wrzesień - październik 2012, nr 86
cena 1,30 zł w tym 8% VAT

Echo

DOBRODZIENIA
i Okolic

ukazuje siê od 1993 roku
ISSN 1425-6436

Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ

"Srebrne Ró¿e" 2012
- czytaj s. 3

Poza tym w numerze
m.in.:

• Wp³ywy z podatków (s. 5)
• Muœniêcie anio³a (s. 12)
• "PaT" w Dobrodzieniu (s. 18)
• Po co "Dobroteka"? (s. 21)

Gminne Do¿ynki
- czytaj s. 9

Dostojne Jubilatki

Elżbieta Tarara

Maria Czaja
W marcu bieżącego roku mieszkanka
naszej gminy Pani Elżbieta Tarara z
Myśliny obchodziła 97. rocznicę urodzin,
z kolei w kwietniu 90 lat ukończyły
Pani Helena Kler z Dobrodzienia, Pani
Elżbieta Kołodziejczyk z Szemrowic i
Pani Agnieszka Małyska z Dobrodzienia,
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Agnieszka Ma³yska

Aniela Kwasik

Helena Kler

Elżbieta Ko³odziejczyk

w czerwcu Pani Aniela Kwasik z Pluder,
a we wrześniu Pani Maria Czaja z
Pietraszowa. Szanownym Jubilatkom

jeszcze raz życzymy dalszych długich lat
w zdrowiu i szczęściu.
/E.K./

Redaktor naczelny: Janusz Orlikowski. Wydawca: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 tel.
0 34 35 75 100-102. Adres redakcji: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1 tel. 0 34 35 75 100
wew.41 e –mail: echo@dobrodzien.pl. Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są w Urzędzie
Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, pokój nr 14. Druk: Drukarnia „SIL – VEG – DRUK”,
Lubliniec, tel/fax 034 356 – 29 – 61. Nakład 800 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
tekstów, skrótów, zmiany tytułów i wprowadzania śródtytułów. Materiały są drukowane bez honorariów
i nie podlegają zwrotowi. Redakcja przyjmuje ogłoszenia drobne oraz ogłoszenia reklamowe – cena,
według obowiązującego cennika. Ogłoszenia i reklamy w postaci kolorowej wkładki przyjmuje redakcja.
Równocześnie redakcja informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Srebrne Róże 2012
W 2004 roku Rada Miejska w
Dobrodzieniu podjęła uchwałę o
nadaniu Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej
za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, samorządności, kultury i
sportu, a od 2010 roku roku również w
dziedzinie działalności społecznej jak
również za całokształt swojej działalności
w rozwoju społeczności lokalnej.
Istotą tej uchwały jest docenienie
osób, które w wybitny sposób przyczyniły
się do rozwoju ziemi dobrodzieńskiej,
swoim działaniem rozsławiają naszą małą
ojczyznę i dają przykład zasługujący na
propagowanie i naśladowanie.
Rada Miejska w Dobrodzieniu na
Sesji w dniu 18 czerwca b.r spośród osób
nominowanych do odznaczenia Srebrną
Różą Dobrodzieńską dokonała wyboru.
W dziedzinie „kultury” laureatem
tegorocznej Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej został Pan Piotr
Lempa.
Wniosek o odznaczenie złożyli
mieszkańcy Dobrodzienia.
Pan Piotr Lempa od 36 lat jest
związany z Dobrodzieniem. Tu bowiem
kończył szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące. Wtedy zaczęła się
Jego przygoda z wielkim światem, która
trwa do dzisiaj. Po maturze wyjechał
aby studiować: najpierw na Politechnice
we Wrocławiu, potem w Częstochowie.
Jednocześnie studiował w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, a po roku
przeniósł się do Gdańska. Został
najmłodszym solistą Opery Bałtyckiej i
znów wyjechał, tym razem do Londynu.
W swoim życiu zawodowym śpiewał w
Chórze Opery NOVA, Chórze Opery
Bałtyckiej w Gdańsku, gościnnie na
scenach wielkich oper Anglii, Szwajcarii,
Niemiec, Francji a także –dla uczczenia
ofiar zamachu na Word Trade Center w
Stanach Zjednoczonych.
Piotr Lempa wyróżniony został
stypendiami: Marszałka Województwa
Pomorskiego dla Twórców Kultury,
Królewskiej Akademii Muzycznej w

Londynie oraz Warne & Kohn Fundation.
Talent Piotra został wielokrotnie
wyróżniony: Nagrodą Teatralną
Marszałka Województwa Pomorskiego
za najlepszy debiut w 2004r., Nagrodą
Specjalną Dyrektora Stadtsoper w
Hamburgu. Został finalistą Konkursu
Muzyki Rosyjskiej w Londynie, oraz
zdobył nagrodę w International Mozart
Singing Competition w Londynie w
Romantic Opera Prize.
Od 2004 roku każda jesień to impreza wysokich lotów – koncert Piotra
Lempy i jego przyjaciół na deskach
Dobrodzieńskiego Domu Kultury.
Od lat była to impreza charytatywna
organizowana przy współudziale Towarzystwa „Dobrodzień Potrzebującym”
i władz miejskich. Dzięki tym koncertom
przy corocznym „nadkomplecie” widzów
wzbogacało się konto Stowarzyszenia, a
przez to wiele ludzi szczególnie z naszej
gminy otrzymało pomoc.
Koncerty Piotra Lempy prócz działań
charytatywnych przynosiły i nadal
przynoszą wspaniałą strawę duchową dla
wszystkich, którym droga jest muzyka.
Dzięki tym koncertom, a ostatnio nawet
festiwalowi w Dobrodzieniu mamy
niepowtarzalną okazję obcować z
muzyką światowej klasy.
Pan Lempa od kilku lat kolęduje w czasie Świąt Bożego Narodzenia w Kościele
Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.
Na jego bożonarodzeniowych koncertach
ludzie zapełniają wszystkie ławki. W
maju tego roku koncertował w Oleśnie
pomagając jednocześnie popularyzować
sens badań mammograficznych.
Piotr Lempa mimo, że jest światowym artystą, koncertującym na najznakomitszych scenach operowych, nie
przestał być skromnym, bezpośrednim i
otwartym człowiekiem. Nie zapomina o
swoich korzeniach, z ochotą tu wraca i z
wielką tremą przekazuje nam to, czego
nauczył się od swoich mistrzów.
W dziedzinie „działalności
społecznej” laureatem tegorocznej

INFORMACJA
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji
niezawodowych i zawodowych
rodzin zastępczych, w tym
o charakterze pogotowia rodzinnego.
PCPR zapewnia: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
prawne i socjalne oraz wsparcie
pieniężne.
Centrum zaprasza osoby o

czystych intencjach i sercach
otwartych na dziecięce potrzeby,
które zapewnią dzieciom (oprócz
schronienia) przede wszystkim
poczucie bezpieczeństwa, miłości
i rodzinnego ciepła.
Więcej informacji w ww. sprawie
można uzyskać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w
Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8, w
godzinach od 7.00 do 14.00, tel. 34
350 51 27.

Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej został
Pan Maciej Olearczuk.
Wniosek o odznaczenie złożyli
mieszkańcy Dobrodzienia.
Pan Maciej Olearczuk urodził się w
1976 roku.
W Dobrodzieniu uczęszczał do
szkoły podstawowej, a także do Liceum
Ogólnokształcącego, którego w 1995 r.
został absolwentem. Po maturze podjął
studia na Politechnice Wrocławskiej na
kierunku marketing i zarządzanie. W
2000 roku jako absolwent Politechniki
powrócił do Dobrodzienia. Tu się ożenił
i prowadzi rodzinną firmę – wszystkim
znany, pięknie położony „Park-Hotel”.
Praca w hotelu to całodobowy dyżur,
który wymaga siły, przedsiębiorczości,
umiejętności współpracy w kolektywie
i pozytywnego stosunku do ludzi.
Te wszystkie cechy Pan Maciej
posiada i dlatego wraz z żoną potrafi
prowadzić ciągle rozrastającą się firmę.
Nie poprzestaje na byciu ”szefem”, jest
otwarty dla ludzi, bierze udział w wielu
charytatywnych przedsięwzięciach. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, a także dobrodzieńskim
klubem sportowym, którego jest
czynnym zawodnikiem. Te organizacje
bardzo często działają na rzecz pomocy
innym, a Pan Olearczuk jako biznesmen
bierze udział w każdej charytatywnej
imprezie, która niesie społeczne dobro.
Sponsoruje wiele imprez sportowych,
np. rozpoczęcie, czy zakończenie sezonu
piłkarskiego.
Corocznie pomaga miejscowemu
Caritasowi w organizacji spotkania
opłatkowego dla osób starszych, samotnych i chorych. Natomiast Stowarzyszeniu „Dobrodzień Potrzebującym” nigdy
nie odmawia pomocy podczas organizacji
balu charytatywnego czy koncertów, z
których dochód jest przeznaczony dla
ludzi potrzebujących wsparcia.
Jest wiele przykładów bezinteresownej działalności pana Maćka wymieniając
choćby przygotowanie darmowych
posiłków dla wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy czy
pielgrzymów zdążających na Jasną
Górę. Każdy bez względu na wyznanie
czy poglądy znajdzie tu pomoc. Nawet
najmłodsi – przedszkolaki „przytuliły”
się do tego pałacyku i tu w pięknych
wnętrzach „Park-Hotelu” walczą
o pierwsze miejsca w konkursach
recytatorskich.
Pan Maciej Olearczuk to wartościowy
człowiek obdarzony gamą zalet. Dla
swoich pracowników jest dobrym szefem,
dobrym kolegą jest po prostu DOBRYM
CZŁOWIEKIEM.
Róża Koźlik
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Zmiana granic okręgów
i obwodów wyborczych

W Gminie Dobrodzień zostały
zmienione granice okręgów i obwodów
wyborczych. Zmiana ta została
wymuszona nowelizacją ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. zwaną Kodeksem
Wyborczym (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz.113, z późn. zm.). Obowiązuje on
od dnia 1 sierpnia 2011r. i zobowiązał
rady do dokonania podziału gmin
na okręgi wyborcze, w wyborach do
rad gmin, w terminie 15 miesięcy od
dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wg.
nowego kodeksu wyborczego muszą być
zlikwidowanie okręgi dwumandatowe i
zmienione na okręgi jednomandatowe.
Nasza gmina wg. poprzedniego
podziału posiadała 13 okręgów, w tym
dwa dwumandatowe okręgi: pierwszy
to sołectwa Myślina, Turza, a drugi
to sołectwa Pludry i Pietraszów. Przy
ustalaniu podziału gminy, zgodnie
z wytycznymi Krajowego Biura
Wyborczego w Opolu, uwzględniono
liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców na dzień 31
marca 2012r . W naszej gminie liczba
mieszkańców na ten dzień wynosiła
9.958. Liczba okręgów wyborczych
uzależniona jest od liczby radnych
wybieranych w danej gminie. Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym,
zapisane jest, że w gminach do 20.000
mieszkańców wybiera się 15 radnych,
toteż musimy mieć 15 okręgów
wyborczych. Nad nowym podziałem
pracowano w pierwszej połowie tego
roku. Zostały opracowane trzy warianty,
które następnie przedstawiono do
konsultacji w celu zaakceptowania
przez Dyrektorem Krajowego Biura
Wyborczego w Opolu. Po uwzględnieniu
wszystkich kryteriów jakie muszą być
spełnione, po konsultacjach został
zaopiniowany pozytywnie jeden
podział gminy na okręgi wyborcze.
Podczas konsultacji Dyrektor KBW
w Opolu poinformował, że w mieście
Dobrodzień należy utworzyć dodatkowy
obwód ponieważ obwód nr 2 liczebnie
jest za duży i nie spełnia norm dla
naszej gminy. Podczas rozmów
ustalono utworzenie dodatkowego
obwodu w Dobrodzieniu z siedzibą w
Publicznej Szkoła Podstawowa przy ul.
Piastowska 49. Procedura utworzenia
nowych granic zarówno okręgów jak i
obwodów do głosowania nie wymagała,
zgodnie z przepisami, konsultacji,
mimo to odbyły się spotkania najpierw
z wszystkimi sołtysami naszej gminy, a
następnie z mieszkańcami tych sołectw
gdzie zostały zmienione granice i
poinformowano o całej procedurze
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oraz o nowych granicach. W dniu 18
czerwca 2012r. na sesji Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu zostały podjęte dwie
uchwały: o Nr XVII 183 2012 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie
podziału Gminy Dobrodzień na okręgi
wyborcze, ich granice, numery oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu oraz o Nr XVII 184 2012 Rady

Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie
podziału Gminy Dobrodzień na obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podsumowując całą procedurę
dotyczącą zmian, poniżej przedstawiamy
w tabelach ww. podziały, które będą
obowiązywały do nowych wyborów.
dokończenie na s. 5

Podział gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze (1. Numer okręgu
wyborczego; 2. Granice okręgu; 3. Liczba radnych wybieranych w okręgu)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2
Dobrodzień ulice: Lubliniecka 1 do 97, Rzędowicka, Reymonta,
Kościuszki
Dobrodzień ulice: Oleska, Polna, Edyty Stein, Moniuszki, Chłopska
Dobrodzień ulice: Plac Wolności, Księdza Gładysza, Wojska
Polskiego, Szemrowicka
Błachów, Ligota Dobrodzieńska
Dobrodzień ulice: Mickiewicza, Pocztowa, Parkowa, Topolowa,
Dębowa, Lubliniecka 98 do końca, Miodowa, Zielona, Piastowska
Dobrodzień ulice: Arki Bożka, Bieńka, Dzierży, Leśna, Na Bąki,
Sawickiej, Świerczewskiego, Zawadzkiego, Wieczorka, Bukowa,
Jaśminowa
Dobrodzień ulice: Dworcowa, Habas, Konrada Mańki, Kolejowa,
Powstańców Śląskich, Solna, Opolska, Cmentarna, Spółdzielcza,
Słoneczna
Gosławice, Główczyce, Zwóz
Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka
Pludry ulice: Aleja Wyzwolenia, Brzozowa, Dworcowa, Kopernika,
Krótka, Leśna, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Robotnicza
Pludry ulice: Lubliniecka, Polna, Wiejska, Zamknięta, Boczna,
Małorolna, Rolna, Skośna, Szkolna, Tartaczna
oraz miejscowości Pietraszów, Liszczok
Szemrowice, Warłów
Rzędowice, Bzionków, Klekotna, Rędzina, Kocury, Malichów
Myślina, Dąbrowica
Makowczyce,Turza

Kasacja pojazdów

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

Pojazdy niesprawne odbieramy własnym transportem

WOJTALA TRUCKS sp.j.
Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21
tel. 34.3567 444; kom. 605.272 666; 603.363 638
info@demontaz.com
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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dokończenie ze s. 4

Zmiana granic okręgów
i obwodów wyborczych
Podział Gminy Dobrodzień na obwody do głosowania

Numer
obwodu
głos.
1

Granice obwodu głosowania

5

Dobrodzień ulice: Lubliniecka 1 do 97, Rzędowicka, Reymonta, Kościuszki, Oleska,
Polna, Edyty Stein, Moniuszki, Chłopska, Plac Wolności, Księdza Gładysza, Wojska
Polskiego, Szemrowicka
Błachów, Ligota Dobrodzieńska
Dobrodzień ulice: Mickiewicza, Pocztowa, Parkowa, Topolowa, Dębowa, Lubliniecka 98
do końca, Miodowa, Zielona, Piastowska
Gosławice, Główczyce, Zwóz
Dobrodzień ulice: Arki Bożka, Bieńka, Dzierży, Leśna, Na Bąki, Sawickiej,
Świerczewskiego, Zawadzkiego, Wieczorka, Bukowa, Jaśminowa, Dworcowa, Habas,
Konrada Mańki, Kolejowa, Powstańców Śląskich, Solna, Opolska, Cmentarna,
Spółdzielcza, Słoneczna
Bzinica Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka, Pietraszów, Liszczok
Pludry ulice: Aleja Wyzwolenia, Brzozowa, Dworcowa, Kopernika, Krótka, Leśna, Osiedle
Robotnicze, Piaskowa, Robotnicza, Lubliniecka, Polna, Wiejska, Zamknięta, Boczna,
Małorolna, Rolna, Skośna, Szkolna, Tartaczna
Szemrowice, Warłów
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Rzędowice, Bzionków, Klekotna, Rędzina, Kocury, Malichów

7

Myślina, Dąbrowica, Makowczyce, Turza

2
3

4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Oleska 7,
Dobrodzień
Publiczne Gimnazjum,
ul. Piastowska 17,
Dobrodzień
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Piastowska 49,
Dobrodzień
Publiczna Szkoła Podstawowa,
Aleja Wyzwolenia 4b, Pludry
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 2, Szemrowice
Budynek byłej Szkoły Podstawowej,
ul. Dobrodzieńska 8, Rzędowice
Publiczna Szkoła Podstawowa,
ul. Kolejowa 27, Turza

Wpływy z podatków
Mając na uwadze liczne zapytania
mieszkańców dotyczące wpływów z
podatków do miejskiej kasy z tytułu
podatku z działalności gospodarczej
chciałabym przedstawić w rozbiciu na
poszczególne miejscowości jak rozkłada
się ich udział w budżecie gminy.
Na wstępie należałoby w prosty sposób
wyjaśnić kilka terminów, które będą
pojawiać się w tym artykule.
1. Budynki związane z działalnością
gospodarczą są to budynki oraz
pomieszczenia zajęte na cele
prowadzenia działalności gospodarczej
m.in. hale produkcyjne, salony
wystawowe, magazyny, sklepy
itp. Podstawą opodatkowania jest
powierzchnia użytkowa pomieszczenia
wyrażona w m² pomnożona przez stawkę
podatku obowiązującą w danym roku tj.
19,30zł
2. Grunty zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej to takie,
które są wykorzystywane do czynności
składających się na działalność
gospodarczą bez względu na ich
klasyfikację w ewidencji gruntów i
budynków. Podstawę opodatkowania
stanowi powierzchnia gruntu wyrażona
w m² pomnożona przez stawkę
obowiązującą w danym roku tj. 0,75zł
3. Budowle są to obiekty budowlane,
które nie są budynkami i związane

są z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Budowlami
są
m.in. utwardzone place i parkingi,
ogrodzenia, systemy wentylacyjne,
wyciągi, linie napowietrzne i kable
służące do przesyłu energii, stacje
transformatorowe, słupy energetyczne
itp. Podstawę opodatkowania stanowi
2% wartości budowli np.: budowla
wartości 10000zł pomnożona przez 2%
daje kwotę podatku 200zł
Zapoznając Państwa z powyższymi
terminami pozwolę sobie przedstawić
wysokość szacowanych wpływów do
budżetu gminy w bieżącym 2012 roku w
rozbiciu na poszczególne miejscowości.
W tabeli nr 1 zamieszczono dane
- powierzchnia użytkowa budynków
związanych z działalnością, powierzchnia
gruntów pod działalność gospodarczą
i wartość budowli – dotyczące osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na terenie 19 miejscowości
+ miasto Dobrodzień. Wysokość wpływu
z podatku od działalności gospodarczej
dla 19 miejscowości oscyluje w kwocie
rzędu 442.615,66zł natomiast dla miasta
Dobrodzień 828.128,37zł co łącznie daje
kwotę 1.270.744,03zł
W tabeli nr 2 przedstawione zostały
dane dotyczące działalności gospodarczej
prowadzonej przez osoby prawne. Osobami
prawnymi są m.in. spółki z o.o., spółki

SA, spółki jawne (TAURON , ORANGE,
PKP, PKO). Jak wynika z tabeli wysokość
podatku dla wiosek wynosi 488.891,42zł
a dla Dobrodzienia 1.318.445,99zł. W
tym miejscu należy zauważyć, że trudno
jest wydzielić wysokość podatku od
działalności gospodarczej w rozbiciu na
poszczególne miejscowości ponieważ
takie firmy jak TAURON, PKP, ORANGE
(dawniej TPSA) wykazują całościowo
wartość budowli oraz metraż gruntów i
pomieszczeń związanych z działalnością
gospodarczą rozmieszczonych na terenie
całej gminy Dobrodzień. Z tego względu w
tabeli wykazano wpływ z „terenu gminy”
w wysokości 1.190.252,91zł. Łącznie
wysokość szacowanego wpływu od osób
prawnych wynosi 2.997.590,32zł.
Reasumując ogółem (osoby fizyczne
+ osoby prawne) wysokość podatku
od nieruchomości na rok 2012 dla
składników takich jak – budynki związane
z działalnością gospodarczą, grunty pod
działalność gospodarczą, budowle oraz
budynki zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
dokończenie na s. 7
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Dofinansowanie młodocianych

W związku z tym, że w art. 70b ust. 11
ustawy o systemie oświaty dodana została
nowa regulacja, która weszła w życie
1 września 2012r. (Dz.U. Z 2011r. Nr
205, poz. 1206) dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników
należy traktować jako pomoc de
minimis udzielaną zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Komisji
UE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. str. 5).
Każdy pracodawca oprócz dotychczas
dołączanych dokumentów do wniosku
o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników, jest
zobowiązany na podstawie art. 37 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr
59, poz. 404 z poźn. zm.) do przedłożenia
dodatkowych dokumentów: 1) wszystkich
zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat lub oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie, 2) oświadczenia
o wielkości i przeznaczeniu informacji
niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis.
Informację niezbędną do udzielenia
pomocy de minimis pracodawca
przedkłada na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik do rozporządzenia rady
ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).
W razie nie złożenia przez
wnioskodawcę oświadczeń, zaświadczeń
lub informacji o pomocy de minimis,
Burmistrz Dobrodzienia nie będzie
mógł udzielić takiemu pracodawcy
dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7
z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach
dot. pomocy publicznej Dz. U. Z 2007r. Nr
59, poz. 404 z późn. zm.)
Od 1 września 2012r. zmienią
się warunki dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników,
przysługującego pracodawcom, którzy
zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę o pracę w celu przygotowania
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zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie reforma szkolnictwa
zawodowego, która przewiduje wydłużenie
okresu kształcenia w zawodzie z dwóch do
trzech lat. Obecnie absolwent gimnazjum
może kontynuować naukę w zasadniczej
szkole zawodowej o okresie nauczania
nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż
3 lata. W zreformowanym systemie nie
będzie już dwuletnich szkół zawodowych
– wszystkie szkoły realizować będą
jednolity trzyletni cykl kształcenia.
Wynika to z podstawowego założenia
reformy, zgodnie z którym edukacja w
szkole ponadgimnazjalnej, w tym również
w zasadniczej szkole zawodowej, będzie
zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl
kształcenia ogólnego. Od 1 września
2012r. pracodawcom, którzy zawarli z
młodocianym pracownikiem umowę o
prace w celu przygotowania zawodowego,
przysługiwać będzie dofinansowanie
w wysokości: 1) w przypadku nauki
zawodu 8.081 zł przy okresie kształcenia
wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli
okres kształcenia będzie krótszy niż 36
miesięcy kwota dofinansowania będzie
wypłacana w wysokości proporcjonalnej
do okresu kształcenia, 2) w przypadku
przyuczenia do wykonywania określonej
pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia
pracownika-ucznia uczęszczającego do
dwuletniej zasadniczej szkoły będzie
przyznawane najdłużej do 31.12.2014r., a
kwota dofinansowania wyliczana będzie jak
obecnie - 4.587 zł x wskaźnik waloryzacji.
Okres przejściowy jest konieczny, gdyż
uczniowie, którzy we wrześniu 2012r.
rozpoczną naukę w klasie II dwuletnich
zasadniczych szkół zawodowych, będą
ją kontynuować na dotychczasowych
zasadach.
Przypomina się, że dofinansowanie
jest przyznawane na wniosek pracodawcy
złożony w terminie 3 miesięcy od dnia

zdania przez młodocianego pracownika
egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania. Zgodnie z art. 70b
ust. ww. ustawy o systemie oświaty,
dofinansowanie kosztów kształcenia
przysługuje pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o
pracę w celu przygotowania zawodowego,
jeżeli: 1. pracodawca lub osoba prowadząca
prowadząca zakład w imieniu pracodawcy
albo osoba zatrudniona u pracodawcy
posiada kwalifikacje wymagane do
prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania, 2.
młodociany pracownik ukończył naukę
zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z
przepisami o których mowa w pkt 1.
Do wniosku należy dołączyć
potwierdzone za zgodność z oryginałem
kopie: dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
oraz kwalifikacji do prowadzenia
kształcenia zawodowego młodocianego
pracownika przez pracodawcę lub osobę
prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy
albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
osoby prowadzącej szkolenie młodocianego
pracownika w imieniu pracodawcy, umowy
o pracę z młodocianym pracownikiem
w celu przygotowania zawodowego,
świadectwa pracy młodocianego
pracownika, dokumentu potwierdzającego
złożenie egzaminu z przygotowania
zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia
dyplomu, świadectwa albo zaświadczenie),
dokumentu potwierdzającego krótszy okres
szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany
umowy), świadectwa pracy poprzedniego
pracodawcy(dołączyć w przypadku zmiany
pracodawcy w czasie trwania nauki), oraz
ww. dokumentów o pomocy de minimis.
H.K.

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

46-380 Dobrodzień

badania cytologiczne od 25. roku do 59 roku życia w ramach
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
godziny przyjęć od 1.03.2012 r.
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
wtorek 9.00-13.00 (rejestracja do 12.00);
œroda 14.00-18.00; czwartek 14.00-18.00 (rejestracja do 16.00)
rej. tel. 34 358 28 57 gab. tel. 34 350 53 95
tel./fax 34 350 53 96 tel. kom. 602 683 355
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Tabela 1.
lp Miejscowość

1
2
3
4

Błachów
Bzinica Nowa
Bzinica Stara
Główczyce

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gosławice
Klekotna
Kocury
Kolejka
Ligota D.
Makowczyce
Malichów
Myślina
Pietraszów
Pludry
Rzędowice
Szemrowice
Turza
Warłów
Zwóz
RAZEM wioski
21 Dobrodzień
OGÓŁEM

Wpływy z podatków

Budynki zw. z
działalnością
gospodarczą
m
1417,5
1376,7
347
40
108
78
9
11
1469,8
204
1022
1981,04
224,62
7756,07
418,5
2131,5
121,5
494
74
19.284,23
37.106,00

wysokość Grunty pod Wysokość
podatku
dział gosp. podatku 2012r
2012r
m
m*0,75
m*19,30
27357,75
1294,69
971,02
26570,31
3900
2925
6697,1
233
174,75
772
64
48
2084,4
1505,4
173,7
212,3
28367,14
3937,2
19724,6
38234,07
4335,17
149692,15
8077,05
41137,95
2344,95
9534,2
1428,2
372185,64

8.
9.

109.858,56
15.000
4000
-

105,75
30

Wysokość Budynki Wysokość Ogółem dla
podatku na dział. podatku miejscowości
2012r zdrowotną 2012r
m
m*4,45
2197,17
30525,94
300
29795,31
80
6951,85
820

141
40
7566
250
1050
1695
1278
30040
6011
8089
139
552
215
62.557,69

5675,5
50
187,5
787,5
800
16
1275,25
800
16
958,5
14000
280
22530
960.076 19201,52
4508,25
61.603 1232,06
6066,75
6700
134
104,25
414
161,25
46923,27 1.175.337,56 23506,75

716145,8 112.385,63
1088331,44

84289,22 1.292.249,98
25845
131212,49
49351,75

Tabela 2.
Lp. Położenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budowle
2%

Budynki zw z Wysokość Grunty pod Wysokość
działalnością
podatku
dział. gosp.
podatku
gospodarczą
2012r
m2
2012r
m2
Pludry
5.694,64
109.906,55 122.231,04 91.673,28
Myślina
4.016,22
77.513,05
28.620
24.465
Błachów
2.724,2
52.577,06
21.764
16.323
Malichów
996,5
19.232,45
2441
1830,75
Rzędowice
Wioski
Teren
2.852,7
55.057,11 142.433,79 106.825,34
gminy
Dobrodzień 51.908,87 1.001.841,19 110.024,62 82.518,47
RAZEM
68.193,13 1.316.127,41 427.514,45 323.635,84

świadczeń zdrowotnych wynosi
1.270.744,03zł + 2.997.590,32zł =
4.268.334,35 zł
Na uwagę zasługuje również fakt,
że do końca 2013 roku na terenie
Gminy Dobrodzień obowiązuje uchwała
zwalniająca przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje w postaci 3 letniego
zwolnienia nowowybudowanych budynków przeznaczonych na cele dzia-

2500

Budowle

-

2190,15
1535,4
173,7
212,3
34092,64
4124,7
20528,1
39525,32
5573,67
191423,67
13817,36
47338,7
2449,2
9948,2
1589,45
442615,66

415,36

1848,35
1848,35

51.418,523,01 1.028.370,46

-

-

Ogółem dla
miejscowości
wysokość
podatku
243.711,49
108.079,75
114.426,46
21.063,2
1.610,52
488.891,42
1.190.252,91

11.632.355,70 232.647,11
67.819.392,71 1.356.387,85

323,42
323,42

1.439,22
1.439,22

1.318.445,99
2.997.590,32

2.106,583
305.085
2.276,320
80.526

Wysokość
Budynki
Wys.
podatku 2012r na dział. podatku
2%
zdrowot. 2012r
m2
42.131,66
6.101,7
45.526,40
1610,52
-

828128,37
1270744,03

łalności gospodarczej. Kwota zwolnienia
z tego tytułu na rok 2012 dla przedsiębiorców, którzy oddali do użytku nowe budynki na cele działalności gospodarczej
wynosi 168.537,64zł.
Na zakończenie chciałabym zauważyć,
że na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień
w związku z Uchwałą Rady Miejskiej z
dnia 29 listopada 2011 r. obowiązują niższe
niż dopuszczalne maksymalne stawki

podatku od nieruchomości ustalane przez
Ministerstwo Finansów.
Róża Koźlik
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Muzyczny koniec wakacji

Sierpniowy II Classic Festival
oczarował nas pięknymi melodiami,
subtelną grą wspaniałych muzyków
i profesjonalnie wykonanymi ariami.
Mieliśmy okazję spotkać się z muzyką
światowej sławy kompozytorów w
wykonaniu tych, co ukochali muzykę i
śpiew. Nie jest dla nas niespodzianką,
że Piotr Lempa wspaniale robi to, co od
dziecka było jego przeznaczeniem. To on
niektórych z nas nauczył słuchać muzyki.
Wiem, że są tacy, którzy nigdy nie
wyobrażali siebie na koncercie operowooperetkowym. A jednak. Cieszymy się,
że o nas nie zapomina i przyjeżdża co
rok zapraszając swoich „muzycznych”
przyjaciół. Nie często możemy słuchać
tak pięknego brzmienia skrzypiec – na
sali kompletna cisza, tylko smyczek
pracował zawzięcie. To sympatyczna

Tegoroczne święto naszego miasta
obchodziliśmy w dniach 20-22 lipca.
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
przygotował na tę okazję wiele atrakcji
kulturalnych i sportowych. Inauguracji
Dni Dobrodzienia dokonała Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu Damianem Karpinskim,
wręczając zasłużonym mieszkańcom
Dobrodzienia nagrodę Srebrnej Róży
Dobrodzieńskiej. Tegorocznymi laureatami zostali : w dziedzinie kultury Piotr
Lempa - najmłodszy solista Opery Bałtyckiej, który w swoim życiu zawodowym
śpiewał w Chórze Opery NOVA, Chórze
Opery Bałtyckiej w Gdańsku, gościnnie na
scenach wielkich oper Anglii, Szwajcarii,
Niemiec, Francji a także –dla uczczenia
ofiar zamachu na Word Trade Center w
Stanach Zjednoczonych. W dziedzinie
działalności społecznej laureatem
Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej został
Maciej Olearczuk – właściciel hotelu i
restauracji „Park Hotel” w Dobrodzieniu,
który daje się poznać jako osoba o
wielkim sercu, biorąca udział w wielu
charytatywnych przedsięwzięciach oraz
stale współpracująca z organizacjami
pozarządowymi.
Gwiazdą piątkowego wieczoru był
zespół „Yaka Band” wraz z solistami,
który znany jest głównie z programu
Roberta Janowskiego „Jaka To Melodia”.
Kolejne atrakcje piątkowego wieczoru
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Maria Ołdak czarowała nas mistrzowską
grą. Za chwilę czarodziejskie palce
Anny Mikolon tańczące po klawiaturze
zapraszały widownię w sferę zdarzeń
zagadkowych, nieraz bajkowych, a bywa,
że zabawnych. Natomiast Barbara Tritt
(sopran) i Marek Szymański (tenor)
sprawili, że mogliśmy się tylko uśmiechać,
patrzeć i słuchać z rozkoszą. A to co na
scenie pokazał BAS Piotr Lempa, spotkało
się jak zwykle z wielkimi brawami i
aplauzem. Całość świetnie ogarniał, a w
obecności Piotra na scenie nie jest to łatwe
zadanie i poszczególne sekwencje koncertu
zapowiadał wspaniały konferansjer,
aktor i reżyser w jednej osobie, którego
pamiętamy z ubiegłorocznego festiwalu,
energiczny Tomasz Podsiadły.
Imprezę trudno opisać – trzeba było po
prostu tam być. Kto się „nie załapał” na

te muzyczne delikatesy musi koniecznie
zajrzeć do Internetu, gdzie można
obejrzeć fragmenty koncertu i poczytać
o gwiazdach pewnego niedzielnego
wieczoru w Dobrodzieniu.
W koncercie Piotra zawsze znajduje
się charytatywny rodzynek, który zostaje
tu – w Dobrodzieniu. Nie ma znaczenia,
czy ten gest dotyczy Stowarzyszenia
działającego na rzecz potrzebujących,
czy placówki oświatowej. Tym razem
absolwent LO im. A. Mickiewicza w
Dobrodzieniu postanowił ofiarować
cegiełkę swojej szkole, w której podobno
wybijał szyby i wykręcał jakieś gałki
(jakie gałki, o co chodzi?). Fajnie mieć
takiego Absolwenta.
A co do koncertu to niezmiennie
zapraszam za rok.
Ewa Piasecka

zaplanowano w namiocie festynowym,
który ustawiono na placu targowym.
Tam wystąpiła grupa rockowa Red Row
z Dobrodzienia oraz odbyła się dyskoteka,
którą poprowadził DJ Dragon.
W sobotę od godziny 10 na boiskach
plebanii rozegrano turniej piłki siatkowej
plażowej z cyklu Grand Prix Opolszczyzny
w kategorii mężczyzn. Od godziny 13.00
na stadionie miejskim odbywały się biegi
da dzieci, a następnie o godzinie 15.00
wystartował VII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Dobrodzieńska Dycha”. Tegoroczny
bieg ukończyło 495 zawodników. W
kategorii kobiet najszybsza była Betty
Chepleting z Kenii, która czasem 0:35:
14 ustanowiła rekord trasy. W kategorii
mężczyzn zwyciężył Marcin Blaziński
z klubu WKB META Lubliniec ( czas
0:30:12, rekord trasy). Więcej na temat
tego biegu oraz jego poprzednich edycji
przeczytać można na stronie www.dobro
dzienskadycha.pl którą prowadzi dyrektor
sportowy biegu Janusz Szafarczyk.
Wieczorem w namiocie festynowym
odbyły się koncerty zespołów „Coco
Afro”, Roy Orbison Revival Band
oraz Robbie Williams Revival Band.
Tam też obejrzeć można było program
muzyczno-kabaretowy pt.„Wesoły
Masorz i Przyjaciele”. Zabawę taneczną
poprowadził zespół „Magnum” z Olesna.
W niedzielę od godziny 6.00 rano na
zalewie wodnym przy ul. Lublinieckiej
odbywały się zawody wędkarskie o
Puchar Burmistrza Dobrodzienia. Na
boiskach plebanii rozegrano turniej w
piłkę siatkową plażową z cyklu Grand
Prix Opolszczyzny w kategorii kobiet

oraz Grand Prix Dobrodzienia. Atrakcje
w namiocie festynowym rozpoczęto
od ukłonu w stronę najmłodszej publiczności prezentując specjalnie dla
niej przygotowany program estradowy.
Następnie swoje umiejętności taneczne
pokazały mażoretki z zespołu „Fantazja”,
które od września 2011 r. ćwiczą w
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i
Sportu. Następnie zaprezentowała się
śląska orkiestra rozrywkowa „Kurcbend”
z programem pt. „Przeboje muzyki
pop XXw.”. Wieczorem dobrodzieńską
publiczność zabawiali swoim programem „Masztalscy”, a przeboje znanego
wszystkim zespołu Boney M przypomniała formacja muzyczna „Babylon”.
Niedzielną zabawę taneczną poprowadził
zespół „Voyager” z Dobrodzienia. W
niedzielę w ramach III Letnich Spotkań
z Muzyką Organową i Kameralną w
kościele p.w. Św. Marii Magdaleny
odbył się drugi koncert tegorocznej
edycji – „Koncert Odpustowy”, podczas
którego wystąpił Jasnogórski Zespół
Wokalny Camerata. Więcej informacji
na temat III Letnich Spotkań z Muzyką
Organową i Kameralną znajduje się na
stronie www.dobrodzien-festiwal.org.
W ramach imprez towarzyszących „Dni
Dobrodzienia 2012” obejrzeć można
było zainaugurowane podczas Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
„Źródło ” wystawy - wystawę fotografii
Piotra Szymona pt. „Karaimskie miasto
zmarłych” oraz wystawę pod nazwą
„Karaj Jołłary”– karaimskie drogi.
Karaimi w dawnej fotografii”.
A.K.

Dni Dobrodzienia

Dożynki to bardzo ważne dla rolników
oraz wszystkich mieszkańców terenów
wiejskich ludowe święto połączone z
obrzędami dziękczynnymi za ukończenie
żniw i prac polowych. Jest to też świetna
okazja do zaprezentowania pięknie
wykonanych z płodów ziemi wieńców oraz
lokalnych tradycji związanych głównie ze
żniwami.
Tym razem Gminne Dożynki
zorganizowały miejscowości Kocury
i Malichów, które odbyły się w dniu
2 września 2012 r. Połączone były
one z obchodami 400-lecia istnienia
miejscowości Kocury „Z historią i tradycją
do przyszłości”.
Święto Plonów rozpoczęto o godz. 13
przemarszem wielobarwnego korowodu
na czele z mażoretkami oraz orkiestrą
dętą. Następnie jako dziękczynienie
za plony ziemi została odprawiona
uroczysta Msza Święta koncelebrowana
w intencji rolników i wszystkich ludzi
związanych z rolnictwem. Po oficjalnych
uroczystościach dożynkowych przyszedł
czas na poczęstunek oraz zabawę. Na
początek można było wysłuchać orkiestry
dętej z Szemrowic, następnie na scenie
pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Komes”
z Kędzierzyna Koźla, Zespół śpiewaczoobrzędowy z Ożarowa i gwiazda wieczoru
zespół „Śląskie Trio” Piotra Szefera.
Zabawę taneczną poprowadził zespół
„Tercet”. Zabawa dożynkowa trwała do
późnych godzin wieczornych, dostarczając
niezapomnianych wrażeń.
Tradycyjnie gminne sołectwa
przygotowały przepięknie przyozdobione
wozy. Pojazdy te zostały poddane ocenie
komisji, której zadaniem było wybrać te
najciekawsze. W skład komisji weszli:

Dożynki 2012
Marek Witek – Zastępca Burmistrza
Dobrodzienia, Stanisław Górski – Dyrektor DOKiS, Waldemar Krafczyk –
Sekretarz Gminy, Paweł Czapla – radny
Rady Miejskiej oraz Liliana Adamska
– inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa w
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. Tytuł
najpiękniejszego pojazdu dożynkowego
przyznano mieszkańcom wsi GłówczyceZwóz. Drugie miejsce zajęła MyślinaTurza a trzecie Rzędowice. Wyróżnienia
przyznano sołectwu Klekotna oraz
Pani Marcie Ćwielong i Pani Elżbiecie
Staniczok. Ocenie komisji podlegały także
będące zwieńczeniem pracy rolników
korony dożynkowe, które budziły zachwyt
gości dożynkowych. Najpiękniejszą
okazała się korona gospodarzy dożynek,
drugie miejsce zajęło sołectwo Kolejka
a trzecie Klekotna. Ponadto przyznano
wyróżnienia sołectwom: Pludry, Myślina
oraz Ligota Dobrodzieńska. Tradycją
dożynkową w naszej gminie stało się

zabawne przystrajanie posesji. Słowom
zachwytu w stronę pomysłowych autorów nie było końca. Komisja mająca
wybrać najzabawniej przystrojoną posesję
postanowiła nagrodzić następujące posesje, które wcześniej zostały zgłoszone
do udziału w konkursie. Pierwsze miejsce
posesja Pani Elżbiety Staniczok, drugie
miejsce posesja Pani Róży Rybol a trzecie
posesja Pani Marty Ćwielong. Wyróżnienia
otrzymali: Pani Renata Fuhl, Pan Krzysztof Dudek, Pan Mateusz Koziorowski, Pan
Norbert Lempa, Pan Artur Lichtfeld, Pani
Joanna Miozga oraz Pani Teresa Stich.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania osobom zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznych dożynek.
Szczególne podziękowania kierowane są w
stronę sołectw, które przygotowały korony
oraz pojazdy biorące udział w korowodzie
dożynkowym a także mieszkańcom, którzy
przyozdobili swoje posesje.
L.A.

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

Marzenia się
spełniają
Niedawno: Magda Dubiel
– utalentowana dziewczynka
sławiąca tańcem swoją wioskę
i gminę.
Dzisiaj: Magdalena Ziółek
- ta sama utalentowana dziewczyna sławiła województwo
opolskie na stażu w Parlamencie
Europejskim.
Pani Magdalena studiuje
na kierunku Bezpieczeństwo
Wewnętrzne w Instytucie Nauk
Politycznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Poszła na żywioł
i postanowiła zawalczyć o staż
w Parlamencie Europejskim.
Konkurencja była poważna,
bowiem w II etapie konkursu
spośród tysiąca osób wyłoniona

z danego województwa najlepszą
dziesiątkę. 15 kwietnia zakończył się
trzeci etap konkursu czyli głosowanie
na Facebooku. Okazało się, że upór
oraz wytrwałość Pani Magdy, a także
ilość i sympatia osób głosujących
zaowocowały. I tu wypada podziękować
serdecznie wszystkim głosującym, bo
to oni wspierali Panią Magdę w działaniach. Jej marzenie się spełniło i pracowała w Parlamencie. I kto powiedział, że
marzenia są przereklamowane?
Ewa Piasecka
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W ostatni weekend czerwca w
Dobrodzieniu po raz szesnasty odbyły
się Ogólnopolskie Spotkania Zespołów
Artystycznych Mniejszości Narodowych
i Etnicznych „Źródło ”. Organizatorem
tej niezwykle cennej i wielokrotnie
nagradzanej inicjatywy jest Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.
Patronatu imprezie udzielili Marszałek Województwa Opolskiego Józef
Sebesta oraz Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik. Tegoroczny przegląd, w
ramach PROLOGU poprzedziły występy
zespołu Farfarello z miasta partnerskiego
Dobrodzienia - Haan w Niemczech, 65osobowego Chóru Męskiego „U-6O
CHÓR” z Warms (Niemcy) oraz Chóru
„Kantata” z Dobrodzienia. Tradycyjnie, w
ramach „Źródła” poprowadzono zajęcia
w ramach Szkoły Ginących Zawodów.
W tym roku były to warsztaty rzeźby w
drewnie oraz warsztaty garncarskie. W
sali kameralnej DOKiS-u prezentowano
wystawę fotografii Piotra Szymona pt.
„Karaimskie miasto zmarłych”.
W sobotę, 30 czerwca w domu spotkań
TSKN odbyło się forum dyskusyjne, które
poświęcone było tematyce „Mniejszości
etnicznych w Polsce”. Moderatorem
forum była mgr Gabriela Gacek z Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie. Prezentację
multimedialną o Karaimach, ich dziejach
i współczesności zaprezentowały mgr
Mariola Abkowicz z Katedry Studiów
Azjatyckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mgr Anna
Sulimowicz (Uniwersytet WarszawskiWydział Orientalistyki), których wystawę
pod nazwą „Karaj Jołłary”– karaimskie
drogi. Karaimi w dawnej fotografii”

Źródło

oglądać było można w hollu DOKiSu.
Podczas forum poruszano także takie
tematy, jak: „Tatarzy na Ziemiach
Zachodnich”, „Romowie w III RP” oraz
„Łemkowie Naród wygnany”.
Sobotnie atrakcje w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu poprzedziło
otwarcie wystawy pt. „Karaj Jołłary”–
karaimskie drogi. Karaimi w dawnej
fotografii”. Występy rozpoczął Zespół
Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia, który
od 1986 roku prowadzi Stanisław Werner.
Uroczystego otwarcia „Źródła2012”
dokonała Burmistrz Dobrodzienia Róża
Koźlik oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski. Uczestników przeglądu powitali
także poseł na Sejm RP Ryszard Galla, który jest zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i
Etnicznych oraz Starosta Oleski Jan Kus.
Następnie na scenie DOKiSu wystąpił
zespół Kotyś & Daria, męski zespół
„KURANTY”, Łemkowska pieśniarka
z Beskidu Niskiego Julia Doszna wraz z
zespołem oraz Łemkowski Zespół Pieśni
i Tańca „Kyczera” z Legnicy. Wieczorem
w ogródku jordanowskim odbyło się
ognisko integracyjne dla gości „Źródła”
i mieszkańców Dobrodzienia oraz koncert
Leszka Wiklaka z Zespołem.
W niedzielę, w ramach odbywającego
się w ogródku jordanowskim Jarmarku
Dobrodzieńskiego odbył się koncert
zespołu Red Row Band, swoje umie-

jętności zaprezentowały także dzieci
z dobrodzieńskich przedszkoli. W Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu
wystąpili: Męski Zespół „Kuranty” z
Bielska Podlaskiego, który wykonuje
białoruskie, polskie, rosyjskie i ukraińskie pieśni ludowe, Karaimski Zespół
Folklorystyczny „Dostłar” z Warszawy, kultywujący tradycje folkloru
karaimskiego, Zespół Vanesa&Sorba
prezentujący międzynarodowy folklor
cygański, Zespół Pieśni „Echo Puszczy”
z Hajnówki promujący i podtrzymujący
podlaskie tradycje kulturowe, Romski
zespół „Perła i Bracia” wykonujący
romską muzykę instrumentalno – wokalną, Zespół „Fifidroki” prezentujący
pokręcony schizofolk ze Śląska, Zespół
„DAGADANA”- międzykulturowy
projekt, który poszczycić może się
Fryderykiem 2011 w kategorii Roku/
Muzyka Świata. Występ zamykający
tegoroczne Spotkania Zespołów
Artystycznych Mniejszości Narodowych
i Etnicznych „Źródło ” należał do
artystów z partnerskiego miasta
Dobrodzienia - Czortkowa na Ukrainie.
Dziecięce i młodzieżowe zespoły
taneczne zaprezentowały znakomite
układy choreograficzne przygotowane
przez Marynę Yewsuykową. Tym razem
ulubieńcy dobrodzieńskiej publiczności
wystąpili w towarzystwie zespołu tanecznego „LIUBISTOK” z Trembowli.
A.K.

miejscowej jednostce OSP, zgodnie ze
strażackim ceremoniałem. Dowódcą
uroczystości był dh Jerzy Mruczek z OSP

Jamy, prowadzącym uroczystość dh Ewald
Zajonc, a uświetniała całość orkiestra
dokończenie na s. 11

Nadanie sztandaru

W sobotę 5 maja 2012 r. odbyła się w
Rzędowicach niezwykle miła uroczystość
strażacka – nadanie sztandaru miejscowej
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej,
która połączona była w tym roku z
gminnymi obchodami Dnia Strażaka.
Uroczystość zorganizowana została przez
miejscową jednostkę OSP wspieraną przez
Radę Sołecką oraz mieszkańców. Obchody
rozpoczęły się w miejscowej kaplicy pw.
Matki Bożej Różańcowej uroczystą Mszą
Świętą w intencji wszystkich strażaków
oraz ich rodzin, którą koncelebrował
kapelan opolskich strażaków ks. dr hab.
Józef Urban w asyście duszpasterzy naszej
parafii pw. Św. Marii Magdaleny, który
także wygłosił kazanie. Udział we mszy
św. wzięli strażacy z gminy Dobrodzień,
zaproszone poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek i liczni mieszkańcy sołectwa Rzędowice. Następnie
odbyła się uroczystość nadania sztandaru
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Zmiany w
świadczeniach

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012
r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej
się stanowiących podstawę do
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.
U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r.
podwyższone zostaną kwoty kryteriów
dochodowych uprawniających do
świadczeń rodzinnych oraz wysokość
zasiłku rodzinnego.
Kwota kryterium dochodowego
będzie wynosić: od dnia 1 listopada
2012 r. do dnia 31 października 2014
r. 539 zł na osobę w rodzinie lub 623
zł na osobę w rodzinie, w której jest
dziecko niepełnosprawne. Kwoty
zasiłku rodzinnego będą wynosić: 77 zł
na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w
wieku od 6 do 18 lat, 115 zł na dziecko
w wieku od 19 do 24 lat.
Na obecnym poziomie pozostaje
wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenia pielęgnacyjnego oraz
zasiłku pielęgnacyjnego.

Rozmowy
mniejszości niemieckiej

Damian Karpinski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu uczestniczył w rozmowach reprezentacji mniejszości niemieckiej z Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Niemiec dr Christophem Bergnerem.
Rozmowy dotyczyły stanu realizacji ustaleń z polsko-niemieckiego Oświadczenia

Okrągłego Stołu, ogólnej sytuacji Niemców
w Polsce, a także funkcjonowania i planów
Fundacji Rozwoju Śląska. W rozmowach
uczestniczyła także z ramienia ministerstwa
Maria-Theresia Mueller, a ze strony
mniejszości niemieckiej poseł Ryszard
Galla, przewodniczący VdG Bernard Gaida
oraz dyrektor FRŚ Arnold Czech.

Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu informuje, że
od dnia 3 września 2012 r. rozpoczyna
się przyjmowanie wniosków o ustalenie
prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy
2012/2013.
Jednocześnie przypomina się,
iż trwa przyjmowanie wniosków o
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Wnioski można składać oraz pobrać
druki wniosków w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu w pok. nr 3.
J.J.

05.05.2012 roku naszej jednostce OSP
Rzędowice został nadany sztandar.
Ta piękna i doniosła uroczystość była
możliwa dzięki hojności i zaangażowaniu
wielu ludzi. Dziś jeszcze raz pragniemy
wam wszystkim podziękować za to,
że pomogliście spełnić nam nasze
wielkie głęboko w sercu skrywane
marzenie.Dziękujemy przede wszystkim
naszym mieszkańcom sołectwa Rzędowice
za przekazanie nam podczas trzech

zbiórek 20 ton złomu - za ten właśnie
złom zakupiliśmy sztandar. Pani Burmistrz
za wsparcie finansowe uroczystości,
Komitetowi Organizacyjnemu Fundacji
Sztandaru, Radzie Miejskiej, księżom na
czele z księdzem kapelanem ,zaproszonym
gościom,wszystkim sponsorom i naszym
wspaniałym rodzinom strażackim, które
pomogły nam w przygotowaniu tej
uroczystości.
Dziękują druhowie z OSP Rzędowice

dokończenie ze s. 10
z Szemrowic pod batutą Pana Alfonsa
Witka. Uroczysty meldunek odbierał
Prezes Zarządu Oddziału Woj. Związku
OSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski,
który dokonał przeglądu pododdziałów
OSP i odebrał od Burmistrza Dobrodzienia
Róży Koźlik - poświęcony przez księży
- sztandar ufundowany przez Społeczny
Komitet , a następnie przekazał go na
ręce Klaudiusza Kandora naczelnika OSP
Rzędowice . Dokonano także odznaczeń
zasłużonych strażaków medalami za
zasługi dla pożarnictwa i odznakami za

długoletnią służbę , a tu na szczególną
uwagę zasługuje złoty medal i odznaka za
50 lat służby dla honorowego strażaka OSP
Rzędowice Richarda Zajontz . Dekoracji
dokonali w/w Prezes , Pani Burmistrz ,
st. bryg. w stanie spoczynku Zygmunt
Zalewski – członek Prezydium Zarządu
Woj. Związku w Opolu , Z-ca komendanta
KP PSP w Oleśnie kpt. Wojciech Wiecha
i Prezes Zarządu Oddziału MG Z OSP
RP w Dobrodzieniu dh Erwin Dziuba
. W uroczystościach wziął także udział
Przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Karpinski i Waldemar Marek – z-ca
dowódcy JRG PSP w Będzinie oraz

liczni mieszkańcy . Podziękowaniami
zaproszonych gości i Norberta Wildau
– Prezesa OSP Rzędowice oraz musztrą
paradną zakończono tę miłą uroczystość
. Występ orkiestry dętej z Szemrowic i
zabawa były dalszą częścią całej imprezy
Ze strażackim pozdrowieniem – „Bogu
na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc

Informacja

Sztandar
- nasza radość i duma

Nadanie sztandaru
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Muśnięcie anioła

W dzisiejszym świecie, w jego
medialnym zgiełku do naszej świadomości
przebijają się jedynie informacje, które w
telewizjach pojawiają się na żółtym lub
czerwonym pasku. Są to głównie sensacje
o katastrofach, ludzkich nieszczęściach, o
tzw. przekrętach. Analizując świat poprzez
tego typu informacje dochodzimy do
wniosku, że otacza nas głównie zło, i jego
różne odmiany. Rzadko dowiadujemy się
o rzeczach pozytywnych, bo tak naprawdę
dobro jest mało medialne, nie przyciąga
uwagi, nie przekłada się na wzrost tzw.
oglądalności.
Każdy z nas w życiu doświadczył
tego, co nazywam muśnięciem anioła.
Znalazł się w sytuacji, gdy poczuł dobro,
bezinteresowność, życzliwość. Mnie
ostatnio wyjątkowo często nawiedzały
anioły i czułem ich delikatne muśnięcia,
które przywracały światu kolor i sens.
Ta historia ma swój początek w
wyjątkowo mroźny poranek lutego.
Niespodzianka czekała podczas próby
nalania wody do czajnika, na pierwszą tego
dnia herbatę. Odkręcony kurek zabulgotał.
I to koniec, a właściwie początek przygody.
Skojarzenie było jednoznaczne, wskutek
mrozu zamarzły gdzieś rury. Najpierw
domowe sposoby wybrnięcia z tej
kłopotliwej sytuacji, czyli ogrzewanie
rurek przy murze i liczniku grzejnikiem. A
potem telefon do „komunalki”. Zgłoszenie
przyjęto. Wkrótce przyjechała ekipa. Po
krótkich konsultacjach postanowiłem
kontynuować swoje próby usunięcia awarii.
Mijał właśnie 11 rok jak osiedliliśmy się
w Kolejce. Przeżyliśmy kilka równie
mroźnych zim, więc i ta awaria wydawała
się niegroźna. Nie wiedziałem, że ta
przygoda trwać będzie miesiąc. Kolejne
wizyty fachowców, jak na nich mówili
moi synowie, i prowadzone prace ziemne
uzmysławiały nam powagę sytuacji.
Ja całą sytuację przyjąłem z pokorą.

Okazało się, że XXI wiek poległ w starciu
z Naturą. Kilka mroźnych dni. Brak śniegu
i okazuje się, że „utarto nam nosa”. Ale
nie zostaliśmy sami. Oprócz pracujących
ofiarnie ekip, które różnymi sposobami
próbowały znaleźć miejsce awarii stałym
elementem dnia stały się wizyty strażaków,
którzy dowozili wodę - napełniali zbiornik
na wodę gospodarczą oraz dostarczali
wodę mineralną. Najbardziej zachwyceni
byli synowie, którym strażacy pozwalali na
wejście do wozu bojowego, przymierzenia
kasków czy włączenia syreny.
Mijały dni, tygodnie a my powoli
oswoiliśmy się z sytuacją, która uświadomiła nam również skalę „marnotrawstwa wody”. Teraz liczyła się każda
kropla. Woda po myciu i zmywaniu naczyń
używana była potem w toalecie.
Przedłużająca się awaria bardzo denerwowała pracowników komunalki. Ich
ambicją było jak najszybsze zlikwidowanie
skutków mrozu. Miałem świadomość, że
jestem jednym z wielu, którzy odczuli na
swojej skórze przedłużający się atak zimy.
Specjaliści jeździli od wielkich awarii,
jakie miały miejsce w Dobrodzieniu do
tych mniejszych jak ta u nas.
Co kilka dni odwiedzał nas sam szef,
czyli pan Dariusz Dykta sprawdzając
osobiście stan prac. Gdy tylko mrozy zelżały pracownicy komunalki zaproponowali
poprowadzenie naziemnego awaryjnego
połączenia wody od sąsiada, któremu
rury nie zamarzły. Po kilku godzinach ich
pracy w kranach znowu popłynęła woda.
Co za radość. Ruszyła pralka, zmywarka.
Znowu można było skorzystać z kąpieli
pod prysznicem, a nie na raty w misce
wody.
Po kolejnych kilku dniach mróz
puścił i fachowcy na stałe połączyli nas
z głównym wodociągiem. A ja odebrałem
telefon i usłyszałem zdanie: Witamy
ponownie w XXI wieku. Po chwili

dopiero rozpoznałem głos pani Burmistrz
Róży Koźlik. Zaskoczony byłem tym, że
moimi problemami żyło tyle osób. To
była cała brygada aniołów z komunalki
z ich szefem. Kolejna grupa życzliwych
osób proponowała nam zrobienie u siebie
prania, skorzystania z kąpieli a pani
Burmistrz zaoferowała korzystanie z
pryszniców miejskiego basenu.
Ten zimowy miesiąc pokazał, że sporo
wokół nas życzliwych aniołów. Nie zawsze
dostrzegamy ich ciche zaangażowanie,
poświęcenie. Ktoś może powiedzieć:
przecież to ich praca. Zgadzam się, ale
przecież sam i moi bliscy odczuliśmy skalę
ich ponad zawodowego zaangażowania.
Miałem wrażenie, że stali się przez
ten miesiąc członkami rodziny. Robili
wszystko by skrócić czas niewygody.
Przyjeżdżali często po krótkim pobycie
w domu, po krótkiej chwili wytchnienia,
byśmy nie zostali sami z kłopotami. Bardzo
to zaangażowanie sobie cenimy i chcemy
wszystkim podziękować. Za anielską
cierpliwość i ich wielki wysiłek.
Kolejne anielskie muśnięcie? Zakupy
w Polo markecie w Dobrodzieniu. Przy
kasie płacę za zakupy kartą. Kasjerka
to uczennica-praktykantka. Pierwszy
raz obsługuje klienta płacącego kartą.
Jest trochę stremowana. Coś tam się
zacina. Powtarzamy operację i udało się.
Następnego dnia, gdy odwiedzam przez
Internet stronę swojego banku widzę, że
kwota za zakupy została zaksięgowana dwa
razy. Zrobiłem wydruk i przedstawiłem
go kierownikowi sklepu panu Adamowi
Szewczykowi. I tu moje zaskoczenie, bo
pan Szewczyk podszedł ze mną do kasy
i poprosił o zwrot nadpłaconej kwoty.
Uwierzył od razu w przedstawioną wersję
i bez chwili wahania postanowił wyrównać
moja stratę. Pomyślałem sobie, że tak
buduje się zaufanie klientów i jednocześnie
dokończenie na s. 13

W wieku prawie 92 lat zmarł w
naszym mieście partnerskim Haan
Honorowy Obywatel Dobrodzienia Pan
Georg Schlesinger. Urodził się w naszym
miasteczku 6 lipca 1920 roku gdzie
mieszkał do 20 roku życia. W wieku 20
lat został powołany do wojska i dostał
się we Francji do niewoli. Przebywał w
obozach w Ameryce i Anglii. Po wojnie
osiedlił się początkowo w Erfurcie i już
z żoną Anneliese wyjechał do Republiki
Federalnej. Początkowo zamieszkał w
Bremie by później na stałe osiedlić się w
Haan. Swoją pracę zawodową rozpoczął

jako urzędnik w kasie miejskiej, następnie
pełnił różne stanowiska w Urzędzie
miasta Haan m.in. Kierownika Wydziału
Budownictwa.
W okresie gdy podejmował pracę w
Haan utworzony został w tym mieście
tzw. „Patenschaft” stowarzyszenie dla
byłych mieszkańców miasta i powiatu
Dobrodzień i Lubliniec (trzeba zaznaczyć
że do końca wojny Dobrodzień był
miastem powiatowym a jednocześnie
powiat dobrodzieński był najmniejszym
powiatem w Rzeszy). Pan Schlesinger był
wpółtwórcą tego stowarzyszenia którego
celem było niesienie pomocy mieszkańcom tych powiatów. Parę lat później
podjął się organizacji spotkań byłych
Dobrodzienian, którzy po wojnie osiedlili
się w Niemczech, które organizował do
połowy lat dziewięćdziesiątych do chwili

gdy pozwalał mu na to stan zdrowia. Po
roku 1989 Pan Schlesinger nawiązał bliższe kontakty z władzami miasta Dobrodzienia. Był orędownikiem nawiązania umowy
partnerskiej między miastami Haan i
Dobrodzieniem, która została ostatecznie
podpisana 1 maja 2004 roku .
W uznaniu zasług dla miasta i gminy
Dobrodzień Rada Miejska Dobrodzienia
przyznała Panu Georgowi Schlesinger tytuł
„Honorowego Obywatela Dobrodzienia”.
Pan Georg Schlesinger całe swoje
życie był wrażliwym na potrzeby innych
człowiekiem, gdyż przez wiele lat pomagał mieszkańcom zarówno Haan jak i
Dobrodzienia.
Georg Schlesinger pozostanie w naszej
wdzięcznej pamięci jako prawdziwy
przyjaciel Dobrodzienia.
Lidia Kontny

Wspomnienie o Georgu Schlesinger
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I Dobrodzieńskie Święto Teatru

27 marca to Międzynarodowy Dzień
Teatru. Z tej okazji po raz pierwszy
uczniowie i nauczyciele ZSP zorganizowali
dzień poświęcony w całości teatrowi.
Impreza składała się z dwóch części.
Pierwsza przeznaczona była dla
gości ponieważ żeby świętowanie było
pełne i bardziej radosne gospodarze
zaprosili wszystkie okoliczne placówki
edukacyjne do wspólnej zabawy. Na
zaproszenie odpowiedziały wszystkie
placówki z Dobrodzienia oraz Szkoła
Podstawowa z Zębowic. Idea była taka
byśmy wspólnie pokazali sobie nawzajem
jak bawimy się w teatr w naszej szkole.
Goście z dobrodzieńskiego Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi przedstawili
spektakl po tytułem „Kłopoty rybek”
– grupa Misiów pod opieką Renaty
Plewni. Szkoła Podstawowa z Dobrodzienia
zaprezentowała przedstawienie w języku
niemieckim „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” przygotowane pod opieką
Kariny Kurzac -Wolnowskiej, natomiast
szkoła z Zębowic „Podróż przez krainę
bajek” piękny kolorowy spektakl w
którym bajkowy pociąg woził widzów
pokazując różne bajki. Dobrodzieńskie
gimnazjum zaprezentowało lekko ironiczne
przedstawienie przygotowane pod opieką
Teresy Werner „Pożegnanie basa”, a
Zespół Placówek Edukacyjnych refleksyjny
spektakl pt. „Inny bo trędowaty” pod
kierunkiem Gertrudy Regner. Wszystkie
zespoły gościnne otrzymały pamiątkowe
dyplomy i statuetki Złotej Melpomeny na
pamiątkę udziału w Święcie Teatru.
W drugiej części goście zamienili się w
widzów, a inicjatywę przejęli gospodarze.
Dla uczniów ZSP przygotowane zostały 4
konkursy: recytatorski, wiedzy o teatrze,
„Mistrza wymowy” oraz konkurs na etiudę
teatralną na wylosowany temat pokazaną
przy pomocy wylosowanego typu teatru.
Dwa miesiące wcześniej odbyło się
losowanie : wiersza do recytacji (Juliana
Tuwima lub Jana Brzechwy) oraz tematu
etiudy (miłość, złość, gniew itp.) i rodzaju
teatru (cieni, kukiełkowy, starożytny itp.).
Konkurs wiedzy o teatrze odbył się dzień
wcześniej po to by podczas Święta można
było wręczyć nagrody. Konkurs na Mistrza
wymowy polegał na losowaniu z cylindra
tak zwanych łamańców językowych,
których listę młodzież otrzymała wcześniej
do ćwiczeń. Do konkursu recytatorskiego
celowo zostały wybrane wiersze dla
dzieci ponieważ dają one nieograniczone
możliwości interpretacyjne oraz są
pretekstem do świetnej zabawy tekstem
literackim. Najbardziej absorbującym był
jednak konkurs na etiudę teatralną ponieważ
wymagał zaangażowania całej klasy.
Należało najpierw czegoś się dowiedzieć
o swoim wylosowanym typie teatru potem
pomyśleć o emocji, która przypadała w
udziale, a na koniec stworzyć krótką fabułę
przy pomocy różnych środków i kostiumów.
Wygrała klas I LO/LP (liceum o profilu służb
mundurowych), która wylosowała miłość i
musiała ją pokazać przy pomocy papieru.
Ci młodzi ludzie zaskoczyli wszystkich

swoją dojrzałością i pomysłowością.
Nagrodą w tym konkursie było ogromne
zdjęcie całej klasy w kostiumach wykonane
przez Łukasza Rejdaka absolwenta ZSP. II
miejsce zajęła klas III LO przedstawiając
smutek przy pomocy teatru kukiełkowego,
a III miejsce klas IV TH/TPD za gniew
przedstawiony przy pomocy pantomimy.
Nagrodami w pozostałych konkursach
były książki ufundowane przez Radę
Rodziców ZSP oraz prace plastyczne
więźniów z zakładu zamkniętego w
Przywarach, z którym szkoła nawiązała
współpracę na poziomie profilaktycznym.
Pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim zajęła Karolina Fidelus za
znakomitą recytację „Ptasiego radia” Juliana Tuwima, II miejsce Krzysztof Habiak z
III LO („Hipopotam”), a III miejsce Sylwia
Pietruszka z I TA/TH („Zosia Samosia”).
W konkursie na „Mistrza słowa” I miejsce
– Beata Skowronek z I TA/TH, II miejsce
Izabela Dylong z II TH/TPD i III miejsce
Amanda Kuś z II LO. W konkursie wiedzy o
teatrze najlepsza była Nikola Dylka z II LO,

II miejsce Agnieszka Pietrucha z II LP oraz
III miejsce Sonia Stach z II TH/TPD.
Dyplomy i nagrody były wręczane natychmiast po zakończeniu obrad jury, które
stanowili organizatorzy imprezy: Agnieszka
Hurnik Opiekun Koła Teatralnego (Święto
jest jej autorskim pomysłem), Lidia Wloczyk i Beata Jasińska opiekunki Samorządu
Szkolnego oraz Beata Sikora opiekunka
Chóru Szkolnego. Konferansjerami i
gospodarzami sceny byli Arlekin (Monika
Sottopietra) i Colombina (Karolina Fidelus)
w strojach wypożyczonych z Teatru im.
Jana Kochanowskiego z Opola.
Dodatkową atrakcją szalonego dnia
teatru byli nauczyciele ZSP, którzy
wszyscy tego dnia wystąpili w kostiumach
teatralnych i z koszami wypełnionymi
słodyczami witali zaproszonych gości.
Zatem sala gimnastyczna ZSP wypełniła
się postaciami z różnych bajek i baśni, a
rozpoczęli i zakończyli imprezę dyrektorzy
w strojach z epoki – Andrzej Dziemba i
Elżbieta Gromczyk.
ADa

Muśnięcie anioła

dokończenie ze s. 12
markę własnej firmy.
Gdy pod kilku tygodniach zauważyłem,
że system (jak to się ładnie nazywa!) banku
wychwycił potrącenie tej samej kwoty w
tym samym terminalu w minutowym
odstępie i też anulował jedną z transakcji. Z
dużą satysfakcją mogłem teraz ja zwrócić
do kasy sklepu ową „wędrującą” kwotę. I
jeszcze raz podziękować i kierownikowi
sklepu i sympatycznemu personelowi.
Sądzę, że wielu z nas codziennie
odczuwa owe anielskie muśnięcie. Nie
trafiają nasze przygody na pierwsze
strony gazet, nie mówią o nich z pasją
radiowi i telewizyjni prezenterzy, ale to
właśnie te małe zdarzenia, te codzienne
okruchy dobra, których doświadczamy

są w ogólnym rozrachunku ważniejsze i
trwalsze. Gdy po latach trafiają mam do rąk
stare gazety widzimy tych jednodniowych
bohaterów, o których już nikt nie pamięta,
a nazwisk z niczym nie kojarzy.
To dobrze, że aniołowie są wśród
nas. Starajmy się ich zauważyć. I choćby
szeptem (szeptem, bo głośne pochwały ich
zawstydzają gdyż sądzą, że każdy by na ich
miejscu postąpił tak samo) podziękować za
to, że nie tracimy wiary w ludzi.
Janusz HURNIK

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

13

Konkurs "Moja wieś, moje miejsce"

Stowarzyszenie LGD Kraina
Dinozaurów zrzeszające 7 gmin:
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie,
Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice
zorganizowało kolejną edycję konkursu
„Moja wieś - moje miejsce”. 30 maja 2012
r. w Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem odbyła się gala podsumowująca
konkurs. Jest on adresowany do
gimnazjalistów z terenu LGD, a jego
przedmiotem jest praca napisana
pod okiem nauczyciela prezentująca
w oryginalny sposób jedną z trzech
kategorii: ciekawe miejsce LGD „Kraina
Dinozaurów”, opowiadanie lub legenda
podkreślające specyfikę i historię terenu
LGD oraz osoba, która w szczególny
sposób przyczyniła się bądź przyczynia
do rozwoju lub promocji obszaru „Kraina
Dinozaurów”.

Na 36 prac nadesłanych 9 było
z dobrodzieńskiego gimnazjum.
Powstały pod opieką nauczycielek
Doroty Puchrowicz i Ewy Malik. Dwie
prace zdobyły III miejsce w kategorii
- Osoba: Jessika Miozga „Animator
kultury, o którym nam się nie śniło”
(praca prezentuje sylwetkę Stanisława
Górskiego), a także Anna Szafarczyk
„Szlachetność i oddanie swojej małej
ojczyźnie” (prezentacja sylwetki Lidii
Kontny). Natomiast wyróżnienie
zdobyła praca Adama Grzebińskiego
„Inkulturacja Polaków w społeczeństwie
dobrodzieńskim”. Wszystkie prace
powstały pod opieką nauczycielki Doroty
Puchrowicz.
Prace opiniowała grupa ekspertów
wytypowanych z każdej gminy. Naszą
gminę reprezentowała nauczycielka

języka polskiego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Agnieszka
Hurnik. Ocena dokonywana jest
w trzech kategoriach: walory
historyczne, wartość pracy dla
promocji LGD i zaangażowanie
autora. Każda praca jest oceniana
siedem razy przez kolejnych
ekspertów niezależnych od siebie, a
zatem zachowany jest obiektywizm.
Najważniejszą zaletą tego
konkursu jest fakt, że prace młodych
ludzi są publikowane. Zatem każdy
może przeczytać pracę kolegi i poznać
historię i osobliwości miejscowości
z sąsiedniej gminy. Poprzednie dwie
edycje konkursu posiadają wspólną
publikację, czyli tegoroczne prace
ukażą się wraz z przyszłoroczną
edycją.
Podczas gali rozdania nagród
gospodarze poszczególnych gmin
prezentowali swoje regiony. O gminie
Dobrodzień opowiadał wiceburmistrz
Marek Witek. Następnie jeden z
ekspertów oceniających podsumował
prace młodzieży i przystąpiono do
rozdania nagród. Wręczał je przedstawiciel
Marszałka Województwa Opolskiego.
Na zakończenie uroczystej gali młodzież
gimnazjalna reprezentująca gospodarzy
przedstawiła spektakl „Dziady cz. II” z
nowoczesnymi elementami.
Dobrodzieńska młodzież biorąca
udział w konkursie reprezentowała
swoją gminę godnie, a zatem zasłużyła
na pochwałę. Pozostaje mieć nadzieję, że
w przyszłym roku równie chętnie i licznie
weźmie udział w konkursie. Publikacją
w wieku lat nastu nie każdy może się
pochwalić! Gratulujemy i zachęcamy
do dalszej pracy poznawania swojego
regionu.
ADa

Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci zaprosiło dzieci z miasta i gminy
na popołudnie z atrakcjami w Domu
Kultury w Dobrodzieniu, gdzie już
przy wejściu otrzymywały słodycze,
soczek i maskotkę. 3 czerwca dzieci
mogły najpierw zobaczyć bajkę
przygotowaną przez młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Pinokio,

który chciał zostać stolarzem”. Następnie
wystąpiły dzieci z zespołu „Dropsiki”
oraz dzieci, które zwyciężyły w
konkursie piosenki dziecięcej.
Jako kolejna atrakcja wystąpił
dziecięcy teatrzyk „MaMeMik”
działający przy Domu Kultury pod opieką
Agnieszki Hurnik, który przedstawił
bajkę „Czarnoksiężnik z krainy Oz”
przygotowywaną specjalnie na tę okazję.
Dzieci wystąpiły w czarnych strojach i
animowały wielkie papierowe głowy,
które same wcześniej przygotowały na
zajęciach. W roli głównej bohaterki
Dorotki wystąpiła Julia Macha, Toto –

Martyna Czapla, czarodziej Oz – Michał
Krawiec, Strach – Maja Olearczuk,
Drwal – Mateusz Hurnik, Lew – Kewin
Zygmund, strażnik – Lukas Czelnik,
Dobra Wróżka Dnia – Kamila Sikora,
Zła Czarownica Bagien i Trzęsawisk
– Zuzia Sawicka oraz Baśnioludki
– Michałek Hurnik, Tomuś Pluta, Marta
Malińska, Patryk Krawiec i Kasia Konik.
Opracowanie muzyczne i dźwiękowe
bajki przygotowała Beata Sikora.
Na zakończenie dzieci mogły
zobaczyć film rysunkowy „Club.Winx.
Magiczna przygoda”
ADa

Dzień Dziecka
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Dobrodzieńskie Święto Poezji

24 marca 2012 roku odbyło się w
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury XIII
Święto Poezji.
Zanim oddano głos poezji odbył się
wernisaż wystawy Klubu Fotograficznego
działającego przy DOKiS w Dobrodzieniu
oraz Sekcji Rękodzieła Artystycznego
przy DOKiS. Autorzy prezentowanych
zdjęć to: Zbigniew Hamryszak, Janusz
Hurnik, Martyna Jamrozińska, Sara Kopik,
Patrycja Miosga, Tomasz Nawrat, Weronika
Pietruska, Przemysław Poloczek i Marta
Thoman. Natomiast autorki wspaniałej
biżuterii wykonanej ręcznie, rękodzieła
szydełkowego, dziewiarskiego oraz
ozdobnych pudeł na biżuterię to: Barbara
Brylka, Brygida Brylka, Maria Eichhorn,
Beata Kupiec, Barbara Palewicz – Ryży,
Irena Parkitna, Agnieszka Szwarc, Jolanta
Szwarc oraz Teresa Wit.
W przerwie goście zostali zaproszeni na
poczęstunek, a sala została przygotowana
do wieczoru autorskiego zaproszonej
poetki Barbary Strzelbickiej. Miłośnicy
poezji mogli zapoznać się z twórczością
poetki, zwyciężczyni konkursu poetyckiego
ubiegłorocznego Święta Poezji. Spotkanie
było jednocześnie promocją jej

debiutanckiego tomiku „Dojrzewanie”.
Gospodarzem wieczoru w zastępstwie
Janusza Orlikowskiego był Janusz Hurnik.
Nieobecność prowadzącego, do którego
przywykła dobrodzieńska publiczność
spowodowana była chorobą.
Dr Janusz Hurnik przybliżył twórczość
poetki z Częstochowy, a następnie prosił
autorkę o przybliżenie i skomentowanie
wybranych przez nią tekstów. Spotkanie
przebiegało w atmosferze rozmowy historyka
literatury z poetką jako że dr Hurnik zajmuje
się literaturą feministyczną, a twórczość
Barbary Strzelbickiej to poezja o kobietach
i dla kobiet. Rozmowa ta była przerywana
występami Barbary Wierzbickiej, która
śpiewała piosenki Barbary Strzelbickiej,
do których muzykę skomponował Jacek
Stawiarski.
Na zakończenie wieczoru autorskiego
wystąpił Teatr Mimowolny działający
przy DOKiS ze spektaklem „Stygmaty
kobiecości” opartym na tekstach z tomiku
bohaterki tego wieczoru w reżyserii
Agnieszki Hurnik.
Święto Poezji zakończone zostało hołdem
złożonym niedawno zmarłej polskiej poetki
Wisławy Szymborskiej – „Świat czytany

Szymborską”. Z inicjatywy dyrektora
Domu Kulturu zaproszeni goście zostali
poproszeni o wybór jednego tekstu polskiej
noblistki po to by go zaprezentować. Spora
część odpowiedziała na ten niezwykły
pomysł i tak mieliśmy okazję usłyszeć:
„Portret kobiety” w wykonaniu Dionizego
Brylki, „Przyczynek do statystyki”
w języku polskim i niemieckim w
wykonaniu Bernarda Gaidy, „Pochwała
złego o sobie mniemania” – Ewa Malik,
„Miłość szczęśliwa” Agnieszka Hurnik,
„Wszelki wypadek” – Aneta Dzikowicz,
„Szkielet jaszczura” Beata Sikora. Wśród
recytowanych tekstów wkradł się jeden,
który przypisywany jest Szymborskiej.
Wybaczała to swym czytelnikom za
życia więc i teraz z pewnością wybaczy.
O kolejności recytacji decydował los w
postaci karteczek wyciąganych z cylindra
przez najmłodszego uczestnika spotkania,
a prezentacje rozpoczął prowadzący
Janusz Hurnik wierszem „Niektórzy lubią
poezję”.W ten sposób XIII Święto Poezji
dobiegło końca odczarowując magiczną
liczbę 13. Przeciwnie był to wieczór pełen
duchowych przeżyć.
ADa

19 kwietnia odbył się XI Konkurs
Recytatorski Poezji Dziecięcej organizowany przez Przedszkole Samorządowe
w Dobrodzieniu. Jak co roku zaproszone
zostały również przedszkola z Zębowic,
Zawadzkiego, a także po raz pierwszy
przedszkole z Błachowa.
Dzieci występowały w trzech grupach
wiekowych. Wśród 3-4 latków wyróżnieni
zostali: Patryk Kraska z Szemrowic recytujący fantastycznie wiersz „Stefek Burczymucha”, Wiktoria Winkler z Zawadzkiego za recytację wiersza „Rzepka” oraz
Magdalena Dykta z Bzinicy – „Szły raz
myszy” i Dominika Misiak z Dobrodzienia
– „Kto późno wstaje”. Wśród 5 – latków
jury w składzie: Bożena Gaś (dyrektor
szkoły podstawowej), Kornelia Górok
(nauczycielka szkoły podstawowej), Teresa Werner (nauczycielka gimnazjum)
oraz Agnieszka Hurnik (nauczycielka
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) wyróżniło Natalię Stranc z Zawadzkiego za
interpretację wiersza „Czapla, ryby i rak”
oraz Kingę Dworaczyk z Dobrodzienia za
recytację wiersza „Przyjęcie”. W najstarszej
grupie 6-latków również mali recytatorzy
zasłużyli na wyróżnienie. Byli to Alicja
Głogowska z przedszkola w Dobrodzieniu
za prezentację wiersza „Wrona i ser”, Madzia
Obstój z Zębowic za wiersz „Żuk” oraz
Martyna Jurewicz z Zawadzkiego – „Zosia
Samosia” i Emilia Klonz z Zawadzkiego
– „Okulary”.

Na zakończenie konkursu wszystkie
dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi
dyplomami i książkami, a przewodnicząca
jury Bożena Gaś podsumowała prezentacje
dziecięce i podziękowała nauczycielom i
rodzicom za pracę z dziećmi.
Jedenaście lat nieprzerwanej tradycji
konkursu powoduje, że dzieci ledwo mogą
doczekać się kolejnej edycji. Znają „swoją”
dziecięcą poezję i chętnie ją recytują.
Również nie do przecenienia jest fakt,

że dzięki temu konkursowi chętnie biorą
udział w konkursach na dalszych etapach
edukacyjnych, a poezja nie wydaje im się
straszna i niedostępna.
ADa

Konkurs recytatorski
poezji dziecięcej
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W dniach 19.04 – 27.04.2010r. młodzież
Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu wraz z opiekunkami mgr
Beatą Sikorą i mgr Agnieszką Hurnik
spędziła tydzień na wymianie szkolnej w
Käthe – Kollwitz – Schule w Bruchsal w
Niemczech.
Tegoroczne spotkanie różniło się
jednak od innych – obchodziliśmy bowiem
Jubileusz 20-lecia naszego partnerstwa,
gdyż trwa ono od maja 1992 r., a tegoroczne
spotkanie było organizowane po raz
dwudziesty trzeci. Sięgnijmy do korzeni
przy okazji tego jubileuszu – inicjatorką
takiej wymiany szkolnej była nauczycielka
niemieckiej szkoły Armane Esche – Buhl,
która w Dobrodzieniu ma rodzinę. Pomysł
zaproszenia polskich uczniów do Niemiec,
przy wsparciu ówczesnego dyrektora szkoły
mgr Edwarda Sikory oraz nauczycieli mgr
Danuty Bukartyk i mgr Józefy Bakalarczyk,
doszedł do skutku i w maju 1992 roku gościli
oni po raz pierwszy w ramach partnerstwa
szkół w Bruchsal. We wrześniu 1992 roku
niemiecka grupa przyjechała do polskiej
szkoły z rewizytą i tak się zaczęło…
W ciągu tych 20 lat nastąpiło wiele
zmian zarówno w naszych krajach, jak
i w naszych szkołach. Otwarte zostały
granice, zmieniała się młodzież, a także
dyrektorzy naszych szkół. Mimo tych
wszystkich zmian nasza współpraca trwa
nieprzerwanie. Dzięki temu zaowocowała
ona wieloma przyjaźniami.
Spotkania w ramach wymiany
młodzieży są organizowane raz lub dwa
razy w roku (na przemian-grupa polska w
Niemczech i niemiecka grupa w Polsce).
Celem tego spotkania, jak i poprzednich,
było zarówno poznanie tradycji, kultury,
sztuki, krajobrazów i zabytków niemieckich,
jak i możliwość nawiązania i zacieśnienia
więzi przyjaźni pomiędzy młodzieżą
polską i niemiecką. Ważnym celem była
też komunikacja językowa pomiędzy
uczestnikami programu, a także wymiana
doświadczeń i pomysłów.
Spotkanie odbyło się zgodnie z
zaplanowanym programem. Wszystkie
oczekiwania zarówno grupy niemieckiej,
jak i polskiej zostały spełnione. Młodzież
włączyła się w realizację programu przez
zapewnienie ciekawie spędzonego czasu.
Brała też udział w organizowanych
wyjazdach, wycieczkach i spotkaniach.
Ponadto była to dobra okazja do dzielenia
się swoim doświadczeniem na zajęciach
lekcyjnych. Polska młodzież mogła
porównać zajęcia niemieckich kolegów
ze swoimi, zebrać nowe zaskakujące
doświadczenia. Odbyły się również
imprezy integracyjne, na których młodzież
pracowała i bawiła się w grupach.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z
pobytu w Niemczech, jak i z programu
spotkania.
Ciekawym punktem programu był
pobyt w przepięknym Baden – Baden.
Zwiedzaliśmy tam Kasyno i Klasztor
Cystersów, gdzie odbył się w koncert w
wykonaniu chóru kościoła klasztornego,
Filharmonii Baden - Baden oraz Akademii
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Jubileuszowe
spotkanie

Młodzieży w Baden – Baden. W programie
koncertu wysłuchaliśmy m.in. „Mszy
Koronacyjnej C-dur” W. A. Mozarta. I choć
pogoda nie była dla nas łaskawa, atmosfera
była naprawdę gorąca!
Strona niemiecka przygotowała dużo
atrakcji. Młodzież zwiedzała niemieckie
miasta takie, jak: Bruchsal – piękne
barokowe zabytki (szczególnie zamek
a w nim Muzeum Instrumentów),
Untergrombach, gdzie mogliśmy zobaczyć
izbę regionalną, Karlsruhe oraz Heidelberg
(zabytki, historia – nierzadko wspólna,
pomniki kultury i sztuki), gdzie nasi
niemieccy gospodarze zafundowali nam
„górską” wędrówkę Szlakiem Filozofów,
ale warto było się tak trudzić chociażby
dla przepięknej panoramy heidelberskiego
zamku. Doszło również do oficjalnego
spotkania ze starostą Karlsruhe, który
przyjął nas bardzo serdecznie, przedstawił
strukturę powiatu Karlsruhe, a grupa
niemiecka i polska zaprezentowały
multimedialnie swoje szkoły oraz 20 lat
naszego partnerstwa w zdjęciach. Rangi
temu spotkaniu nadało też podpisanie przez
obie strony listów gratulacyjnych z okazji
jubileuszu, a także wręczenie przez pana
starostę upominków każdemu uczestnikowi
i zaproszenie na poczęstunek.
Ponadto uczniowie polscy brali udział
w codziennych zajęciach szkolnych
swoich niemieckich kolegów – mogli
brać czynny udział w lekcjach biologii,
języka niemieckiego, matematyki
czy informatyki. Młodzież niemiecka
przyjęła swoich polskich kolegów
bardzo serdecznie stwarzając miłą ciepłą
atmosferę i zapewniając ciekawe spędzenie
wspólnego czasu w rodzinach, gdzie mieli
możliwość poznać kulturę i tradycję swoich
gospodarzy.
W ostatnim dniu programu odbyło się
spotkanie podsumowujące cały tydzień
pełen wrażeń, na którym młodzież
wyraziła swoje uwagi, swoje opinie na
temat wspólnie spędzonych dni i zawartych

nowych znajomości i przyjaźni. Dyrektor
Käthe – Kollwitz – Schule przyjął polską
grupę bardzo serdecznie, już od pierwszego
dnia naszego pobytu w Bruchsal nie
przestawał nas zaskakiwać. Pomimo tego,
że zarządza szkołą dopiero od września, że
szkoła jest rozbudowywana (jest wielkim
„placem budowy”), znalazł dla nas sporo
czasu na powitanie i aby się z nami
pożegnać. Podziękował za cały tydzień
i uczniom i nauczycielom, wyrażając
nadzieję na kolejne lata współpracy.
Podarował naszemu dyrektorowi krzew
róży z przesłaniem, ilekroć zakwitnie,
będzie wspomnieniem tej chwili i tej
przyjaźni. Krzew ten został posadzony
przed budynkiem naszej szkoły.
Młodzież wróciła bardzo zadowolona
z pobytu w Niemczech, jak i z programu
spotkania i pełna wrażeń.
Każde kolejne spotkanie przynosi
zawsze nowe ciekawsze rozwiązania
i spostrzeżenia do dalszej współpracy.
Spotkanie to ma duży wpływ na naszą
grupę, uczniowie mogli przekonać się, jak
istotną umiejętnością jest posługiwanie się
językiem obcym, jak otwiera to granice
świata. Spotkania takie zawsze mobilizują
uczniów do nauki języka niemieckiego i
angielskiego, oraz wskazują, jak szybko
i pięknie zostają zawierane i zacieśniane
przyjaźnie między młodymi ludźmi,
które nierzadko trwają długie lata – łzy
pożegnania mówią same za siebie.
Największym i chyba jedynym mankamentem organizacji takich spotkań
jest sprawa finansowa, która wymaga
dodatkowo poświęcania czasu i wysiłku szukania sponsorów. Wsparcie finansowe
otrzymaliśmy z Polsko – Niemieckiej
Wymiany Młodzieży z siedzibą w
Warszawie oraz ze środków Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, za
które bardzo serdecznie dziękujemy.
Teraz będziemy czekać na rewizytę
niemieckiej grupy w Polsce, którą ustalono
na wiosnę 2013 roku.
Beata Sikora

Tańczące przedszkolaki

20 czerwca 2012 roku odbyła się
w Dobrodzieniu dziesiąta edycja
Tańczących Przedszkolaków. Ta impreza
środowiskowa wrosła już na stałe w życie
kulturalne naszego miasta.
A wszystko zaczęło się w 2002 roku
kiedy to w przedszkolu w Dobrodzieniu
został utworzony Klub Europejski.
Wtedy dzieci zaprosiły inne przedszkola
i szkoły z gminy by razem prezentować
kulturę, tradycje i smaki różnych
krajów europejskich. Pojawiły się też
wtedy słowno – muzyczne aranżacje
tańców typowych dla różnych krajów.
Kiedy pani Dyrektor przedszkola Ewa
Macha i nauczycielki stanowiące grono
pedagogiczne zobaczyły efekt pracy
dzieci postanowiły pokazać je rodzicom i
zaprosiły ich do Domu Kultury w 2003 r.
nadając imprezie nazwę „Tańczące
Przedszkolaki”. Odbiór społeczny
przeszedł ich najśmielsze oczekiwania
bo też mali tancerze są wspaniałymi
artystami.
I tak już przez 10 lat każdego roku
od lutego rozpoczyna się ciężka praca by
osiągnąć tak wspaniały efekt w czerwcu.
Nauczyciele uczący w przedszkolu rytmiki
– Monika i Artur Szwejdowie opracowują
choreografię, a potem wychowawczynie
poszczególnych grup wykonują mrówczą
pracę ćwiczeń z dziećmi. Na koniec jeszcze
trzeba niemal każdego dnia spacerować do
Domu Kultury by nauczyć się przestrzeni
scenicznej. A wszystko po to by tego
jednego dnia wystąpić dla rodziców,
rodzeństwa, babć, cioć i wujków, widownia
bowiem pęka wtedy w szwach.
Przez wszystkie te lata każdy występ
miał swój temat, a tegoroczny przypomniał
je dokonując podsumowania. I tak:
przedszkolaki z Szemrowic pod opieką
pani Moniki Goczol wykonały taniec
grecki przypominając imprezę z 2003 roku
„Tańce europejskie”, grupa pani Moniki
Kiwic z Dobrodzienia zatańczyła taniec
rosyjski i kazaczok z 2004 roku – „Tańce
zza wschodniej granicy”; przedszkolaki z
Myśliny pod okiem pani Bożeny Gruszki
odtańczyły taniec do melodii ludowych
ze Śląska z roku 2005 – „Tańce polskie”;
przedszkolaki z Główczyc pod opieką
pani Krystyny Koj zatańczyły taniec
chiński z 2006 roku – „Tańce świata”.
Jest to jedno z najbardziej spektakularnych
wystąpień ze względu na obecność
chińskiego smoka, którego animują panie
nauczycielki. W 2007 roku impreza nosiła
nazwę „Tańczące Przedszkolaki grają na
instrumentach” – przypomniała go grupa
integracyjna pani Eli Suchańskiej i Jolanty
Jureczko grając na instrumentach „Marsza
Radeckiego”. 2008 rok przyniósł powrót
do tradycji – „Tańczące Przedszkolaki
klasycznie”. W tym roku przypomniała
go grupa pani Zosi Tyrek tańcząc walc
z kwiatami. W 2009 r. nastąpił powrót
do „Tańców europejskich” – grupa pani
Renaty Plewni przypomniała taniec
neapolitański. Rok 2010 był wyjątkowy
ponieważ przedszkole wtedy realizowało

projekt unijny. Dzieci przygotowały
wtedy całą opowieść „Tańce o snach”.
Przypomniała ją grupa pani Gabrysi
Klabis tańcem „Szczotka pasta”. W 2011
roku przedszkolaki postanowiły zatańczyć
dla swoich rodziców z okazji Dnia Mamy
i Taty – „Tańce dla mamy i taty”. W
tym roku 4-latki z grupy pani Moniki
Gaś przypomniały taniec „Mamo,tato”.
Aby prócz dawnych układów choreograficznych pojawiły się nowe dziewczynki z
grupy 6-latków zatańczyły gimnastyczny
taniec z piłkami.
Na zakończenie występów dziecięcych
by nieco przybliżyć ciężką pracę dzieci
pani dyrektor zaprosiła na scenę wszystkie
swoje nauczycielki i rodziców po to by
wspólnie nauczyły się tańca z piłkami. Na
scenę dały się zaprosić tylko mamy, ale
były dość odważne i poszło im wspaniale!
Podczas ich debiutu dzieci siedzące
na widowni otrzymywały baloniki na

pamiątkę wspaniałego jubileuszu.
Swego rodzaju prezentem było
wystąpienie zespołu mażoretek „Fantazja”
działającego przy dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury. Większość dzieci
tańczących w obu grupach wiekowych
z pewnością tańczyła wcześniej w
którejś edycji, jeśli nie we wszystkich,
Tańczących Przedszkolaków. Zatem jest
to nie tylko impreza służąca rozrywce,
ale przede wszystkim kształcąca u dzieci
poczucie rytmu i umiejętność tańca
tak pożądaną w dzisiejszych czasach.
Wszystkim osobom zaangażowanym w jej
powstanie składamy serdeczne gratulacje,
a w imieniu organizatorów dziękujemy
rodzicom za wsparcie i pomoc w szyciu
kostiumów. Życzymy również by impreza
przetrwała kolejne 10 lat! Tym bardziej że
od trzech lat dzieci występują na „Źródle”
oraz na festynie na „Zakończenie lata” ,
czyli ich wysiłek nie jest jednorazowy.
ADa

Melpomeny 2012
Tradycją już się stało
nagradzanie absolwentów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
statuetką „Złotej Melpomeny”. Jako, że Melpomena jest muzą teatru w
ZSP stanowi ona symbol
podziękowania i uznania
dla tych uczniów, którzy
przez wszystkie lata nauki
reprezentowali szkołę biorąc
udział w przedstawieniach
uświetniających imprezy
szkolne i lokalne oraz w
różnego rodzaju konkursach
na etapach szkolnych, powiatowych czy wojewódzkich.
Statuetkę przyznaje Szkolne Towarzystwo Miłośników
Sztuk Wszelakich, którego
częściami składowymi są
Koło Teatralne prowadzone przez Agnieszkę Hurnik
oraz Chór Szkolny pod
opieką Beaty Sikory. Napis
na statuetce głosi: „Za
twórczy udział w pracach
Towarzystwa, uświetnianie
swym talentem szkolnych
przedstawień teatralnych oraz
reprezentowanie szkoły na przeglądach i
konkursach”
W tym roku szkolnym na nagrodę
zasłużyli: Justyna Tworek, Anna Pastuch,
Daria Niemiec oraz Ewelina Krawczyk.
Natomiast na wyróżnienie zasłużyli:
Klara Suchańska i Krzysztof Habiak.
Wszystkim uczniom składamy serdeczne

podziękowania i życzymy dalszego
rozwoju talentu poza szkołą.
ADa
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"PaT" w Dobrodzieniu

19 kwietnia 2012 roku dobrodzieńskim
OśrodkuKultury odbył się projekt „PaT”.
O godzinie 9.00 dla gimnazjalistów,
a o 12.00 dla uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Przygotowali go
również wspólnie gimnazjaliści i licealiści
wraz z nauczycielami.
„PaT” to skrócona nazwa programu
profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”.
Kiedyś drugie słowo brzmiało „Teatr”,
bo działania młodzieżowe zakrojone
były tylko do teatru. Dziś to może
być każdy inny przejaw działalności
młodego człowieka, który pokazuje mu,
że można żyć bez uzależnień. Autorem
tego programu jest policjant inspektor
Grzegorz Jach, a pomysł zrodził się z
analizy skuteczności dotychczasowych
metod profilaktycznych. Otóż okazuje się,
że młodzież nie chce słuchać dorosłych,
a woli swego rówieśnika. Zatem w tym
programie to rówieśnik rówieśnikowi
mówi, że to nie tędy droga, że można
inaczej, a ciekawie, aktywnie i twórczo.
Do tej pory policjanci sami prowadzili
taką profilaktykę zapraszając młodzież
do twórczego działania PaT. W tym
roku MSWiA zaprosiło do współpracy
MEN i zorganizowało szkolenia dla
nauczycieli i animatorów kultury
– jak prowadzić projekty i co to jest
„PaT”. Opolszczyzna została wybrana
jako pierwsza do przeprowadzenia
takiej inicjatywy, a miastem w którym
zaistniał „PaT” były Strzelce Opolskie. Z
naszego miasta na takie szkolenie została
skierowana nauczycielka Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Agnieszka Hurnik.
Po zakończeniu szkolenia ZSP zaprosił
do współpracy Gimnazjum i tak powstał
projekt „PaT” w Dobrodzieniu.
Zanim jednak młodzież zaczęła
działać przedstawienie profilaktyczne
przygotowali nauczyciele ZSP ze swymi
uczniami. Dwunastu nauczycieli wraz
z dyrektorem Joachimem Wloczykiem
zagrało w spektaklu „Sekret”, który
został zaprezentowany rodzicom na

wywiadówkach w ZSP, w Gimnazjum
oraz w Szkole Podstawowej. Jest to
bowiem w dużej mierze sztuka o postawie
rodziców wobec dzieci, o zbyt wielkich
wymaganiach i o tym jak osamotnione
dzieci nie mogą temu sprostać. A wtedy
pojawia się diler i mówi, że zna sekret dzięki któremu ci młodzi będą mieli siłę biec.
Oczywiście gdy pojawia się uzależnienie
rozczarowani rodzice odrzucają własne
dzieci. Na szczęście zdarzają się młodzi
ludzie, którzy potrafią powiedzieć „nie” i
pokazać, że mają własny sekret, którym
jest ich własne serce, ale ci najczęściej
mają mądrych kochających rodziców nie
próbujących na dzieciach spełnić swych
dawnych niezrealizowanych marzeń…
„Sekretem” również rozpoczyna się
projekt, który zobaczyła młodzież obu
szkół 19 kwietnia. Po tym spektaklu
przedstawiany jest program „PaT”
– na czym polega i jak go odnaleźć w
Internecie. Następnie młodzież wypełnia
ankietę o dostępności narkotyków w jej
regionie (wynika z nich, że większość
wie do kogo się zwrócić gdyby chcieli
zdobyć działkę) i spotyka się z
policjantem. Z naszą młodzieżą rozmawiał
aspirant Rafał Wilk, a towarzyszył mu
przedstawiciel komendy powiatowej
Stanisław Filak. Młodzi ludzie mogli
jeszcze raz dowiedzieć się o całkowitym
zakazie posiadania narkotyków w Polsce,
o karach za posiadanie, za handel, za
produkowanie itp. Następnie dzięki
materiałom otrzymanym na szkoleniu
udostępniona została młodzieży płyta
pokazująca tzw. „Przystanek PaT”.
Podczas wakacji policja zaprasza
na tydzień szaleństwa warsztatowego
wszelkiej działalności artystycznej
człowieka – tańca, śpiewu, komponowania, teatru, gry na bębnach itp., itp. W
tym roku taki Przystanek odbędzie się już
po raz 7 i to… w Lublińcu!!! Pierwsze
Przystanki były kameralne, ale w zeszłym
roku przyjechało ponad 2500 młodzieży,
która chciał coś wspólnie stworzyć, bawić

się, rozwijać zdolności i umiejętności, ale
BEZ NARKOTYKÓW! Nasza młodzież
też w tym roku tam będzie!
Na zakończenie projektu PaT młodzież
pokazuje swe największe dzieło czyli
przedstawienie przygotowane przez kilka
wcześniejszych dni. W poniedziałek
młodzież obu placówek została zaproszona
na casting do Domu Kultury, a w piątek
była premiera! Ze strony internetowej PaT
został wybrany scenariusz sztuki „Show”
i w ciągu tych kilku dni młodzież przygotowała pod kierunkiem Agnieszki Hurnik spektakl, w którym sama sobie mówiła,
że narkotyki to błąd. Bohaterką jest fajna
mądra gimnazjalistka, która zaczyna
myśleć, że coś z nią jest nie w porządku
bo czasopisma dla tzw. małolatów mówią,
że powinna robić mnóstwo różnych rzeczy,
których ona nie robi. Reklamy zewsząd
krzyczą, że powinna mieć określone
rzeczy(kosmetyki, ciuchy, telefon itp.
itp.) żeby być na topie. Koleżanki
mówią, że trzeba postępować tak a nie
inaczej bo wtedy posiada się akceptację
rówieśników. Ona jest inna, ale poznaje
chłopaka i postanawia się zmienić wbrew
sobie żeby zwrócić na siebie jego uwagę.
Niestety to chłopak z określonego światka
więc pojawiają się narkotyki i całe życie
bohaterki wali się jednego dnia, a na tym
dnie własnego dramatu zostaje kompletnie
sama. Wszyscy ci którzy wcześniej mieli
tyle do powiedzenia teraz się od niej
odwracają.
Młodzież zagrała wspaniale i powiedziała, pokazała sama sobie skalę
problemu, zmusiła do refleksji i o to właśnie chodzi w profilaktyce rówieśniczej.
Gośćmi honorowymi byli pani Burmistrz Róża Koźlik oraz przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Oleśnie Norbert
Hober.
Na zakończenie rozbrzmiał hymn PaTu czyli piosenka Jarosława Chojnackiego
„Nie wracajmy jeszcze na ziemię”.

03 lipca 2012 r. przeszła nad Rzędowicami potworna burza połączona z
gradobiciem. Koszmar trwał ok. 15 minut,
jednak to co zobaczyliśmy po nawałnicy
było jeszcze gorsze.Z pól zniknęło prawie
wszystko. Grad wymłócił zboża rolników
miesiąc przed żniwami. Zaczęliśmy
różnymi sposobami prosić o pomoc. Dziś
mogę stwierdzić ,że poruszyliśmy ludzkie
serca. Otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc,

pomoc na jaką nawet nie liczyliśmy.
Jako sołtys w imieniu wszystkich
rolników sołectwa Rzędowice dziękuję
za ofiarność i życzliwość okazaną naszej
wiosce. Kieruję słowa podziękowania
do darczyńców i wszystkich osób, które
przyczyniły się do przekazania rolnikom
tego „ złotego” daru.
Dziękuję rolnikom Gminy Dobrodzień, Łubniany, Cisek, Biała, Radłów,
Izbicko, Olesno za zrozumienie sytuacji
ludzi dotkniętych żywiołem, Urzędowi
Miejskiemu w Dobrodzieniu oraz pani
Lilianie Adamskiej za dobrą współpracę
i szybkie przekazywanie kontaktów w
sprawie odbioru zboża od poszczególnych

gmin lub sołectw.
Odrębne podziękowania składam
firmom, instytucjom, które na mój apel
przekazały poprzez nasze stowarzyszenie
pomoc finansową dla poszkodowanych
rolników. A są to :
Kler SA, Mechrol, JNP Meble Nowak,
Lyssy, Ejot z Ciasnej, Koło łowieckie
„Łoś” Bytom, Nadleśnictwo Lubliniec,
Eko - Meble Jan Koza, Meble Kaczmarczyk - Ryszard Kaczmarczyk,radna
powiatu p. Barbara Kaczmarczyk.
Jeszcze raz za okazaną pomoc bardzo
dziękuję.
Ewa Wildau
Sołtys Rzędowic

ADa

Tak bardzo dziękujemy
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Minifestiwal przedszkolaków

10 maja br. w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
odbył się Miejsko-Gminny Minifestiwal
Piosenki dla Przedszkolaków.
W eliminacjach wzięło udział
27 przedszkolaków w następujących
kategoriach wiekowych: 1) rocznik
2007 – 2008 - 9; 2) rocznik 2006 - 4; 3)
rocznik 2005 - 14.
Dzieci prezentujące utwory muzyczne oceniała komisja konkursowa
w składzie:
Miłosława Ratajczyk, Stanisław

Werner, Witold Jureczko biorąc pod
uwagę dobór repertuaru, wykonanie,
walory wychowawcze oraz ogólny
wyraz artystyczny komisja postanowiła
przyznać: w kategorii wiekowej 20072008:
1 miejsce – Anna Gabor z Przedszkola
Samorządowego w Szemrowicach,
2 miejsce – Blanka Bień z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu,
3 miejsce – Karolina Sitarek z Przedszkola
Samorządowego w Myślinie
w kategorii wiekowej 2006:

1 miejsce – Kinga Dworaczyk z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu,
2 miejsce – Maksymilian Tomala z
Przedszkola Samorządowego w Myślinie,
3 miejsce – Natalia Szczygiol z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w
Dobrodzieniu,
w kategorii wiekowej 2005:
1 miejsce – Alicja Głogowska z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu,
2 miejsce – Natalia Pisula z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu,
3 miejsce – Amelia Miozga z Przedszkola
Samorządowego w Szemrowicach
Przyznano również wyróżnienie
dla Pauliny Kostyra z Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu.
Organizatorzy Minifestiwalu dziękują dyrektorom przedszkoli, którzy
od 14 lat pozytywnie i aktywnie odpowiadają na propozycję domu kultury,
paniom przedszkolankom za świetne
przygotowanie dzieci, rodzicom za
dopingowanie swoim pociechom, a
wreszcie dzieciom, które były głównymi
bohaterami tego dnia. Nagrodzone dzieci
wystąpiły ze swoimi piosenkami po raz
kolejny podczas imprez organizowanych
z okazji Dnia Dziecka w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu 03 czerwca
br,

Z życia „MaMeMika”

W ubiegłym roku szkolnym dzieci,
które uczęszczają na zajęcia teatralne
do Domu Kultury w Dobrodzieniu i
stanowią grupę „MaMeMik” pracowały
nad spektaklem „Czarnoksiężnik z
krainy Oz”, którego premiera miała
miejsce podczas Dnia Dziecka. Drugi
występ odbył się w Domu Dziecka
w Sowczycach uświetniając również
uroczystość Dnia Dziecka.
Po doświadczeniach gry aktorskiej
w kostiumach oraz gry kukiełkami
młodzi aktorzy pod opieką instruktorki
Agnieszki Hurnik postanowili poznać
nową konwencję teatralną, w której aktor
ubrany na czarno jest tylko animatorem
ogromnej maski. Dzieci same wykonały
głowy swoich postać starając się wyrazić
na ich twarzach emocje najważniejsze dla
danej postaci.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się
również wiele na temat historii teatru
i jego rozwoju. Na zakończenie zajęć
wymyślali wszyscy wspólnie opowieść,
z której może skorzystają w przyszłym
roku. Każde kolejne zajęcia przynosiły
dalszy ciąg opowieści ponieważ kolejne

dziecko dopisywało swój fragment.
W marcu dzieci uczciły Międzynarodowy Dzień Teatru rysując
karty z życzeniami dla aktorów Teatru
Lalki i Aktora w Opolu. Rysunki były
bardzo różnorodne, a życzenia jeszcze
piękniejsze bo mali aktorzy wiedzieli już
czego trzeba życzyć dorosłym kolegom
– np. pełnej widowni…
9 czerwca dzieci wyjechały do Opola
by wziąć udział w Dniu Otwartym Teatru
Lalki i Aktora. Koszty podróży pokrywał
Dom Kultury. Po raz pierwszy dzieci
mogły wejść za kulisy prawdziwego teatru i poznać jego tajniki. Swoją podróż
zaczęli od pracowni lalek gdzie każde
dziecko mogło wykonać własną lalkę.
Powstały piękne postaci z których może
kiedyś zbudują przedstawienie. Drugim
punktem zwiedzania był magazyn
lalek, gdzie dzieci rozpoznawały lalki z
przedstawień, na których były wcześniej
np. na zakończenie zeszłego roku zajęć.
Następnie udali się na scenę gdzie czekała
aktorka otoczona różnymi typami lalek i
pokazywała jak nimi animować. Każdy
mógł wziąć jakąś lalkę i spróbować. Bodaj

najwięcej radości sprawił jednak chyba
magazyn kostiumów, gdzie dzieci mogły
się przebierać i zakładać maski i peruki…
Pisku i radości było co niemiara! Kolejno
dzieci przeszły do sali, w której odbyły
warsztaty malowania na szklanych
bombkach. Na zakończenie zaś mogli
pobawić się dźwiękiem przy użyciu
różnych mikrofonów. Dzieci wróciły
pełne wrażeń z własną lalką i bombką.
Na zakończenie zajęć odbyło się
spotkanie z panem Pawłem Mrozkiem w
Dobrotece. Najpierw wizyta w saloniku
historycznym, a potem warsztaty
plastyczne podczas których dzieci
uczyły się jak wykonać znak graficzny
swojego teatrzyku. Pomysłowość dzieci
jest nieograniczona!
Bogatsze w wiele nowych doświadczeń dzieci udały się na wakacje.
ADa
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Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej w Tułowicach

Dnia 19 marca 2012 w sali Tułowickiego Ośrodka Kultury odbył się
IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Tułowice 2012. Festiwal z każdą kolejną
edycją cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród uczniów szkół
średnich województwa opolskiego. W
tym roku śpiewano piosenki głównie w
języku angielskim, niemieckim, rosyjskim,
ukraińskim, francuskim, portugalskim,
hiszpańskim i fińskim. Reprezentowanych
było wiele miejscowości, m.in.
Dobrodzień, Głubczyce, Głuchołazy,
Kluczbork, Olesno, Opole, Praszka
czy Prudnik. Festiwal jest już dobrze
znany w całym województwie. Impreza
została objęta honorowym patronatem
Marszałka Województwa Opolskiego. W
jury festiwalu zasiedli: Łada Gorpienko
(ukraińska piosenkarka, choreograf,
aktorka i tancerka), Marek Kryjom (muzyk,
członek zespołu Piersi), Katarzyna Grygiel
(absolwentka Studium Artystycznego
w Krakowie w klasie śpiewu) i Adam
Sinicki (zastępca dyrektora Zespołu Szk
ł w Tułowicach).
Tegoroczny festiwal, jak i poprzednie edycje, gdyż co roku solidnie
przygotowujemy się z młodzieżą i wyśpiewujemy nagrody, cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Na tułowickiej scenie
wystąpiło ponad 50 wykonawców. Poziom
wokalny i językowy znacznej większości
występujących, jak zgodnie stwierdzili
jurorzy i obecni przedstawiciele medi w,
był bardzo wysoki.
W tym roku uczennice Justyna Tworek
i Ewelina Krawczyk przygotowały coś
odmiennego – podkład muzyczny a
cappella w wykonaniu Darii Niemiec, Joasi
Bąk, Weroniki Nieszporek, Ani Szyszki,
Fabiana Kowolika i Adriana Kaczmarczyka
(nauczyciela ZSP). Reprezentowali
oni Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu na tymże festiwalu.
Dziewczyny zaśpiewały w pięknym
dwugłosie na tle trzygłosowego chóru
w języku angielskim znaną wszystkim
piosenkę „Stand by me”. Aranżacja tej
piosenki była bardzo ciekawa, choć trochę
odbiegała od oryginału wykonania. Piękna
trzygłosowa „ bum bum bum-” i „para ra
ra-” harmonia chóru i ciekawe wokalizy,
które „wyśpiewywały” dziewczyny były
naprawdę „balsamem” dla ucha. Zespół
zajął III miejsce w kategorii zespołów
wokalnych. Wzorem ubiegłego roku i
jeszcze ubiegłego dziewczyny stanęły na
podium, choć ciągle nie na najwyższym
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jego stopniu (2010 r.– II miejsce i Nagroda
Publiczności, 2011 r. – III miejsce) i niestety, w tym roku kończą szkołę. Jest to
jednak wyróżnienie, z którego bardzo się
cieszyły. Otrzymały cenne nagrody i bawiły się naprawdę wyśmienicie. W oczekiwaniu na werdykt jury, cudownie zabawiały
całą publiczność swoją muzykalnością.
Publiczność ruszyła z miejsc i wężykiem
otoczyła całą salę, wygłupiając się w takt
muzyki i śpiewając razem z nimi.
Festiwal jest dla młodzieży nie tylko
szansą sprawdzenia swoich umiejętności

wokalnych i językowych, ale również
okazją do zabawy i wymiany doświadczeń
z rówieśnikami z innych szkół.
Dzięki hojności sponsorów wszyscy
uczestnicy festiwalu otrzymali upominki,
a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. Organizatorom dziękujemy za miłą atmosferę i
gratulujemy organizacji imprezy, a naszym
dziewczynom dziękuję za wszystkie
chwile spędzone na przygotowaniach do
tego festiwalu i życzę, aby w przyszłości
były zawsze takie twórcze, jakie je znam.
Beata Sikora

Tak, wyobraźcie sobie, że nie trzeba
nigdzie wyjeżdżać, aby wspaniale i
pożytecznie spędzić czas.
W dniach 20-23 kwietnia na stadionie
w Dobrodzieniu mieliśmy możliwość
uczestniczenia w biwaku strażackim
zorganizowanym przez Ochotniczą Straż
naszego miasta. Uczestniczyli w nim
zarówno strażacy jak i młodzi uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych,
należacy do MDP Dobrodzień. Weekend ten spędziliśmy na zabawie, ale
także na doskonaleniu umiejętności
strażackich. Biwak rozpoczął się w
piątek przygotowaniem obozowiska czyli
rozłożeniu namiotów, materacy ( w końcu
gdzieś musieliśmy spać). Naczelnik straży
pan Grzegorz Jańta razem ze strażakami
przygotował całą masę gier, zabaw,

konkurencji. Oczywiście najpierw była
integracja czyli mecz piłki nożnej.
Później zostały utworzone 3 drużyny,
które miały ze sobą rywalizować w
różnych strażackich konkurencjach.
W czasie tych zawodów mogliśmy się
wykazać sprawnością fizyczną i wiedzą
na temat straży. Mogliśmy ćwiczyć
zwijanie i rozwijanie węża strażackiego,
podłączanie węża strażackiego do
trójnika lub do prądownic, celowanie
wody w określone miejsce oraz utrwalić
sobie wiadomości z udzielania pierwszej
pomocy. Mieliśmy również małą zaprawę
przed zawodami sikawek konnych. W
sobotę organizatorzy przygotowali nam
miłą niespodziankę- paintball. Wszyscy

Biwak strażacki
dokończenie na s. 21

Po co "Dobroteka"?

Taka budowla w Dobrodzieniu
stanęła, że hej! Powstała i od razu stała
się najmłodszym i najznakomitszym
symbolem dobrodzieńskiego meblarstwa.
Nie jest to jednak kolejny salon meblowy,
których mamy już kilka w mieście. Na
pierwszy rzut oka to miejsce, w którym
można obejrzeć wspaniałe meble, markowe bibeloty, super lampy, lampki, żyrandole, gustowne dodatki, ozdoby i wszystko
to, co pięknie wygląda w mieszkaniu.
Jednak prócz zwiedzania, wybierania
i kupowania, można tu odpocząć w
zacisznej czytelni z dowolną lekturą lub
napić się kawy w Dobrym Bistro. Z myślą
o klientach, a właściwie najmłodszych
gościach ustawiono w Dobrotece wielopoziomowy mebel tapicerowany, na
którym można dać upust swojej energii
i pokoziołkować sobie w wolnej chwili z
góry na dół. Z myślą o dzieciach również
stworzono pomieszczenie przeznaczone
na warsztaty artystyczne, gdzie najmłodsi
pod okiem rodziców i artystów mogą
doskonalić swoje talenty. Uniwersytet

Artystyczny w Poznaniu zaznaczył w
Dobrodzieniu swoją obecność galerią
wystaw artystycznych, gdzie każdy
może zbliżyć się do sztuki i odnaleźć coś
dla siebie. Dla architektów i ich klientów
natomiast wymyślono wzorcownię bogato wyposażoną w katalogi i wszelkie
informacje na temat produktów. Natomiast
z wielopoziomowego audytorium mogą
korzystać uczestnicy szkoleń, wykładów i
konferencji przy użyciu multimedialnego
wyposażenia. Ciekawostką edukacyjną jest
salonik historyczny również wyposażony
w multimedialne ekrany i ekraniki, dzięki
którym można poznać historię meblarstwa
w Dobrodzieniu i nie tylko. Na parterze
budynku stworzono ogród zimowy z
„żywymi” dębami i plecioną z wikliny
olbrzymią huśtawką.
Ponieważ Dobroteka to nie tylko
handel meblami, ale salon łączący
działalność handlową z edukacją i
badaniami, stworzono w niej „Apartament
Przyszłości”. Tu właśnie naukowcy i
projektanci będą „czytali” z postaw i

zachowań odwiedzających i ewentualnych
nabywców, co i jak wyprodukować, by
zadowolić odbiorcę. Tak wyglądają
metody pracy w XXI wieku. Trzeba
przyznać, że „trochę” inaczej niż np. 50
lat temu. Z ciekawostek ekologicznych
mogę przekazać to czego nie rozumiem,
ale robi wrażenie: system inteligentnego
sterowania KNX, który bardzo oszczędza
energię, system ogrzewania przez 2
pompy ciepła za pomocą 120 metrowych
32 odwiertów. To są za mądre rzeczy dla
mnie, ale niektórzy wiedzą o co chodzi.
Podpiwniczenie budynku to punkt strategiczny dzięki któremu wszystko działa
jak w zegarku.
Wszyscy Dobrodzienianie powinni
zwiedzić ten obiekt, bo warto. Mam
nadzieję, że również uczniowie naszych
szkół w ramach zorganizowanych przez
nauczycieli wycieczek zobaczą jak kręci
się fuzja biznesu z edukacją, co jest
dowodem na to, że warto się uczyć.
Wszak Dobrotekę stworzyli wykształceni ludzie.
Ewa Piasecka

Konkurs piosenki
obcojęzycznej

Dnia 5 czerwca 2012 w Kluczborku
odbył się IV Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
reprezentowały w tymże konkursie
uczennice Justyna Tworek i Ewelina
Krawczyk. Swoim patronatem konkurs ten
objął Marszałek Województwa Opolskiego
Józef Sebesta, Burmistrz Miasta
Kluczborka Jarosław Kielar, Starosta
Powiatu Kluczborskiego Piotr Pośpiech
oraz Dyrektor Administracji Oświaty w
Kluczborku Roman Kamiński. Śpiewano
piosenki głównie w języku angielskim,
niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

dokończenie ze s. 20

Konkurs był przeprowadzony w trzech
kategoriach: soliści, zespół wokalny (do
8 osób), zespół wokalno-instrumentalny.
Nasz duet wystąpił oczywiście w tej
drugiej.
Uczestnicy oceniani byli według
następujących kryteriów: dobór repertuaru,
muzykalność (wykonanie pod względem
melodyjnym), interpretacja, dykcja,
intonacja, choreografia, własna aranżacja
muzyczna, wrażenie artystyczne i
estetyczne, pomysł i oryginalne wykonanie,
zaangażowanie
Dziewczyny zaśpiewały w pięknym
dwugłosie w języku angielskim znaną

Biwak strażacki

świetnie się bawili. Kolejną zabawą były
podchody w terenie. Drużyny otrzymały
mapki oraz zadanie do wykonania w
czasie marszu. Biwakowicze każdego
ranka byli budzeni nakręcaną ręcznie
syreną, która obudzi nawet największego
śpiocha. Pyszne śniadanka, obiady
wcinaliśmy na świeżym powietrzu. Był
również czas na rozmowy przy kawie i
słodkościach. Na koniec każdego dnia
rozpalaliśmy ognisko, przy którym

piekliśmy kiełbaski, pili gorącą herbatę
i długo, długo rozmawialiśmy. Obóz
zakończył się w niedzielę. Biwak był
dla nas wszystkich wspaniałą przygodą,
zdobyliśmy też nowe doświadczenia
i umiejętności strażackie. Chcieliśmy
podziękować naszym starszym kolegom
strażakom za organizację biwaku,
wychowawcom za opiekę. I mamy
nadzieję na powtórkę za rok.
Sabina Skubała II LP

wszystkim piosenkę „Stand by me”.
Aranżacja tej piosenki była bardzo
ciekawa, choć trochę odbiegała od
oryginału wykonania. Zajęły I miejsce w
kategorii zespołów wokalnych. Otrzymały
piękną statuetkę „mikrofon w dłoni” i
nagrody książkowe. Cieszę się, bo takie
konkursy, jak ten są dla młodzieży nie tylko
szansą sprawdzenia swoich umiejętności
wokalnych i językowych, ale również
okazją do zabawy i wymiany doświadczeń
z rówieśnikami z innych szkół.
Dzięki hojności sponsorów wszyscy
uczestnicy festiwalu otrzymali upominki,
a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
Organizatorom dziękujemy za miłą
atmosferę i gratulujemy organizacji
imprezy, a naszym dziewczynom
dziękuję za wszystkie chwile spędzone na
przygotowaniach do tego i wielu innych
konkursów, festiwali i występów (a było
ich niemało), gdyż skończyły już szkołę,
czekają tylko na wyniki egzaminów
maturalnych. Życzę, aby w przyszłości
były zawsze takie twórcze i rozśpiewane,
jakie je znam.
Beata Sikora
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Pinokio, który chciał
zostać stolarzem

Przedstawienie o takim tytule przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką Agnieszki Hurnik
w ramach projektu „Edukacja ku przyszłości.
Nowoczesne technologie na usługach
edukacji”. Szkoła otrzymała do realizacji
projektu 6 tabletów i aparat fotograficzny.
W trakcie 20 godzin zajęć pozalekcyjnych młodzież stworzyła spektakl promujący
miasto Dobrodzień oraz Technikum Przemysłu Drzewnego wchodzące w skład

ZSP. Na podstawie powieści C. Collodiego
młodzież stworzyła własną opowieść o
drewnianym pajacu o imieniu Pinokio
mieszkającym ze swoim tatą stolarzem
w Dobrodzieniu… Na początku nie chce
chodzić do szkoły, ale rodzice go namawiają.
Potem ulega namowom złych kolegów i
sprzedaje im swoje książki, a przecież tato
sprzedał ulubioną maszynę stolarską by
kupić owe książki… Na szczęście spotyka
mądrą dzielną koleżankę, która pomaga

mu uwierzyć w siebie i w to, że może byś
stolarzem tak jak tata, że ma taki talent bo
być stolarzem w Dobrodzieniu to zaszczyt!
Oczywiście cały czas towarzyszy mu
Błękitna Wróżka i Świerszcz. W końcu
Pinokio zdaje egzamin i robi wspaniałą
makietę drewnianą. W nagrodę za tak wielkie
zmiany i pracowitość zostaje prawdziwym
chłopczykiem!
Przedstawienie to zostało zagrane dla
młodzieży ZSP, dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka w Domu Kultury oraz na specjalnym pokazie dla wszystkich przedszkolaków
i dzieci klas 1-3 również w Domu Kultury.
Rolę Pinokia odtwarza Łukasz Lempa,
Błękitna Wróżka – Karolina Fidelus,
Świerszcz – Joanna Krawczyk, Dżepetto
– Fabian Kowolik , mama Pinokia – Eliza
Sułkowska, Zuzia (dobra koleżanka) – Katarzyna Heizner, Sąsiad – Łukasz Urbanek,
źli koledzy – Thomas Bardosz, Martin
Sobek, Karin Thomanowski, nauczycielka
– Agnieszka Lisoń i Reneta Toman.
Drewniane pajace wykonali uczniowie
pod okiem nauczycieli ZSP – Ryszarda
Wilka i Marcina Jelonka. Natomiast oprawę
muzyczną przygotowała Beata Sikora.
Specjalne podziękowania dla Manfreda
Kubotha za wypożyczenie makiety
drewnianej do spektaklu oraz Romana
Lempy za wykonanie drewnianych rekwizytów.
ADa

Zarząd Klubu Turystyki Rowerowej
„Jednoślad” zorganizował w dniach od
23.07-03.08 rajd rowerowy do naszego
miasta partnerskiego Czortkowa na Ukrainie, w którym uczestniczyło czterech
członków klubu – Waldemar Grejner,
Janusz Szafarczyk, Łukasz Urbanek i ja niżej
podpisany. Trasę podzieliliśmy na siedem
etapów. Średnia długość etapu wynosiła 120
km . Z Dobrodzienia wyjechaliśmy 23.07,
a do Czortkowa dotarliśmy 29.07.2012. Na
terenie Polski przejechaliśmy 538 km, a na
Ukrainie 300. Przez pierwsze trzy dni wiał
nam ze wschodu silny, porywisty wiatr,
którego prędkość w porywach dochodziła
do 50 km/godz. Temperatura w tych
dniach sięgała powyżej 30 stopni. Wtedy to
pokonywaliśmy niezapomniane podjazdy na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Wszyscy jechaliśmy na rowerach
trekingowych firmy Unibike z sakwami
„Crosso”. Nie było najmniejszej awarii
sprzętu. Na terenie Polski nocowaliśmy
w Żarnowcu, Baranowie Sandomierskim,
Glinach koło Tarnogrodu i Przemyślu, a

na terenie Ukrainy w miejscowościach
Komarno i Halicz. Noclegi załatwialiśmy
po drodze. Na wszelki wypadek mieliśmy
namioty. Nie było problemów na przejściu
granicznym. Na terenie Ukrainy jechaliśmy
drogami drugorzędnymi, kierując się mapą.
Pokonywaliśmy ośmiokilometrowe podjazdy
i 10 st. wzniesienia. Temperatura dochodziła
do 36 stopni. Nie spadła kropla deszczu. Na
trasie spotykaliśmy się na każdym kroku z
wielką życzliwością i zainteresowaniem.
Pierwszy ciepły posiłek od wyjazdu zjedliśmy w miejscowości Buczacz przed
Czortkowem. Był to barszcz ukraiński i
pierogi. W Czortkowie zamieszkaliśmy w
hotelu „Awianosec”. Pobyt zorganizował
nam Urząd Miasta Czortków z Panem Merem Michałem Wierbickim na czele. Plan pobytu opracował Pan Aleksadr Stepanienko z
organizacji pozarządowej „Zielony Świat”.
Zwiedziliśmy Czortków i jego okolice
z licznymi atrakcjami turystycznymi i
historycznymi. Jeden dzień zajęło nam
zwiedzanie jaskiń Mlynki z szefem klubu
speleologicznego Panem Władimirem,
a kolejny - 26 km spływ katamaranem
rzeką Dniestr od miejscowości Ustecky do
Zaliszczek z kapitanem Andriejem. Były
to wspaniałe i niezapomniane przeżycia.
Uczestniczyliśmy w kilku spotkaniach z
miejscowymi władzami jak i członkami

organizacji „Zielony Świat”. Wspólnie
stwierdziliśmy, że tak aktywnego i wspaniałego urlopu nie przeżył do tej pory nikt
z nas. Leżenie na plaży w jakimkolwiek
zakątku kuli ziemskiej jest niczym w
porównaniu z tym co przeżyliśmy na
trasie naszego rajdu i podczas pobytu w
Czortkowie. Na każdym kroku spotykaliśmy
się z wielką życzliwością. Nawiązaliśmy
szereg owocnych kontaktów i zaprosiliśmy
naszych przyjaciół z organizacji „Zielony
Świat” do odwiedzenia Dobrodzienia. Jak
powiedział Pan Mer Michal Wierbicki, w
Czortkowie było już wiele różnych delegacji,
ale byliśmy pierwszymi, którzy przyjechali
do nich na rowerze. Przygotowania do tego
wyjazdu rozpoczęły się wczesną wiosną
bieżącego roku. Wtedy zaczęliśmy załatwiać
formalności związane z wyjazdem.
Dziękujemy wszystkim osobom w
Czortkowie, które przyczyniły się do zorganizowania tej niezapomnianej wizyty.
Podziękowania kieruję również do
Pani Burmistrz Róży Koźlik, która od
chwili powstania pomysłu o wyjeździe
była przychylna realizacji oraz służyła nam
pomocą w organizacji tego przedsięwzięcia.
Gmina zakupiła nam koszulki, proporczyki
i pamiątki, które wręczyliśmy organizatorom
naszego pobytu i przyjaciołom na Ukrainie.
Józef Włodarz
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w pozostałej ofercie - kotły automatyczne na ekogroszek,
miał, zasypowe, pompy ciepła

Plotery frezujące CNC
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Systemy sterowania
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ul. Mielczarskiego 1/3, 42-200 Częstochowa
www.ploteryfrezujace.com. info@ploteryfrezujace.com
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