy ostatni czas.
Wspólnie malowaliśmy klasę. Wierzył, że
potrafimy wiele zrobić i tak było naprawdę.
Pamiętam wspólnego grila na Habasie,
strzał w wykonaniu pana z połowy boiska
do bramki, wyjazdy na zawody piłki
nożnej. Był z nas dumny.
Daniel
Pan Marek nauczył mnie, że trzeba
szanować kolegów i pracowników
naszej szkoły. Uczył nas sportu, techniki,
matematyki. Zawsze w nas wierzył. Żałuję,
że już go nie ma z nami.
Kamil
Pan Marek miał coś takiego w sobie,
że lekcje z nim były najlepsze. Utkwiła
mi w pamięci wycieczka, na Habas,
wspólne grilowanie. Umiał rozmawiać z
człowiekiem, a szczególnie z młodzieżą.
Będzie żył w naszych sercach.
Grzegorz
„Śpieszmy się kochać ludzi...”
Zebrała i opracowała Lidia Kuboth

SZANOWNI PAŃSTWO
Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie
wywozu nieczystości stałych z pojemników 110 i 120 l.,
prowadząc selektywną zbiórką odpadów, dostarczając
nieodpłatnie worki do tej zbiórki oraz dokonujemy nieodpłatnie ich odbioru.
Zakład jest cenowo konkurencyjny w stosunku do
drugiego podmiotu dokonującego wywozu nieczystości
stałych na terenie naszej gminy tj. „SITA” Częstochowa
– Oddział w Lublińcu, i tak:

WYWÓZ ODPADÓW
Z POJEMNIKÓW SM 120 l.
1. Nasz Zakład: 12,81 zł – brutto
2. „SITA” Oddział Lubliniec: 19,10 zł – brutto
Szczegóły do omówienia w Biurze Obsługi Klienta n/
Zakładzie – adres, 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25,
tel. 034/3575-351, 034/3575-534
Zachęcamy do korzystania z naszych usług.
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Kolejny rok Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym zaczyna kolejny
rok swojej działalności. Ponieważ w każdym numerze naszej
gazety są bieżące informacje o pracy Stowarzyszenia, nie będę
zamieszczać rocznego sprawozdania. Wiadomo, że pomoc
ludziom starszym i samotnym, przydzielanie limitów na zakup
leków i żywności, zbiórki artykułów spożywczych i ofiarowanie
paczek świątecznych - to stałe zadania, które Stowarzyszenie już
tradycyjnie wypełnia. Tradycją stały się również dochodowe
imprezy sportowe i kulturalne - majowe rozgrywki w siatkówkę,
bale, a także koncerty Piotra Lempy i jego przyjaciół. Oprócz
stałych zadań są przedsięwzięcia, które sprawiaja wiele trudności
w ich wykonaniu. Myślę tu przede wszystkim o usilnych staraniach
o karetkę pogotowia dla gminy Dobrodzień i Zębowice, na
zamontowanie radarów w Dobrodzieniu, a także zorganizowanie
na miejscu punktu rehabilitacyjnego dla ludzi niepełnosprawnych.
Bolejemy nad piętrzącymi się trudnościami w doprowadzeniu tych
ważnych postanowień do końca. Problem w tym, że realizacja
tych zadań nie zależy jedynie od Stowarzyszenia , procedura
jest skomplikowana i nie zawsze kompetentne jednostki
administracyjne potrafią coś tu zaradzić. „Jak nie wiadomo o
co chodzi, to chodzi o pieniądze” - i tu jest ból. Nie wyrzucamy
tych spraw do kosza, jako nie załatwione, cały czas próbujemy
doprowadzic do ich realizacji. Cieszymy się, że jesteśmy dobrze
postrzegani w środowisku, nasza praca ma sens - wiedzą o tym
szczególnie ci, którym pomagamy. Wszyscy mogą chociaż w

niewielkim stopniu przyczynić się do pozyskiwania środków przez
Stowarzyszenie - wpłacając 1% podatku na ten cel. Jest ku temu
okazja, bo nastapił czas rozliczeń za 2008 rok. Chcielibyśmy, aby
więcej osób zaangażowało się w prace - w Stowarzyszeniu pracuje
społecznie zaledwie kilka osób. Nie jest to dla nich uciążliwe,
jednak w przypadku organizowania większej imprezy kulturalnej,
czy zbiórki rzeczy dla osób poszkodowanych przez żywioły (w
2008r.) lub paczek świątecznych potrzebny jest sztab ludzi. W
tym miejscu czuję potrzebę wspomnieć o wielkim zaangażowaniu
w sprawy Stowarzyszenia Pani Ani Bukartyk. Jako prawa ręka
prezesa okazała się doskonałym organizatorem wszystkich
akcji i działań prowadzonych przez Stowarzyszenie. Zawsze
dyspozycyjna, doskonale potrafi opracować w najdrobniejsszych
szczegółach każde zadanie, umiejętnie i taktownie organizuje
współpracę pomiędzy wszystkimi, którzy są zaangażowani
w prace. Ponadto jest wrażliwa na ludzką krzywdę i każdy
sygnał dotyczący pomocy, od razu zamienia w czyn. Szkoda, że
takich skromnych i oddanych ludzi jest w naszym środowisku
niewielu.
Zapraszam gorąco - jak w każdym numerze naszej gazety
- zajrzyjcie do Stowarzyszenia, każda pomoc się przyda. Tu nie
trzeba mieć żadnych uprawnień ani dyplomów - wystarczy chęć
pomocy wszystkim, którym się nie wiedzie, osamotnionym,
bezradnym czy pokrzywdzonym przez los.
Ewa Piasecka

Zebrania OSP

Jak co roku, zgodnie ze statutem
odbyliśmy zebrania sprawozdawcze w
naszych jednostkach ochotniczych straży
pożarnych, działających na terenie Gminy
Dobrodzień. Zaczęło się od spotkania
w OSP Szemrowice 23 stycznia br. i
kolejno OSP Klekotna, OSP Rzędowice,
OSP Bzinica Stara, OSP Główczyce, a
zakończono cykl zebrań w Dobrodzieniu.
Zarządy uzyskały absolutoria za rok
sprawozdawczy 2008, w OSP Bzinica
Stara dokonano zmiany zarządu – nowym
prezesem został Krzysztof Zyga,
naczelnikiem Daniel Korn, sekretarzem
Tomasz Oliwa, skarbnikiem Łukasz
Weber, a Rafał Topól wraz z Dariuszem
Dyktą zostali członkami nowego zarządu.
Życzymy nowowybranym władzom
OSP sukcesów w tej trudnej społecznej
pracy, a ustępującym władzom na czele
z byłym prezesem jednostki Erykiem
Kurdą i naczelnikiem Piotrem Pietruszką
dziękujemy za wieloletnią i oddaną
pracę społeczną na rzecz swojej lokalnej
społeczności. Często tak jest, że po wielu
latach trzeba odejść i zrobić miejsce
młodym, którzy zapewne będą chcieli
kontynuować dzieło swoich poprzedników,
ale też polepszać wyszkolenie strażaków,
być bardziej mobilnym i gotowym
nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują
w ratowaniu mienia, dobytku i życia
ludzkiego.
Druhowie strażacy na zebraniach
poruszali wiele problemów związanych
z wyszkoleniem, wyposażeniem
jednostek, trudnościami lokalowymi, itp.

– obecnym na zebraniach : p. Burmistrz
Dobrodzienia mgr Róża Koźlik, Piotr
Więdłocha – zajmujący się sprawami
m. in. ochrony p/pożarowej w Urzędzie
Miejskim, mł. bryg. Jarosław Zalewski
z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie,
komendant gminny OSP Stanisław
Kulej i moja skromna osoba. Trzeba tu
podkreślić, że poprawia się znacznie baza
naszych strażaków, jak i wyposażenie
naszych jednostek – adoptowana jest część
budynku byłej szkoły w Główczycach na
remizę strażacką, a w Rzędowicach na
salę spotkań ; wszystkie mają samochody
specjalne pożarnicze. Tą drogą składam
na ręce władz samorządowych na czele
z Pani Burmistrz i Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu słowa podziękowań za
dostrzeganie problemów naszych druhów
i wspieranie ich społecznej pracy środkami
z budżetu, które systematycznie rosną - w
2008 roku wynosiły ok. 350 tys. zł, a w
tym planuje się kwotę ok. 150 tys. zł ze
względu na ogrom planowanych przez
gminę inwestycji. Zawsze możemy liczyć
w różnych trudnych chwilach na wzajemną
pomoc ze strony strażaków, którzy niosą
pomoc wszystkim potrzebującym,
przykładem spontaniczna pomoc ofiarom
zeszłorocznych wichur w pow. strzeleckim.
Kończąc strażacką kampanię sprawozdawczą naszej gminy, 15 lutego
br. w OSP Dobrodzień, uroczystym
spotkaniem w Park Hotelu z okazji
125-lecia istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dobrodzieniu połączono je z

walnym zebraniem sprawozdawczym. W
tej uroczystości uczestniczyli: Sekretarz
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Opolu dh Wiesław Penk, Dyrektor
Zarządu Wykonawczego ZOSP RP dh
Wiktor Urbański, Z-ca Komendanta
Powiatowego PSP w Oleśnie mł. kpt
Wojciech Wiecha, Burmistrz Dobrodzienia
p. Róża Koźlik, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu p. Damian
Karpinski, Komendant Komisariatu Policji
w Dobrodzieniu p. Andrzej Rzemiński,
sponsorzy wspomagający działalność
OSP w D-niu oraz strażacy - członkowie
reprezentujący dostojnego jubilata.
Podczas spotkania pani Burmistrz Roża
Koźlik złożyła na ręce Prezesa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
pana Mieczysława Cisińskiego list
gratulacyjny, w którym podziękowała
zespołowi Ochotniczej Straży Pożarnej
za głębokie zaangażowanie oraz trud
włożony w ochronę życia, zdrowia i mienia
mieszkańców naszej gminy. Strażacy z rąk
prezesa otrzymali pamiątkowe dyplomy i
statuetki
Bogu na chwałę, a ludziom na
pożytek.
Dh Ewald Zajonc – sekretarz
Zarządu MG ZOSP RP w Dobrodzieniu.

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

13

O pierwszych krokach

Od września 2008 roku działa w
Dobrodzieniu przy Domu Kultury
amatorski zespół teatralny - „Teatr
Mimowolny”. W każdy piątek o godzinie
18.00 spotyka się grupa miłośników teatru.
Aktorzy to głównie osoby dorosłe, które
kiedyś jeszcze w szkole występowały na
scenie lub w konkursach recytatorskich i
została im w sercu pasja. Są jednak wśród
nas również uczniowie szkół średnich, a
nawet gimnazjum.
Pierwszy raz teatr miał okazję zaprezentować swoją pracę podczas X
Dobrodzieńskiego Święta Poezji. Zostały
wtedy przedstawione różne interpretacje
tekstu literackiego. Joanna Eichhorn
zaprezentowała wiersz Zbigniewa Herberta: „Pan Cogito opowiada o kuszeniu
Spinozy” w klasycznej recytacji. Nicole
Szlezinger zmierzyła sie z formą nazywaną „wywiedzione ze słowa” i przedstawiła
„Cebulę” Wisławy Szymborskiej. Aktor
w tej formie recytuje tekst jako dana
postać. Nicole wybrała kloszarda, który
właśnie znalazł cebulę i zmusiła go

ona do refleksji nad jej doskonałością
w kontraście do człowieka, który tylko
uważa siebie za doskonałego. Natomiast
Maria Eichhorn zaprezentowała fragment
prozy Henryka Sienkiewicza – pogrzeb
Pana Wołodyjowskiego.
Było nam niezmiernie miło słuchać
słów gratulacji, za które serdecznie
dziękujemy. Szczególnie zapadła nam
w serce jedna recenzja. Słuchaczka
powiedziała, że przy pierwszym tekście
się zamyśliła, przy drugim uśmiała, a
przy trzecim wzruszyła… Taka pochwała
potwierdza sens naszego istnienia jako grupy teatralnej. Mamy nadzieję,
że będziemy mieli okazję jeszcze nie
raz poruszyć serca dobrodzieńskiej
publiczności.
Udało nam się jeszcze dotychczas
rozbawić dzieci bajką „Trzy świnki”, którą
miały okazję zobaczyć podczas corocznej
imprezy mikołajkowej w domu kultury.
W role sióstr wcieliły się: Maria Eichhorn
– świnka Pyzia, Joanna Eichhorn – świnka
Mola oraz Nicole Szlezinger – świnka

Pracunela. Rolę narratora opowiadającego
bajkę dzieciom przejęła Anna Święcicka
jako pisarka, która na oczach dzieci
tworzyła dla nich bajkę wraz z dwoma
wiewióreczkami – Karolina Fidelus i
Joanna Krawczyk. Natomiast zły, głodny
wilk to Monika Pietrucha.
Na wspólny sukces złożyła się jednak
praca nie tylko aktorów. Scenografię
przygotowały Stefania Szlezinger i
Joanna Wróblewska, kostiumy uszyła
Maria Eichhorn, natomiast muzykę,
która ożywiła przedstawienie, pomógł
przygotować chór szkolny Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych pod dyrekcją Beaty
Sikory. Scenariusz i reżyseria Agnieszka
Hurnik. Wszystkim jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję rozwijać się nadal
twórczo i nie zawieść naszej publiczności.
Zapraszamy na nasze kolejne spektakle
oraz na piątkowe spotkania. Jeśli ktoś
czuje, że mu w duszy gra… czekamy.
ADa

Południe

Drzwi

Kawa

Mirosław Pisarkiewicz

wiatr tańczy w firankach
na ich koronkowym wzorze
ułożyła się ze światła
twarz japońskiej kobiety
lubię takie chwile
z cieniem gołębia na szybie
z odległym o kilka okien
brzęczeniem radia
z obiadowym muzykowaniem
garnków
to cisza
przed szczęściem
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nie żegnaliśmy się
ze starymi drzwiami
zostały po nich klucze do... nikąd
i wszystkie tajemnice
jakie skrywaliśmy
za ich parawanem
tylko...
pogubiliśmy się
z której teraz są strony

kończy się kawa
zastanawiam się nad
zamarłą filiżanką
czy w t e d y będę czytał Wyborczą
może Dantego
jaka będzie pora dnia?
kończy się kawa
rozpuszczalna jak wiatr
czy to ważne
kto w ó w c z a s po mnie wyjdzie?
może mama
ją pamiętam najlepiej
drży czas

Godzinami o książkach

Lubisz czytać książki? Chciałbyś
podzielić się swoimi spostrzeżeniami na
temat przeczytanych pozycji? Od stycznia
tego roku możliwość taką daje Biblioteka
Austriacka w Opolu, przy której powstał
niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub
Książkowy. Obecnie w Polsce działa 440
podobnych polskojęzycznych klubów. Ten
w Opolu to pierwszy niemieckojęzyczny.
DKK powstały jako wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. Kluby te, to miejsca w
których można swobodnie rozmawiać
na temat przeczytanych książek. Nie
trzeba bowiem być krytykiem, by czerpać
przyjemność z czytania i z dyskutowania
o literaturze. Pierwszy taki Klub powstał
w kwietniu 2007 r. Obecnie w całej
Polsce jest 4000 klubowiczów. Spotykają
się średnio raz w miesiącu i rozmawiają
na temat przeczytanej w tym czasie
konkretnej pozycji. Na Opolszczyźnie
Dyskusyjne Kluby Książki działają
m.in. w Przyworach, Nysie, Tułowicach,
Mąkoszycach, Namysłowie, Lewinie
Brzeskim, Głuchołazach, Zębowicach,
Gogolinie i Sidzinie. Kilka razy w
roku w siedzibach klubów są również
organizowane spotkania autorskie. W
ubiegłym roku goszczono m.in. Izabelę

Sowę oraz Olgę Tokarczuk. DKK to
również spotkania w wirtualnym świecie.
Od kwietnia 2008 roku klubowicze mogą
również dyskutować online. Na stronie
Instytutu Książki znajduje się forum klubu
(http://www.instytutksiazki.pl/forum/).
W styczniu br. w Opolu powstał, jako
pierwszy w Polsce, niemieckojęzyczny
DKK. Jest on otwarty zarówno dla władających językiem niemieckim, jak i tych,
którzy nim nie mówią. Jego członkowie
czytają ciekawe teksty literatury krajów
niemieckojęzycznych oraz literatury
światowej w języku polskim lub niemieckim.
Po raz pierwszy opolscy klubowicze
spotkali się 8 stycznia. Jak się okazało,
już wówczas pomysł przyciągnął wielu
zainteresowanych. – Do biblioteki przyszło
aż 18 osób – mówi Joanna Walezka,
moderator DKK. – Zaskoczyło nas to,
że aż tylu panów zaciekawił ten pomysł.
W innych miastach są to kluby typowo
damskie.
Wśród członków są nie tylko rodowici Polacy, ale również obywatel
Austrii i Niemiec. Dwujęzyczni są nie
tylko klubowicze, ale również omawiane
książki. Przygotowane na ten rok pozycje
mają zróżnicowaną tematykę. Są autorzy z

krajów niemieckojęzycznych, ale i polscy,
m.in. Marek Krajewski. Wśród książek
jest też bestseller Steffena Möllera „Viva
Polonia”. – Będziemy ją omawiać w
porównaniu do książki „Lekcje Pana Kuki”
Radka Knappa – wyjaśnia Joanna Walezka.
- Obydwie pozycje poruszają tematykę
kontaktów polsko – niemieckich.
Dyskusje na temat książek z pewnością
będą intensywne i interesujące. Wielu
członków żyje bowiem na pograniczu
tych dwóch kultur: polskiej i niemieckiej.
- Wśród klubowiczów mamy również
przedstawicieli młodego i tego trochę
starszego pokolenia – mówi moderator
opolskiego DKK. - Są studenci, którzy
chcą poznać współczesną literaturę
niemiecką, ale i emeryci, pragnący przypomnieć sobie język niemiecki.
Członkiem DKK warto również zostać po
to, aby przekonać się, że literatura żyje. Nie
wystarczy czytać wieczorem do poduszki.
Równie cenne i rozwijające są rozmowy na
temat naszych spostrzeżeń i uwag.
Kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się na początku kwietnia, tradycyjnie o godzinie 17.00 w Bibliotece Austriackiej w Opolu. Tematem dyskusji będzie
książka „Das Muschelessen” („Małże na
kolację”) autorstwa Birgit Vanderbeke.
Dominika Gorgosz

Już kolejny raz 6 grudnia dzieci z
gminy Dobrodzień mogły wziąć udział
w Mikołajkach w Domu Kultury. Ta
cykliczna już impreza odbywa się dzięki
kilku niezmordowanym Rzecznikom
Świętego Mikołaja. A są to Ewa Macha
– dyrektor przedszkola, Bożena Gaś
– dyrektor szkoły podstawowej, Joanna
Kaczorowska i Krystyna Kuszelewska
– wicedyrektor gimnazjum.
Każdego roku impreza poprzedzona
jest jakimś konkursem, w którym biorą
udział dzieci z wszystkich placówek
edukacyjnych gminy. Był już konkurs
na bałwana, na czapkę Mikołaja, a w tym
roku dzieci prześcigały się w pomysłach na
wykonanie ozdób choinkowych na choinkę
mającą stanąć w rynku naszego miasta.
Efekty ich wysiłku przeszły najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Nasze dzieci
są niezwykłe i najzdolniejsze na świecie
– musiał to nawet przyznać Mikołaj
zapytany przez panią Burmistrz!!!
Wieczór rozpoczynała niespodzianka
dla dzieci – bajka „Trzy świnki” w
wykonaniu „Teatru Mimowolnego”
działającego przy Domu Kultury pod
opieką Agnieszki Hurnik. Następnie
wszystkie dzieci głośno wołały św.
Mikołaja, który miał opóźnienie bo

renifery wysypały worek z listami i
wszystko się pomieszało. Na szczęście
są Rzecznicy więc pomogli Mikołajowi.
Kiedy już się zjawił czytał listy od dzieci
z Dobrodzienia i słuchał występów
dzieci z Integracyjnego Przedszkola w
Dobrodzieniu, które realizują w tym
roku program unijny „Dajmy im szansę”
i pokazywały swoje osiągnięcia. Dzięki
programowi w przedszkolu jest logopeda
dlatego dzieci śpiewały Mikołajowi
strasznie trudne do wypowiedzenia
słowa piosenek tzw. brzęczyki. Aż musiał
im pomagać chór prowadzony przez
Władysława Regnera, który jak pamiętamy
jest efektem zeszłorocznej mikołajkowej
niespodzianki dla dzieci…
Na zakończenie na scenę wniesiono
prace konkursowe dzieci. Mikołajowi
aż dech zaparło! Przede wszystkim
gdy zobaczył pracę dzieci z Główczyc.
Przyjechała stamtąd tak piękna bombka,
że Mikołaj zdecydował, iż powinna ona
zawisnąć w gabinecie pani Burmistrz
Róży Koźlik . Reszta ozdób to wspaniałe
łańcuchy ze styropianu czy kubeczków
po jogurtach, anioły z butelek po wodzie
mineralnej, pajace z zakrętek po różnych
sokach, piękny styropianowy konik na
biegunach czy wielkie bomby ze sznurka.

Trudno wszystko wyliczyć. Fakt, że kto
się dobrze przyjrzał mógł je zobaczyć
na choince, która zdobiła rynek naszego
miasta.
Kiedy Mikołaj obejrzał wszystkie
prace, pochwalił pięknego anioła ze słomy
i wraz z panią Burmistrz rozdał nagrody.
Dostały je wszystkie placówki, które
wzięły udział w konkursie. Jak co roku
prezenty finansował Urząd Miasta, a były
to jak zwykle gry, piłki czy zabawki.
Na zakończenie wolontariusze
pomagający przy organizacji imprezy
rozdali dzieciom batoniki. Na kilka tygodni
wcześniej ogłaszana jest w szkołach „Akcja
batonik”. Polega to na tym, że każda klasa
zbiera po batoniku za 1zł. Od ziarnka do
ziarnka zbiera się miarka i są w efekcie
pudła słodyczy do rozdania. Przybywające
dzieci do Domu Kultury mogą mieć wtedy
strawę duchową i materialną.
W imieniu wszystkich dzieci
dziękujemy bardzo za zorganizowanie tak
wspaniałej zabawy! I czekamy oczywiście
na niespodziankę za rok!`
ADa

Wieczór mikołajkowy 2008
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Sukces
piłkarek
ręcznych
I stało się! Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu została
mistrzem powiatu oleskiego w piłce
ręcznej dziewcząt. W drugim w historii występie w tej dyscyplinie, po
ubiegłorocznym wicemistrzostwie,
zdobyliśmy pierwsze miejsce. W dniu
05.12.2008r. reprezentowaliśmy naszą
gminę w powiatowych zawodach piłki
ręcznej dziewczyn szkół podstawowych,
które odbyły się w Rudnikach. W zawodach uczestniczyło 5 szkół (mistrzów
gminnych zawodów) z powiatu oleskiego:
PSP Strojec, PSP nr2 Olesno, PSP
Kościeliska, PSP Jaworzno i my, PSP
Dobrodzień. Graliśmy systemem „każdy
z każdym”. Pierwszy mecz rozegraliśmy
ze szkołą z Kościelisk wygrywając 2:0.
W zespole zapanowała euforia! Niestety
trwała ona bardzo krótko, gdyż drugi
mecz przegraliśmy ze PSP nr 2 z Olesna.
Po tym „zimnym prysznicu” dziewczyny
otrząsnęły się, wygrywając kolejny mecz z
Jaworznem 2:0. Ostatni mecz ze Strojcem
był dla nas kluczowy. Zwycięstwo dawało nam 1 miejsce, remis lub porażka
zrzucała nas na 3 pozycję. Dziewczyny
podbudowane poprzednim zwycięstwem,
rozpoczęły grę fantastycznie. Już w
pierwszych minutach zdobyły prowadzenie. W kolejnych częściach meczu grały
dobrze, szanując piłkę oraz odpowiednio
wcześnie blokując ataki rywalek. Jednak
na pięć minut przed końcem spotkania,
drużyna ze Strojca zdołała zremisować.
Nasza drużyna nie poddała się. Wykazała
się wielką charyzmą w dążeniu do zwycięstwa. Na 2 minuty przed końcem
meczu, pięknym rzutem z ponad 10
metrów popisała się Patrycja Kniejska,
zapewniając naszej drużynie 1 miejsce w
powiecie oleskim. Radości nie było końca!
Dziewczynom gratulujemy niewątpliwie
wielkiego sukcesu. Warto dodać, że nasza
uczennica Sandra Niemiec zdobyła dyplom
najskuteczniejszego strzelca turnieju.
Naszą drużynę reprezentowały: Sandra
Niemiec, Sandra Kociubińska, Patrycja
Kniejska, Partycja Otrzonsek, Joanna
Rybka, Monika Czapla, Paulina Suchańska
i Olivia Ziaja. Nauczyciel J.Kryś.
09.12.2008r. jako mistrzowie powiatu pojechaliśmy do Dobrzenia Wielkiego na półfinały wojewódzkie. W
turnieju dziewczyny walczyły z wielkim
zaangażowaniem, zdobyły 2 miejsce. Po
raz drugi pokazały wielki charakter i odniosły duży sukces.
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I Bal Sportowca

Dnia 20 lutego 2009 r. w sali bankietowej
Park Hotelu w Dobrodzieniu odbył się I Bal
Sportowca zorganizowany przez Redakcję
Dobrodzieńskiego Portalu Sportowego z
udziałem osób zaangażowanych w światek
sportu dobrodzieńskiego. Obecni byli
przedstawiciele wszystkich sportowych
sekcji reprezentujących nasze miasteczko.
Władze Dobrodzienia reprezentowali:
Burmistrz Dobrodzienia - Róża Koźlik i
Przewodniczący Rady Miejskiej - Damian
Karpinski. Obecne media to „Kulisy
Powiatu”, Radio PLUS Opole oraz ITP Internetowa Telewizja Powiatu Oleskiego
i, oczywiście, kamera Portalu. Najbardziej
oczekiwanym punktem programu Balu
Sportowca było ogłoszenie wyników
Plebiscytu na „Sportowca, Trenera i
Imprezę roku 2008”.
Po uroczystym otwarciu balu,
omówieniu półrocznej działalności
Portalu DPS i podsumowaniu przez
Burmistrza Dobrodzienia sportowego
roku 2008, zebrani goście obejrzeli film
z wydarzeniami minionego roku oraz
poznali wyniki Plebiscytu.
Pierwszą nagrodzoną kategorią okazała
się wybrana w głosowaniu internautów Impreza roku 2008.

Najlepszą imprezą wybrano I Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca
Towarzyskiego. Pomysłodawcami i
organizatorami byli Adam Marek (szkoła tańca SZAFIR Olesno) i Damian
Karpinski.
Następnie Redakcja Portalu DPS
postanowiła wyróżnić Najlepszego Kibica
Sportu.
Został nim najwierniejszy kibic koszykarzy STARTU MEBLE Dobrodzień
- Andrzej Popenda.
Chwilę później podziękowano za
całoroczne wsparcie dobrodzieńskiego
sportu i rekreacji wszystkim sponsorom,
działaczom i organizatorom.
W kategorii Trener roku 2008 zwycięzcą okazał się trener pływania dobrodzieńskiej sekcji VEGA Oleg Pyrog. Najlepszym Młodocianym Sportowcem Roku
2008 została pływaczka Natalia Poloczek,
a najlepszym Sportowcem Roku 2008
został biegacz, maratończyk i organizator
imprez biegowych Janusz Szafarczyk.
Puchary i nagrody zwycięzcy otrzymali
z rąk Burmistrza Dobrodzienia Róży
Koźlik i Prezesa Portalu DPS Marka
Nowaka.
Red.

Modelarze rozpoczęli nowy sezon.
Dnia 1.02.2009r odbyły się XII Okręgowe
Zawody Modeli Pływających w Opolu na
basenie krytym.
Nasi modelarze zaczęli rok bardzo
dobrze zdobywając I miejsce drużynowo.
Do sukcesu przyczynili się w dużym
stopniu Mateusz Czichoń zdobywając I
miejsce w klasie F4A młodzik,Beniamin
Brylka I miejsce w F4B junior,Paweł
Pielok
III miejsce w F4B junior,Robert Koza
II miejsce w F4B senior i II miejsce w

F4A senior.
W czasie zawodów z rąk pani
Komandor Barbary Pieczka 4 naszych
modelarzy otrzymało powołanie do Kadry
Narodowej na rok 2009 w modelarstwie
pływającym-modeli
redukcyjnych
RC, w celu reprezentowania Polski w
Mistrzostwach Świata odbywających
się w Pirnie-Niemcy w lipcu 2009 roku
Beniamin Brylka, Paweł Pielok, Krystian
Brylka i Roland Rzepczyk.
b.b.

Zawody modelarskie
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Najmłodszy dobrodzieński zawodnik Dominik Brylka podczas sterowania modelem

Kevin sam w bramce

Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda
z piłką ręczną?
W piątej klasie szkoły podstawowej.
Początkowo nie zdawaliśmy sobie z kolegami sprawy, co to za sport. Treningi
Przez kilka tygodni stycznia i lutego dobrodzieńscy kibice żyli głosowaniem i zażartymi dyskusjami
mieliśmy dwa razy w tygodniu, w małej na temat sportów i sportowców biorących udział w plebiscycie Dobrodzieńskiego Portalu Sportowego.
salce w podstawówce. Warunków do Świetny plebiscyt, skupiający wspaniałych sportowców, ale... No właśnie. Jak to w życiu bywa, zawsze
rozwoju i szkolenia umiejętności na boisku jest jakieś ale. Tym razem „ale” pojawiło się pod postacią piłki ręcznej. A dokładniej, to właśnie się nie
nie mieliśmy zbyt dużych, ale nasz trener pojawiło. Bo wśród nominowanych do tytułu najlepszego młodocianego sportowca zabrakło świetnego
dobrodzieńskiego piłkarza ręcznego, bramkarza jednej z najlepszych juniorskich drużyn w Polsce, ASPR
jakoś dawał sobie z tym radę.
A pierwsze mecze? Jakie masz z nich Zawadzkie, Kevina Otrzonska. Mam nadzieję, że od dzisiaj i dla Kevina i dla piłki ręcznej znajdzie się
miejsce na łamach prasy lokalnej i stronach internetowych.
wspomnienia?
przecież to też sukces.
W grudniu, a przecież dopiero za- plany?
Dotychczas traktowałem piłkę ręczną
Tak, od trzech lat jestem powoływany
częliśmy trenować, pojechaliśmy na
jako bramkarz do kadry województwa
Turniej Mikołajkowy do Zawadzkiego. jako zabawę, jednak powoli zaczynam
opolskiego.
Wtedy postanowiłem zagrać na bramce. myśleć o uprawianiu jej profesjonalnie,
Jakie masz marzenia związane z
Już w pierwszym meczu spodobała mi się zawodowo. Z roku na rok zdobywamy
Twoją dyscypliną?
ta pozycja i postanowiłem na niej wytrwać coraz to więcej doświadczenia, co
Moim największym sportowym
do końca turnieju. Był to mój pierwszy przekłada się na naszą grę. Jako klub
mamy wielkie możliwości i możemy
marzeniem jest dostanie się do kadry
turniej, w którym zagrałem.
narodowej Polski i założenie koszulki z
Czy myślisz, że ten pierwszy występ osiągnąć cel, który sobie wyznaczyliśmy:
orzełkiem. Czy mi się uda? Nie wiadomo,
pomógł Ci znosić późniejsze trudy tre- zdobycie tytułu Mistrza Polski. Obecnie
przygotowujemy się do ćwierćfinałów
ale jestem dobrej myśli.
ningów?
Życzę Ci tego z całego serca. Życzę
Tak. Turniej był wtedy dla nas bardzo mistrzostw Polski klubowych oraz mirównież abyś w tej koszulce poprowadził
ciężki. Trwał kilkanaście godzin. Ale dla strzostw polski kadr wojewódzkich.
Więc jesteś również członkiem kadry
polską reprezentację do tytułu mistrza
nas zakończył się sukcesem. Zajęliśmy
świata. Dziękuję za rozmowę.
3 miejsce wśród 8 startujących drużyn. wojewódzkiej. Nie wspomniałeś o tym
Witold Koszil
Wybrano również najlepszego strzelca, mówiąc o swoich osiągnięciach, a
zawodnika i bramkarza. To właśnie
ja zostałem wyróżniony jako najlepszy bramkarz. Byłem bardzo
dumny i szczęśliwy.
To początek Twoich sukcesów,
których przecież później nie
brakowało. Co uznajesz za swój
największy sukces w dotychczasowej karierze?
W ubiegłym sezonie, latach
2007/2008 zdobyliśmy mistrzostwo
województwa i awansowaliśmy
do gier o mistrzostwo Polski. W
ćwierćfinałach zajęliśmy drugie
miejsce i mogliśmy walczyć w
półfinałach. Mieliśmy bardzo
mocną grupę: KSSPR Końskie,
Śląsk Wrocław, Samson Nisko, i
my. To, że była to mocna grupa
okazało się w finałach. Końskie
zdobyło mistrzostwo Polski, a
Śląsk wicemistrzostwo. Pomimo,
że przegraliśmy tylko jeden mecz
nie wyszliśmy z grupy. Zajęliśmy
9 miejsce.
Podkreślmy, że to jest 9 miejsce
Kevin broni dobrodzieñskiej bramki w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. (fot. I. Strzoda)
w Polsce. Jakie są twoje sportowe

Modelarze z Dobrodzienia reprezentują Polskę

Niejednokrotnie czytaliśmy już w
Echu, a także w NTO o tradycji i sukcesach koła modelarskiego w Dobrodzieniu. Pasjonaci są zgrupowani w
Domu Kultury i w piwnicy mają swoje
lokum. Tam powstają wspaniałe modele
pływające, które zdobywają nagrody w
Europie i świecie. Tak się złożyło, że
grupa modelarzy, to prawie klan. Pasją
ojców i dziadków „zarażane” są dzieci i
wnuki. Tak jest w przypadku instruktora
modelarzy - drugiego już obecnie
pana Rzepczyka (syna), jak również
długoletniego modelarza Krystiana
Brylki, który przekazał pałeczkę swoim
dzieciom. Modelarstwo to piękne hobby,
które wymaga czasu i... niestety pieniędzy.
Materiały do tworzenia tych pięknych

modeli kosztują. Rodzice młodych konstruktorów mają orzech do zgryzienia; są
zadowoleni, że dzieci pięknie i twórczo
potrafią zagospodarować swój wolny
czas, a z drugiej strony muszą pogodzić
się z niemałymi wydatkami, by to zajęcie
mogło trwać.
Kiedy jednak „nasi” modelarze
odnoszą sukcesy (przypominam, że zdarzyło im się II miejsce w świecie i I w
Europie), to wtedy wszyscy czujemy
się zwycięzcami. Dobrze by więc było
gdyby modelarze tak wysokiej klasy mieli
jakiegoś „finansowego” opiekuna, by ich
występy na świecie miały odpowiednią
otoczkę. Może znajdzie się jakiś sponsor,
który pozwoliłby rozwijać się pasjonatom i
bez troski o byt modelarstwa, doprowadzał

na podium podczas mistrzostw krajowych,
europejskich i... Tym bardziej, że Centralna
Komisja Modelarska LOK powołała
czterech młodych dobrodzieńskich
modelarzy do Kadry Narodowej na
najbliższych Mistrzostwach Świata w lipcu
2009r. odbywających się w Niemczech.
Życzymy im więc odniesienia życiowego
sukcesu na tych mistrzostwach. Przed
nami wcześniej mistrzostwa Polski, które
odbędą się w Dobrodzieniu.
Ewa Piasecka
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