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Inwestycje w 2012 roku
Szanowni mieszkańcy, kolejny rok
budżetowy dobiega końca. Co prawda,
czasy przestają sprzyjać inwestycjom,
niemniej jednak w bieżącym roku sporo
ich udało nam się zrealizować.
Tak więc rok 2012 zamknąć możemy
następującymi realizacjami:
• rozpoczęliśmy od przeprowadzenia
cząstkowego remontu wszystkich
utwardzonych dróg gminnych tzw.
„łataniu dziur po zimie”. Na to zadanie
przeznaczyliśmy w ciągu całego roku 81
tys. zł.
• na wybudowanie nowych nawierzchni
dróg wraz z podbudową przeznaczono
kwotę 254 tys. zł. W ramach tej kwoty
nową nawierzchnię asfaltową położono
na ul. Łącznej w Turzy .

•z zakresu gospodarki wodnościekowej zakończono budowę kanalizacji
sanitarnej w Warłowie i Szemrowicach
wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
Na inwestycję tę wydaliśmy w b.r 4.862
tys. zł gdzie 2.538.189 zł pochodzi z
dotacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Całość inwestycji wyniosła
6.258.146 z tego 3.384.328 zł pochodzi z
dotacji z PROW.

• wybudowano sieć kanalizacji
deszczowej( I etap) wraz z przebudową
drogi w Warłowie za kwotę 437.473
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zł oraz wybudowano sieć kanalizacji
deszczowej w Szemrowicach za kwotę
390 tys. zł. Inwestycja ta w 50% została
sfinansowana przez Starostwo Powiatowe
w Oleśnie. W tym miejscu dziękuję tym
radnym powiatowym, którzy zabiegali aby
tę inwestycję zrealizować.

• zakończono rekultywację składowiska odpadów komunalnych w
Błachowie. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 300 tys. zł. W bieżącym roku
na rekultywację wydano 203 tys. zł. Na
rekultywację składowiska udało nam się
pozyskać dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego w wysokości
169 tys. zł.

• dokończono rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu
ul. Oleskiej do terenów inwestycyjnych położonych przy obwodnicy Dobrodzienia.
W b.r. na inwestycję tę przeznaczono 150
tys. zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł
355 tys. zł.

• zakończono budowę instalacji
cen tralnego ogrzewania w budynkach
komunalnych położonych przy Pl.Wolności 22-23 i Oleskiej 1A w Dobrodzieniu.
Całość inwestycji wraz z modernizacją
kotłowni w DOKiS, wykonaniem przyłącza
cieplnego do ww. budynków, nadzorem
inwestorskim, autorskim oraz wydatkami
poniesionymi na dokumentację pochłonęła
kwotę 1.125 tys. zł z tego w roku bieżącym
wydaliśmy 934 tys. zł.

• W zakresie zadań ochrony
przeciwpożarowej zakupiliśmy nowy
samochód strażacki marki Mercedes
za kwotę 600 tys. zł. Nowy samochód
strażacki został zakupiony dla OSP w
Dobrodzieniu. Na zakup samochodu
uzyskano 150 tys. zł dotacji z Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu a
także dotację Komendanta Głównego PSP
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego w wysokości 100 tys. zł.

• wybudowano szkolny plac zabaw
w ramach rządowego programu Radosna
szkoła przy Szkole Podstawowej w Turzy
za kwotę 99,3 tys. zł. Dotacja z budżetu
państwa wyniosła 47 tys. zł. (fot. na s.3)
• wydano publikację Portrety wsi ziemi
dobrodzieńskiej. Historia i współczesność.
dokończenie na s. 3

Inwestycje w 2012 roku
Wiejskiej planuje się w 2013 roku .
• wykonano dokumentacje projektowe
na budowę (wykonanie nawierzchni
asfaltowej wraz z podbudową drogi) ul.

Kwota opracowania i publikacji wyniosła
42 tys. zł z czego 24 tys. pochodzi z dotacji
PROW.

• Wykonano oświetlenie drogowe ul.
Opolskiej w Błachowie za kwotę 15 tys.
zł
• rozpoczęto budowę Centrum
Aktywności Wiejskiej w Kocurach w
ramach którego zostanie wybudowana
sala spotkań dla mieszkańców sołectwa
oraz remiza strażacka. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 651 tys. zł. W b.r. na
inwestycję przeznaczono 371 tys. zł. Na
budowę CAW uzyskano dofinansowanie
w wysokości 144,8 tys. zł z PROW w
ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.
Zakończenie budowy Centrum Aktywności

Bocznej w Klekotnej za kwotę 25 tys. zł kulturę oraz oświatę i edukacyjną opiekę
oraz ul. Dolnej w Rzędowicach za kwotę wychowawczą.
Przedstawiony wykres obrazuje roz20 tys. zł
• wykonano ścieżkę rowerową łączącą dysponowa nie środków finansowych
Pludry z Pietraszowem za kwotę 45 tys. w zakresie wydatków bieżących
zł. Słowa podzięko wania należą się i ma jątkowych wg stanu na dzień
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Zawadzkie 30.09.2012r.
Róża Koźlik
za udostęp nienie nam terenu dla tej
inwestycji.
O p r ó c z rozdysponowanie środków finansowych w zakresie
wyżej wywydatków bieżących i majątkowych wg stanu na
mienionych
dzień 30.09.2012r
in we stycji,
znaczną
część budżetu
przeznaczyliśmy również
na wydatki
bieżące w
zakresie
utrzymania
dróg, gospodarkę
komunalną,
p o m o c
spo łeczną,

Klapsem po ³apkach
Jest to projekt edukacyjny wydawnictwa „Nowa Era”, który realizowany
był w ramach Projektu z klasą w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu na języku angielskim pod
kierunkiem nauczycielek - Joanny NosSiemiątkowskiej oraz Katarzyny Skiby.
Projekt miał na celu ukazanie innych
aspektów, z których słynie Dobrodzień, a o
których może nie wszyscy wiedzą, a zatem
promocja Dobrodzienia - spojrzenie na
miasto z nieco z innej, niż stolarska,
strony oraz ukazanie szkoły (ZSP), jako
integralnej części lokalnego środowiska.
A wszystko to widziane z perspektywy
młodego człowieka. Młodzi ludzie skupili
się na kilku aspektach: sport, OSP, kultura
i oczywiście ZSP. Efektem ich pracy jest

szereg prezentacji i artykułów, które można
zobaczyć na stronie internetowej naszej
szkoły www.zspdobrodzien.pl (zakładka:

dodatkowe zajęcia) oraz w serwisie
youtube. Byli jako KLAPS podczas
najważniejszych imprez naszego
miasta i szkoły. Reporterzy szkolni
przygotowali obszerny materiał z Dnia
Teatru, Festiwalu Nauki, matury2012,
XX Jubileuszowego Biegu Majowego,
Szkolnego Dnia Sportu i Rekreacji,
Źródła oraz projektów realizowanych
w naszej szkole-„ Pinokio, który chciał
zostać stolarzem”, Europejskiego Dnia
Języków Obcych oraz współpracy
naszej „młodzieżówki” czyli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy
OSP w Dobrodzieniu.

Produktem językowym z tego
projektu jest film nakręcony przez
uczniów – realizatorów i reporterów
KLAPSA, oczywiście w języku
angielskim.
Wszystkie założone cele projektu
zostały osiągnięte. Uczniowie
wykazali się dużą kreatywnością i
odpowiedzialnością podczas realizacji
zadań, których interdyscyplinarność
stanowiła wyzwanie i sprzyjała
rozwojowi zainteresowań.
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Stawki podatkowe na 2013 rok
30 października 2012 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu odbyła się Sesja Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu , na której radni
podjęli uchwały, które obowiązywać będą
od 1 stycznia 2013 roku na terenie Miasta
i Gminy Dobrodzień:
w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni 0,78 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni 4,51 zł,
c) pozostałych w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni 0,25 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni
użytkowej 0,63 zł,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m 2 powierzchni
użytkowej 20,07 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1
m2 powierzchni użytkowej 10,65 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,63 zł,
e) pozostałych w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej 4,16zł
3) od budowli od wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity
z późn. zm 2%.
w sprawie wysokości stawek opłaty
targowej
1) przy sprzedaży odręcznej zajmującej
miejsce do 1m 2 powierzchni włącznie
przez jeden podmiot handlujący w stosunku dziennym 7,00 zł
2) powyżej 1m 2 do 4m 2 włącznie
zajmowanej powierzchni handlowej
przy dokonywaniu sprzedaży przez jeden
podmiot handlujący w stosunku dziennym
23,00 zł
3) powyżej 4 m 2 do 8m 2 włącznie
zajmowanej powierzchni handlowej
przy dokonywaniu sprzedaży przez
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jeden podmiot handlujący – w stosunku
dziennym 35,00 zł
4) powyżej 8m 2 zajmowanej powierzchni handlowej przy dokonywaniu
sprzedaży przez jeden podmiot handlujący
w stosunku dziennym 65,00 zł
Rada Miejska zatwierdziła taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
Grupa 1 gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele określone w art.
22 ustawy):
cena wody - 3,00 zł/m3
- stała opłata abonamentowa na od-

biorcę na miesiąc - 3.36 zł/odb./m-c
Grupa 2 pozostali odbiorcy:
- cena wody - 3,14 zł/m3
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę
na miesiąc - 7,25 zł/odb./m-c.
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa 1 wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
- cena ścieków - 4,29 zł/m3
Grupa 2 posiadacze przydomowych
przepompowni ścieków:
- cena ścieków 4,18 zł/m3
Za ścieki opadowe i roztopowe:
Grupa 1 - wszyscy odbiorcy: cena
ścieków: 1,51 zł/m3
Do ceny i stawek opłat dolicza się
podatek od towarów i usług w wysokości
8%.

Koncert orkiestry
po raz 21
Dwadzieścia razy już pracowicie
grała, pora na początek trzeciej dekady.
13 stycznia 2013 roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagra jak
zwykle głośno, hucznie i…skutecznie.
Główne dowództwo zadecydowało, że
kasa zebrana w XXI Finale zostanie
przeznaczona w połowie na pomoc
najmłodszym i najstarszym pacjentom
i podopiecznym. Zbieramy tym razem
na wsparcie terapii noworodków i
niemowlaków, a w drugiej części
na zakup sprzętu geriatrycznego
dla szpitali i zakładów opiekuńczoleczniczych. Zakładów opiekuńczych
dla ludzi starszych jest wciąż za mało, a
i te są mniej niż skromnie wyposażone
w potrzebny sprzęt. Wobec tego
Orkiestra idąc naprzeciw najbardziej
pilnym potrzebom planuje za część
zebranych pieniędzy wyposażyć domy
opieki w taki sprzęt:
- łóżka o regulowanej wysokości z
zabezpieczeniami
- materace przeciwodleżynowe
- statywy mobilne do kroplówek
- ssaki elektryczne i akumulatorowe
- pompy infuzyjne i żywieniowe

- sprzęt rehabilitacyjny: rotory kończyn
dolnych i górnych, tory do nauki
chodzenia i rowery treningowe.
Dobrodzień jak zwykle nie
zawiedzie, wierzymy w to, bo tu się
gra co roku i tak będzie tym razem.
Czekają na Was wolontariusze z
puszkami i serduszkami -13 stycznia
jesteśmy wszędzie

W imieniu Sztabu w
Dobrodzieniu – Ewa Piasecka
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So³ectwa
So³ectwa zrealizowa³y
zrealizowa³y
zadania
zadania w
w 2012
2012 roku
roku

Rada Miejska w budżecie gminy na
2012r. na realizację zadań z funduszu
sołeckiego przeznaczyła kwotę 196.665,49
zł. Na zebraniach we wrześniu roku 2011,
sołectwa zdecydowały o zadaniach, które
były realizowane w bieżącym roku.
1. Sołectwo Błachów przeprowadziło
remont przepustu na drodze łączącej
ulicę Opolską z drogą łączącą wioski
Błachów z Ligotą Dobrodzieńską
oraz remont nawierzchni najbardziej
zniszczonych odcinków ul. Zamkniętej.
Koszt zadań 6.006,18 zł.
2. Sołectwo Bzinica Nowa środki
przeznaczyło na prace wykończeniowe
przy altanie w Bzinicy Starej – wykonanie
podbitki z pomalowaniem altany oraz
na czyszczenie rowów, dokończenie
rozpoczętych prac- zadanie w trakcie
realizacji. Koszt zadań 9.811,18 zł.
3. Sołectwo Bzinica Stara

znaczyło część środków na czyszczenie
rowów przydroż nych przy gruntach
gminnych oraz na zakup sprzętu dla jednostki OSP Kocury-Malichów. W ramach
środków zakupiło kosiarkę Viking oraz

8.403,50 zł.
11. Sołectwo Myślina zaplanowało
remont chodnika przy ul. Kolejowej w
Myślinie i Turzy za kwotę 22.047,70 zł.
12. W Sołectwie Pietraszów wykonano
oświetlenie drogowe w miejscowości
Liszczok przy ul. Zawadzkiej. Kosz
zadania 9.550,00 zł.
13. Sołectwo Pludry podzieliło
środki na remont parteru budynku
starej szkoły oraz na projekt i budowę
kotłowni przy starej szkole w Pludrach.
Koszt zadań 22.047,70 zł.
14. Sołectwo Rzędowice wykonało
remont sali przy ul. Dobrodzieńskiej 10.
Zakupiło materiały do pomalowania płotu przy placu zabaw i wybrukowano kostką przystanek i obejście wokół przystanku na Pustkowiu przy ul. Mostowej.
Koszt zadań 15.036,52 zł.

kosę spalinową STIHL. Koszt
zadań 10.095,85 zł.
9. Sołectwo Ligota Dobrodzieńska zakupiło siatkę i
wykonało ogrodzenie części
boiska. Koszt zadania 12.584,62
zł.

wykonało pokrycie dachowe
blachodachówką i założenie rynien
altany reakreacyjnej na boisku w
Bzinicy Starej oraz zakupiło kosę
spalinową- wykaszarkę. Koszt
zadań 14.130,86 zł.
4. Sołectwo Główczyce
zaplanowało
sporządzenie
dokumentacji projektowej ul.
Bielowcowej w Zwozie. Koszt
zadania 11.045,90 zł.
5. W sołectwie Gosławice utwardzono
kruszywem drogę gminną równoległą do
ul. Krótkiej ok. 800 m. Koszt zadania
9.333,20 zł.
6. Sołectwo Kolejka środki
przez naczyło na wykonanie
zatoki postojowej – poszerzenie
drogi na zakręcie. Koszt zadania
5.000,00 zł.
7. Sołectwo Klekotna
zakupiło siatkę do ogrodzenia
placu zabaw od strony pola oraz
ławki do siedzenia na boisku i
przy huśtawce. Wykonana została
rekultywacja terenu boiska, a
mieszkańcy obsadzili plac zabaw
krzakami ozdobnymi. Koszt zadań
9.048,75 zł.
8. Sołectwo Kocury prze-

15. Sołectwo Szemrowice podzieliło
środki na remont świetlicy w budynku OSP
w Szemrowicach, zakup wyposażenia do
świetlicy (krzesła, gry, zamrażarka), sprzęt
przeciwpożarowy dla OSP Szemrowice
oraz paliwo do kosiarek. Koszt zadań
16.072,69 zł.

10. W Sołectwie Makowczyce
utwardzono i wyrównano kruszywem
bazaltowym ul. Łąkową od asfaltu
w kierunku Myśliny. Koszt zadania

16. W sołectwie Warłów przeprowadzono remont dróg gminnych
– utwardzenie i wyrównanie kruszywem.
Koszt zadania 9.476,17 zł.
H.K.
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Krzy¿ Zas³ugi
dla Joachima Wloczyka
W dniu 19. października Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik wzięła udział w
uroczystej gali z okazji jubileuszu 15-lecia
Odnowy Wsi w Polsce, która odbyła się w
Prószkowie. W uroczystości udział wzięli
m.in. goście z Kancelarii Prezydenta RP,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi
ARGE we Wiedniu. Obchody 15-lecia
Odnowy Wsi w Polsce odbywają się
pod honorowym patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. W tym
dniu wręczone zostały odznaczenia za
zasługi w działalności na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich. Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński wręczył liderom i
osobom działającym społecznie na rzecz
Odnowy odznaczenia państwowe - Srebrne
i Brązowe Krzyże Zasługi. Odznaczenia
za zasługi dla województwa opolskiego
przyznał też Marszałek Województwa
Opolskiego Józef Sebesta. Jest nam
niezmiernie miło poinformować, iż
wśród osób odznaczonych znalazł
się pan Joachim Wloczyk – Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice,
któremu wręczono Brązowy Krzyż
Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej.
Odnowa wsi jest jedną z
najważniejszych innowacji społecznych
na obszarach wiejskich. Wpływa na
ich rozwój w wymiarze lokalnym,
regionalnym oraz krajowym. Opolski
program odnowy to największy i najdłużej
działający regionalny program aktywizacji

społeczności lokalnych. Uczestniczy w
nim około 700 sołectw ze wszystkich
68 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich
Opolszczyzny. Inspiracją dla opolskich
rozwiązań były doświadczenia Nadrenii
- Palatynatu i Dolnej Austrii, w których
to landach ta metoda rozwoju obszarów
wiejskich stosowana jest od połowy lat
80. XX wieku.
Na terenie gminy Dobrodzień program

Odnowy Wsi funkcjonuje od 2003 roku.
Wtedy to uczestnictwo swoje zgłosiła
miejscowość Szemrowice. W 2004 r.
do programu przyłączyły się Kocury i
Malichów oraz sołectwo Rzędowice. W
2009 r. do programu dołączyły Myślina i
Pludry. Obecnie do programu przystąpiły
sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa.
AK

Stop przemocy
w rodzinie
19 października 2012 roku młodzież
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu zorganizowała na
rynku miasta pikietę pod hasłem „Stop
przemocy w rodzinie”. Młodzi ludzie
przygotowali wcześniej plakaty pod
tym samym hasłem i ruszyli z nimi do
miasta. Podczas pikiety nosili plakaty
i wykrzykiwali hasła nawołujące do
reagowania na obserwowaną w pobliżu
przemoc. Uczniowie rozdawali również
ulotki z numerem tzw. błękitnej linii,
gdzie można się zgłosić i szukać pomocy.
Pikiecie towarzyszył również śpiew
i taniec – integracyjna belgijka wraz
z nauczycielami i dyrektorem szkoły
Joachimem Wloczykiem.
Następnego dnia odbył się koncert
charytatywny pod tym samym hasłem

w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i
Sportu. Zagrały zespoły Rockin Peace
z Dobrodzienia, Inasne z Lublińca oraz
Great Line z Koszęcina. Podczas koncertu
sprzedawane było ciasto otrzymane od
dobrodzieńskich cukierników: Cukiernia
- Brzezina, Cukiernia - Gorgosz, Piekarnia
– Bebel. Całość pozyskanej kwoty zostanie
przeznaczona na paczki świąteczne dla
potrzebujących.
Całość akcji została przeprowadzona z
inicjatywy uczennicy Pauliny Suchańskiej,
która w ten sposób realizowała założenia
projektu „Korba”. Wsparcia udzielił
Wolontariat Szkolny, Samorząd Szkolny
oraz Stowarzyszenie Dobrodzień
Potrzebującym.
ADa

Obwodnica - pragnienie spokoju
„Doga wojewódzka nr 901, biegnąca
od Olesna do Gliwic, to droga o jednym
z największych natężeń ruchu, spośród
wszystkich dróg tej kategorii w naszym
województwie. (...)”
Tak rozpoczynał się artykuł w jednym
z numerów Echa Dobrodzienia, jaki
ukazał się rok temu. Dotyczył jednej
z najważniejszych dla Dobrodzienia
inwestycji – budowy obwodnicy drogi
wojewódzkiej nr 901 (ul. Oleska i
Piastowska).
Co zmieniło się w tej sprawie w
międzyczasie? Otóż przede wszystkim
wydłużył się termin zakończenia
sporządzania projektu budowlanego, a
to dlatego, ponieważ inwestor (Zarząd
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Dróg Wojewódzkich w Opolu) winien
otrzymać warunki od Generalnej dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie
których mógłby włączyć obwodnicę do
drogi krajowej nr 46. Warunki te były inne
niż wstępne ustalenia, dlatego należało
od nowa zaprojektować skrzyżowanie z
drogą krajową, zmieniając zwykłe rondo
na tzw. rondo turbinowe i jak się okazuje
wstępnie przewidzieć także dalszy ciąg
obwodnicy. Można by zadać pytanie
skąd wzięła się ta zmiana stanowiska
GDDKiA. Otóż uznano, że projektowany
odcinek nie stanowi obwodnicy, a
jedynie łącznik do drogi krajowej. Z
całą pewnością ruch jaki odbywa się na
drodze wojewódzkiej obecnie, docelowo
przeniósł by się na odcinek drogi krajowej
między Błachowem i istniejącym rondem
(natężenie na tym odcinku wynosiłoby
prawie 15 tys. pojazdów na dobę). Taka
liczba pojazdów, to spore obciążenie

dla drogi, dlatego GDDKiA wymusiła
na inwestorze opracowanie koncepcji
przebiegu dalszej części obwodnicy.
Dla nas, mieszkańców gminy, najważniejszą informacją jest taka, iż w
przyszłym roku projekt będzie gotowy, a
spora w tym zasługa finansowania go w
bardzo znacznej części przez gminę. Ze
wstępnych deklaracji ZDW jasno wynika,
że plany do budowy obwodnicy, czy też
raczej łącznika, są bardzo konkretne. Nie
należy się łudzić, że będzie to już przyszły
rok, ale jeżeli finansowanie tej inwestycji
ma wiązać się z nowym okresem programowania 2014-2020, to wszyscy
liczymy na to, że budowa rozpocznie się
tak szybko, jak tylko to możliwe. Gmina
swojego zaangażowania w sprawę na
pewno nie zmniejszy, a patrząc na to jak
ważna to inwestycja dla nas wszystkich,
mobilizacja i zapał już jest ogromny.
MW

Co nowego w œmieciach
Wielkimi krokami zbliżamy się do
wprowadzenia przepisów znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
na terenie gmin. Rada Miejska w
Dobrodzieniu podjęła już szereg uchwał
dotyczących nowego systemu. Uchwały
te dotyczyły między innymi określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat. Wybrano także metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalono stawki
opłaty, wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nalezało także określić
szczegółowy sposob i zakres świadczenia
usług odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę.
Na ostatniej sesji Rada podjęła również
uchwałę o przyjęciu znowelizowanego
REGULAMINU
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY DOBRODZIEŃ.
Regulamin ten określa wszelkie zasady
dotyczące gospodarowania odpadami.
Zgodnie z podjętymi uchwałami opłata
za odpady komunalne będzie wnoszona
kwartalnie:
• za I kwartał do 31 stycznia danego
roku
• za II kwartał do 30 kwietnia danego
roku
• za III kwartał do 31 lipca danego
roku
• za IV kwartał do 31 października
danego roku
Pierwszą opłatę należy wnieść do 31

lipca 2013r.
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób selektywny wynosić
będzie 10.00 złotych miesięcznie.
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób nieselektywny
wynosić będzie 19.00 złotych miesięcznie.
Dlatego warto prowadzić selektywną
zbiórkę śmieci, gdyż przynosi to nie tylko
korzyści dla środowiska naturalnego, ale
także finansowe.
Ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość ustalana będzie na
podstawie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Każdy
z właścicieli będzie zobowiązany złożyć
taką deklarację w Urzędzie Miejskim w
Dobrodzieniu.
Rada Miejska uchwaliła wzór deklaracji, która zostanie do Państwa
skierowana na początku przyszłego
roku. Poprawnie wypełnioną deklarację
będzie trzeba przekazać do gminy
najpóźniej do 15 marca 2013r. w jeden z
wybranych sposobów: pisemnie, faksem
lub e-mailem załączając skan deklaracji
lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej poprzez elektroniczną
skrzynkę podawczą, deklaracja wymaga
podpisu elektronicznego.
W zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z nieruchomości odbierane są wytworzone

KOMUNIKATY
W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują
sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych
na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalnobytowych w tych środowiskach.
Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny
w/w osób i rodzin, sprawdzenie sytuacji życiowej, ewentualnie udzielenie tym
osobom niezbędnej pomocy, zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych,
zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.
Wszystkie osoby, którym znana jest trudna sytuacja przede wszystkim osób
starszych i niepełnosprawnych nie posiadających rodziny prosi się o kontakt tel.
pod nr 034/3575 100 wew. 42 lub osobisty z pracownikami pomocy społecznej w
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, pokój nr 2.
Za wszelką pomoc w udzieleniu w/w informacji
serdecznie dziękuję –

w gospodarstwach domowych następujące
frakcje odpadów komunalnych: zmieszane
odpady komunalne, papier, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metal, szkło, odpady ulegające
biodegradacji, meble i inne odpady
wielkogabarytowe.
Odpady takie jak: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady budowlano – remontowe,
pochodzące z remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we
własnym zakresie (na wykonanie których
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowę, lub na wykonanie których nie
jest wymagane zgłoszenie do administracji
budowlano – architektonicznej), zużyte
opony, inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych będą odbierane w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowanym na terenie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Punkt ten
będzie funkcjonował od lipca przyszłego
roku. Transport odpadów do punktu
mieszkańcu muszą zapewnić w własnym
zakresie i na własny koszt.
Zapewne czeka nas dużo nauki o
gospodarce odpadami, segregacji śmieci
i sposobach ograniczania produkcji
odpadów, ale dzięki znowelizowanej
ustawie zrobiliśmy już pierwszy krok w
dobrym kierunku, aby wszystkim nam
żyło się lepiej.
M.Cz.

¯yczliwoœæ
jest pragnieniem szczêœcia drugich
Tolmann Pesch

Serdeczne podziêkowania
za z³o¿one nam ¿yczenia,
kwiaty i prezenty
z okazji Jubileuszu

sk³adaj¹
Ró¿a i Herbert Badura

K. Tkaczyk

***
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu zwraca się z prośbą o zgłaszanie par
małżeńskich zameldowanych na terenie naszej gminy, które w 2013r. będą
obchodzić 50-lecie Pożycia Małżeńskiego oraz par obchodzących Złote Gody
w latach ubiegłych, które nie zostały zgłoszone. Zgłoszeń można dokonywać
telefonicznie pod nr 34 3575 100 wew. 40 lub w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieniu.
E.K.
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Dostojne Jubilatki
We wrześniu
bieżącego roku 90
rocznicę urodzin
obchodziła Pani
Marta Bryś z
Rzędowic, w
październiku Pani
Jadwiga Kazior
z Myśliny, a w
listopadzie Pani
Janina Kubalka
z Dobrodzienia.
Szanownym
Jubilatkom jeszcze
raz życzymy
zdrowia, szczęścia
i wszelkiej
pomyślności.
E.K.

Pani Marta Bryś

Pani Jadwiga Kazior

Pani Janina Kubalka

Œwiêto Niepodleg³oœci
Tegoroczne
obchody
Święta
Niepodległości rozpoczęły się w
Dobrodzieniu już 10.11.2012 roku
koncertem zespołów rockowych, który
odbył się w Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu. Wystąpiły dwa zespoły
– „Red Row” z Dobrodzienia oraz
„Fruchstuck” z Wrocławia.
11 listopada natomiast o godzinie 10.00
w Kościele po wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Dobrodzieniu
odbyła się msza święta w intencji
Ojczyzny. Uroczystość została podkreślona poprzez obecność władz Dobrodzienia
oraz pocztów sztandarowych m.in. szkół.
Po zakończeniu mszy odbył się koncert
Chóru „Kantata” pod dyrekcją Władysława
Regnera. W repertuarze znalazły się
pieśni religijne oraz patriotyczne.
Między kolejnymi częściami koncertu
wystąpiły aktorki teatru „Mimowolnego”
prowadzonego przez Agnieszkę
Hurnik. Joanna Eichhorn przedstawiła
interpretację fragmentów „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza, natomiast Maria
Eichhorn zaprezentowała wiersz
Marii Pawlikowakiej - Jasnorzewskiej
„Zwykłe matczysko”. Zarówno chór
jak i teatr działają przy Domu Kultury
w Dobrodzieniu. Występ został przyjęty
owacją na stojąco, a pani Burmistrz Róża
Koźlik złożyła serdeczne podziękowania
za przygotowanie oprawy artystycznej
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obchodów Święta Niepodległości.
Już o 11.30 na Stadionie Miejskim
odbywał się Marsz Nordic Walking o
„Srebrny Pierścień z Orłem w Koronie”
(dystans 5 km), natomiast o godzinie
12.00 rozpoczynał się Bieg pod tym
samym hasłem i również na dystansie 5
km. W sumie wystartowało 97 osób. W
Nordic Walking 21 0sób (14 kobiet i 7
mężczyzn), a w Biegu 76 biegaczy (13
kobiet i 63 mężczyzn). Mieszkańców
Dobrodzienia reprezentowało 21 osób
(10 w biegu i 11 w Nordic Walking). Na
podium stanęli i odebrali puchar z rąk pani

Burmistrz: w Biegu – I miejsce Dulski
Daniel z Lublińca, II miejsce Szymura
Grzegorz z Leszczyn i III miejsce Kapela
Marek z Dobrodzienia. Natomiast w
marszu Nordic Walking – I miejsce Gański
Robert z Lublińca, II miejsce Kokot Aneta
z Iwanic Dużych oraz III miejsce Kilan
Piotr również z Iwanic Dużych.
Na zakończenie obchodów o godzinie
18.00 w miejscowym kinie „Rodło”
wyświetlony został film „Bitwa pod
Wiedniem”. Projekcje zostały również
zorganizowane dla uczniów Gimnazjum
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
ADa

HARMONOGRAM

odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień na okres zimy 2012 – 2013
Lp.

Nazwa zakładu pracy

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu
2. Adam Jêdras
46-380 G³ówczyce,
ul. Dobrodzieñska
3. Krystian Przyby³a
ul. Opolska 99
46-380 Dobrodzieñ
4. Stefan Froncek
46-375 Pludry,
ul. Rolna 14
5. Henryk Fonfara
46-380 Zwóz,
ul. Bielowcowa 12
6. Klaudiusz Kandora
46-380 Rzędowice,
ul. Leśna 15
7. Waldemar Lempa
46-380 Turza,
ul. Kolejowa 2
8. Rudolf Wiendlocha
46-380 Szemrowice,
ul. Grzybowska 3

Teren odśnieżania

Nr telefonu

Dobrodzień: ul. Gładysza, Cmentarna, Opolska
do CPN, Plac Wolności, Woj.Pol, Szemrowicka,
Solna, Kościuszki, Rzędowicka, Mickiewicza,
Polna, E.Stein, Parkowa, Pocztowa, Moniuszki,
Chłopska, Reymonta
Osiedle Sikorskiego – Dobrodzień, ul. Leśna
– do Bąków, Kolonia J. Wieczorka, Bukowa,
Lubliniecka.
B³achów z ul. Opolsk¹ do Cmentarnej,
Powstañców, Spó³dzielcza, Kolejowa, S³oneczna,
K. Mañki, Dworcowa, Na Habas,
Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok, Bzinica
Stara i Nowa, B¹ki, Kolejka

34/357-53-30
34/357-55-34
723-620-101

Dobrodzień: „Hadasiki”, droga do ujęcia wody,
ul. Lubliniecka-ca³a, Topolowa, Studzienna,
Zielona, Dêbowa, Gosławice, Główczyce, Zwóz,
Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury,
Malichów, Warłów.

34/357-50-22
604-688-676

Turza, Myślina, Makowczyce,

608-707-158

Szemrowice, ul. Na Makowczyce, droga z
Szemrowic do Kocur, Ligota Dobrodzieñska.

601-575-802

Wspomnienie

603-377-990
34/357-59-18
506-135-226
34/353-74-91
698-487-852

693-984-671

We wrześniu br. zmarła sołtys Ligoty
Dobrodzieńskiej Krystyna Borecka. Swoją
funkcję pełniła krótko od 03.02.2011r., ale
z wielkim zaangażowaniem. Jako sołtys
brała czynny udział w posiedzeniach Sesji
Rady Miejskiej, spotkaniach sołtysów
organizowanych przez Burmistrza.
Wykazywała inicjatywę w realizację zadań
funduszu sołeckiego na terenie sołectwa.
Była pomysłodawczynią zorganizowania
bezpiecznego boiska do piłki nożnej w
Ligocie Dobrodzieńskiej, a plany związane
z realizacją zadań miała dalekie. Niestety nie
było Jej dane planów zrealizować.

Uzupe³niaj¹ce
Nowy GAMED wkrótce wybory so³tysa

W połowie grudnia 2012 Do brodzieńska placówka medyczna „Gamed”
zyska nowa siedzibę. Na granicy parku
i najstarszego zabytkowego mostu w
Dobrodzieniu powstał nowoczesny
budynek zdecydowanie większy od
poprzedniego lokalu.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gamed” zaoferuje swoim
pa cjen tom nieco szersze usługi niż
do tychczas. Podstawową poradnią
bę dzie poradnia lekarza rodzinnego z
oddzielnymi poczekalniami dla dzieci
zdrowych i chorych, gabinet zabiegowy,
pracownia USG i punkt szczepień. Ponadto
prowadzone są rozmowy, aby dodatkowo
funkcjonowały poradnie: stomatologiczna,
ginekologiczna i okulistyczna. Inni
specjaliści jeśli będą mogli zaoferować

swe usługi to jedynie prywatnie ponieważ
Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził
zgody na podpisanie kontraktów z
lekarzami innych specjalizacji uznając, że
Dobrodzień jest zbyt małą miejscowością
a specjaliści przyjmują w pobliskim
Oleśnie. Czyniono starania o poradnię
neurologiczną i urologiczną, ale NFZ
zdecydowanie odmówił.
Pewnego rodzaju rekompensatą i
udogodnieniem dla pacjentów będzie
mieszcząca się w budynku przychodni
apteka. Przy posesji znajduje się parking
mieszczący 10 samochodów natomiast
dodatkowo uzyskano zgodę na parkowanie
6 samochodów w uliczce wzdłuż rzeki.
Lekarze zapraszają do nowej siedziby
wszystkich swoich dawnych pacjentów i
nie tylko!
ADa

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

W dniu 03 października 2012r.
odbyły się uzupełniające wybory
sołtysa w Ligocie Dobrodzieńskiej
w trakcie trwania kadencji 20112014. Mieszkańcy podczas tajnego
głosowania zdecydowali o wybraniu
Pani Katarzyny Max na sołtysa
Sołectwa Ligota Dobrodzieńska. Rada
Sołecka w niezmienionym składzie
wyraziła chęć współpracy z sołtysem.
Pani Sołtys życzymy wytrwałości,
aktywności i wielu interesujących
przedsięwzięć na terenie sołectwa.
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400-lecie
400-lecie Kocur
Kocur

W dniach 31.08.2012 -01.09.2012
r w Kocurach odbyły się uroczystości
400-lecia Kocur.
Na realizację tego zadania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i
Malichów ,,Brzozowa Dolina” pozyskało
dotację z „Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: „Europa inwestująca w
obszary wiejskie” współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 Leader Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013. Środki
zostały pozyskane za pośrednictwem
LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach
Małych Projektów.
31.08.2012 r w piątek miejscowy
wielopokoleniowy zespół ,,Familijo
z Brzozowej Doliny’’ przywitał gości
hymnem Kocur ułożonym specjalnie na
400-lecie .
Dzieci przedstawiły bajkę ,,O kurze,
która chciała znosić złote jajka’’.
A następnie odbył się pokaz slajdów

związany z historią naszych
miejscowości oraz promocją
Monografii wydanej z okazji
400-lecia Kocur.
W dniu 01.09.2012 r w
sobotę dzień rozpoczęliśmy
rajdem rowerowym szlakiem
historycznych miejsc.
Festyn ,,400-lecia Kocur’’
rozpoczęła uroczysta Msza Św, a
następnie wystąpiła Janina Libera
z telewizji TVS wraz z zespołem
,,Nas Troje’’ z repertuarem
śląskich piosenek.
Wyjątkową atrakcją była inscenizacja historyczna, podczas
której uczestnicy mogli poznać
bitwę z XIX wieku między
wojska mi napoleońskimi i
prus kimi, która odbyła się w
pobliskich lasach.
Festyn "400-lecie Kocur"
- "z historią i tradycją do
przyszłości'' przyczynił się
do pobudzenia aktywności
mieszkańców oraz do integracji
miejscowej wielokulturowej społeczności
i popularyzacji lo kal nej twórczości
kulturalnej z wy korzystaniem miejscowego dzie dzictwa kulturowego i
historycznego śląskiego, polskiego
i niemieckiego. Mieszkańcy byli
za angażowani w przygotowanie festynu.Włączyli się w prace zespołowe w
celu przygotowania i zrealizowania tak
dużego przedsięwzięcia.

Bo¿onarodzeniowe warsztaty

W Dobrotece, pierwszym w Polsce
salonie meblowym łączącym funkcje
handlowe, edukacyjne i badawcze,
odbyły się 17 listopada 2012 roku
bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne.
W ramach programu „Od przedszkola
do Dobrodzienia” zostały zaproszone
wszystkie placówki edukacyjne do
wspólnej przedświątecznej zabawy w
projektowanie i wytwarzanie ozdób
choinkowych. Zamówione wcześniej
materiały czekały już na małych
artystów.
W przedpołudnie sobotnie przybyło
do Dobroteki niemal 70 dzieciaków
z wszystkich naszych placówek
edukacyjnych z Dobrodzienia i nie
dokończenie na s. 15
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Co na emeryturze?

„Wesołe jest życie staruszka” – mówią
słowa starej kabaretowej piosenki. Nie
zawsze jest tak różowo jak sobie poeta
wymyślił, ale zawsze może być lepiej. Po
skończeniu pracy zawodowej większość
ludzi odczuwa pustkę, niektórzy nawet
czują się skrzywdzeni i niedocenieni.
Przecież tyle lat pracowali, a teraz co…
Nawet na godne życie nie wystarcza.
Często gorycz pogłębiają pojawiające
się choroby, wędrówki po lekarzach,
wizyty w szpitalu. Takie są jednak etapy
naszego funkcjonowania i trzeba się z
tym pogodzić. Fajnie jest, gdy przejściu
na emeryturę towarzyszy akceptacja,
pojawiają się nowe pomysły na życie, które
przecież nie skończyło się wraz z pracą
zawodową. Życie trwa nadal i jego ciemne
strony można sobie rozjaśnić. I tu właśnie
pole do popisu mają różne organizacje,
zrzeszenia, czy stowarzyszenia. Mam
na myśli prężnie działające koło bardzo
dojrzałej młodzieży czyli PZERiI w
Dobrodzieniu.
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów - Koło w Dobrodzieniu nie
osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,
bo istnieje „dopiero” 52 lata. Trudno
uwierzyć, ale Związek w Dobrodzieniu
tworzy grupa licząca 127 osób. Posadzić
takie towarzystwo przy stole jest nie lada
wyczynem. Od 21 lipca 2010 roku kołem
zarządza przewodnicząca pani Stefania
Danielczuk, której pomagają panie: Dorota
Maruszczyk /z-ca szefowej/, pani Danuta
Jelonek /czuwa nad finansami/, pani Teresa
Kocorek na bieżąco sekretarzuje, a panie
Jadwiga Gajda i Edeltrauda Tomaszewska
uzupełniają Zarząd. Spotkania członków
Koła odbywają się w każdy czwartek w
godzinach 16 – 18,00. Siedziba Związku

zagościła na dobre w dobrodzieńskim
domu kultury. Można tu pogadać, wypić
kawę, opracować program planowanej
wycieczki – po prostu wyjść z domu i
spotkać się z ludźmi. Działalność koła
to nie tylko cotygodniowe spotkania.
Zarząd ma wiele pomysłów i energii,
by te wszystkie pomysły zrealizować.
Cyklicznie już odbywają się spotkania
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i
Dnia Babci oraz Dziadka, a także Dnia
Seniora. Te spotkania są zawsze mile
traktowane i członkowie z przyjemnością
biorą w nich udział. Dobrą okazją do
integracji stały się tradycyjne spotkania
wigilijne i wielkanocne – dzielenie się
opłatkiem i jajkiem zcala grupę obcych
sobie ludzi i wzbudza ciepłe rodzinne
uczucia. Przewodnicząca Koła jak i cały
Zarząd pracują nad tym, by organizacja
istniała nie tylko „na papierku”.Szuka więc
sposobu, by Związek intensywnie żył , by
coś się działo.
Wiele osób dopiero teraz ma czas by
zwiedzić piękne zakątki naszego kraju,
a nawet wziąć udział w zagranicznych
wojażach. W grupie weselej i taniej – więc
jest okazja by pojechać na przykład do
Krakowa. W programie takiej wycieczki
jest oczywiście zwiedzanie miasta ,
wizyta w Łagiewnikach Krakowskich
oraz udział w Misterium Męki Pańskiej,
przygotowanym przez Salezjanów z
krakowskiego seminarium. Wiele osób
czynnych zawodowo i wychowujących
dzieci w codziennej bieganinie nie miało
czasu, by odwiedzać przybytki kultury i
rozrywki. Czas na zmiany. Teraz można
nadrobić zaległości. Dzięki organizowanym przez Koło PZERiI wyjazdom
do teatru w Opolu, Częstochowie czy

Gliwicach można zapomnieć
na chwilę o codziennych
problemach i zatopić się w
świecie sztuki i fantazji.
Tyle dzieje się w tym kole, a to jeszcze nie wszystko.
Wyobraźmy sobie Święto
Kwiatów w Otmuchowie i
dobrodzieńskie uśmiechnięte twarze wśród tych kolorów
wspaniale kwitnących roślin
– to propozycja dla tych,
którzy lubią ogród i zieleń.
Natomiast dla sympatyków
wody i sportu organizowane
są wejścia na basen kryty w
Dobrodzieniu, gdzie można
pokonywać kilometry w wodzie i pod wodą. Dla tych z
kolei, którzy lubią biesiady
znajdzie się miejsce przy
ognisku, które w razie
sprzyjającej pogody można
spontanicznie i szybko zorganizować, a także udział
w corocznym "babskim
combrze" (zdjęcie). Emeryci
i ren ciści integrują się
również „międzymiastowo”,
a dowodem na to było zaproszenie we
wrześniu br. przez lubliniecki związek
kolegów z Dobrodzienia na obchody 55
rocznicy działalności Koła w Lublińcu.
Przedstawiciele z Dobrodzienia skorzystali z zaproszenia i nawet przywieźli z
sobą pamiątkową piękną statuetkę.
Doświadczenie i kilkuletnia praktyka w
organizowaniu różnych przedsięwzięć
związkowych sprawiły, że Zarząd zaczął
organizować wyjazdy na wczasy krajowe
i zagraniczne. Zaczęło się od wypoczynku
nad polskim morzem we Władysławowie i
Ustroniu, a doszło do propozycji wczasów
w Chorwacji czy Włoszech.
Panie z Zarządu Koła nie opowiedziały
mi tego wszystkiego, by się chwalić
/a przecież jest czym/. Poprosiłam o
nieformalne „sprawozdanie”, by Czytelnicy naszego „Echa” dowiedzieli się, że
można zawalczyć z nudą, wyjść z domu,
oderwać się od codziennej szarzyzny. Nie
trzeba mieć emerytury z tzw. wyższej półki. Członkostwo w Związku kosztuje tylko …2 zł miesięcznie, czyli 24 zł rocznie.
Organizowane imprezy kalkulowane są ze
zniżkami – Zarząd już się o to skutecznie
stara. Warto dołączyć do tej grupy. Życie
jest za krótkie, by je potraktować byle jak.
Psioczeniem i narzekaniem nie poprawimy
sobie bytu i chyba lepszym sposobem na
przeżycie każdego dnia jest chwilowa
odskocznia, która sprawia, że na dworze
jest jaśniej, w domu cieplej, a nam łatwiej
o uśmiech.
Ewa Piasecka
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Opuszczona
trzydziestolatka

Puste korytarze, półmrok, kompletna
cisza… smutek.
„Starł tablice pamięci czas,
posnęły dzwonki”.
Tak wygląda teraz budynek szkoły w
Gosławicach. Nie zawsze tak było. Szkoła w
Gosławicach przeżyła swój czas świetności,
była na wskroś nowoczesna, wyposażona
w taki sprzęt elektroniczny, o którym w
tych czasach inne szkoły mogły jedynie
pomarzyć. Jakie były początki? Przedstawię
tu najważniejsze etapy w życiu gosławickiej
szkoły.
1963r. – utworzono Szkołę Rachunkowości
Rolnej w Gosławicach
1971 – 1978 – powołano Zasadniczą Szkołę
Rolniczo-Drobiarską
1977 – Szkołę włączono do Zespołu Szkół
w Dobrodzieniu
1977–1980 działało Policealne Studium
Rolnicze
1978 – powstało 4-letnie Liceum Rolnicze
1982 – 2002 – ponownie szkoła została
samodzielną jednostką tym razem
jako Zespół Szkół Rolniczych, później
Ponadgimnazjalnych
2004 – szkoła weszła w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
2008 – budynek szkoły zamknięto, a coraz
mniej liczne klasy kończyły naukę w
Dobrodzieniu
6 października 2012r. na chwilę czas
wrócił – zaludniły się korytarze, słychać
śmiechy, powitania, otwarto klasy i zaczęły
się wspomnienia. Zjazd Absolwentów to
niezapomniane zdarzenie. Nauczyciele i
uczniowie czują więź, pielęgnują pamięć o
ważnych wydarzeniach i drobnych epizodach
z przeszłości. Tak było i tym razem. „Długo
pozostanie w mej pamięci spontaniczne
zebranie w gabinecie wf, gdzie spotkali się
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uczniowie wszystkich moich byłych klas:
tych, którzy są obecnie po czterdziestce,
jak i tych o 5, 10, 14 i 18 lat młodszych.
Opowieściom i wspomnieniom nie było
końca. Takie spotkania i rozmowy z byłymi
wychowankami pokazują sens i istotę pracy
nauczyciela i wychowawcy ” – to słowa
nauczyciela wychowania fizycznego Marka
Jeremicza.
„Miło wspominam lata spędzone w tej
szkole – mówi Wojciech Helisz absolwent.

– Przyleciałem więc ze Szkocji specjalnie na
ten zlot” (Kulisy Powiatu 11.10.2012).
„Byliśmy małą placówką o ludzkim
obliczu, nasze gabinety nigdy nie były
zamknięte” – powiedział podczas akademii
były dyrektor ZSR Stanisław Kowalczyk.
Urok małych szkół tkwi w tym, że
wszyscy doskonale się znają – jak w
dużej zgranej rodzinie. Każdy nauczyciel
i pracownik szkoły zna ucznia z imienia i
nazwiska. Nikt tu nie jest anonimowy. W
tej ciepłej atmosferze młodzież doskonale
zdawała sobie sprawę, że nauczyciel to nie
tylko wykładowca i autor sprawdzianów.
Problemy z opanowaniem „Ody do
młodości” czy kolejność stosowania
poplonów były bowiem równie ważne dla
nauczyciela jak choroba matki Andrzeja, czy
złamane serce Joasi. Tu się rodziły uczucia
szacunku, koleżeństwa i przyjaźni między
nauczycielami i uczniami. Wiele z nich trwa
do dzisiaj. Dzień 6 października 2012 roku
na długo zostanie w pamięci tych, którzy
wspólnie się modlili w dobrodzieńskim
kościele, brali udział w uroczystej
akademii, zwiedzali szkołę w Gosławicach,
czy wreszcie wspólnie balowali w „HotelParku”. Cóż – teraz pozostaje czekać na
następny zjazd.
Ewa Piasecka

Wszystkim, którzy wyrazili pamiêæ i wziêli udzia³
w uroczystoœci pogrzebowej

lek. med. Józefa Gansinca
serdeczne podziêkowania sk³ada
rodzina
i pracownicy
NZOZ "Eskulap" w Dobrodzieniu

W środę, 21 listopada bieżącego roku,
w restauracji Park Hotel w Dobrodzieniu
odbyła się uroczystość dla par małżeńskich,
które w 2012r. i latach wcześniejszych
obchodziły Złote Gody. Nasi szanowni
Jubilaci to: Państwo Róża i Herbert Badura
z Dobrodzienia, Państwo Danuta i Tadeusz
Bartuzel z Dobrodzienia, Państwo Teresa
i Ernest Bonk z Turzy, Państwo Barbara i
Bruno Brommer z Bzinicy Starej, Państwo
Adela i Jan Czaja z Rzędowic, Państwo
Edeltrauda i Gerard Czaplik z Ligoty
Dobrodzieńskiej, Państwo Maria i Edmund
Czudaj z Pietraszowa, Państwo Alicja i
Joachim Desczyk z Dobrodzienia, Państwo
Elżbieta i Józef Dylong z Dobrodzienia,
Państwo Jadwiga i Jan Ebiś z Turzy,
Państwo Maria i Józef Gaida z Pietraszowa,
Państwo Maria i Edmund Hermańscy
z Malichowa, Państwo Renata i Alfred
Kaczmarek z Dobrodzienia, Państwo
Dorota i Jan Kasprzyk z
Dobrodzienia, Państwo
Emilia i Henryk Kierat z
Dobrodzienia, Państwo
Hildegarda i Helmut Knop
z Ligoty Dobrodzieńskiej,
Państwo Łucja i Jerzy
Kołodziej z Dobrodzienia,
Państwo
Adelajda
i
Norbert Koprek z Ligoty
Dobrodzieńskiej, Państwo
Helena i Paweł Kotzur z
Błachowa, Państwo Anna i
Rajnold Koza z Makowczyc,
Państwo Elżbieta i Joachim
Mrugalla z Dobrodzienia,
Państwo Hildegarda i Paweł
Ossyra z Warłowa, Państwo
Małgorzata i Herbert Skuballa
z Dobrodzienia, Państwo
Maria i Gerard Thomann z
Pluder, Państwo Renata i Jan
Thomann z Dobrodzienia.
Gratulacje oraz serdeczne
życzenia
dostojnym
Jubilatom złożyli: Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik,

Z³ote
Z³ote Gody
Gody
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu Damian Karpinski, Zastępca
Burmistrza Marek Witek oraz Zastępca
Kierownika USC Ewa Kalisz.
Podczas uroczystości Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik wręczyła
parom małżeńskim nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Małżonkowie otrzymali również
okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty.
Po wzniesieniu symbolicznego toastu,

dostojni Jubilaci zostali zaproszeni
przez Panią Burmistrz na wspólny
poczęstunek. Oprawę artystyczną
uroczystości przygotowały dzieci z
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Dobrodzieniu pod kierunkiem Pani Zofii
Tyrek.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz
życzymy jak najlepszego zdrowia,
pogody ducha oraz życzliwej opieki i
miłości najbliższych na dalsze wspólne
lata życia.
E.K.

Spotkanie z pisarzem
12 listopada 2012 roku w sali
kameralnej DOKiS w Dobrodzieniu
odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem
Markiem Krajewskim zorganizowane
przez Miejsko – Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dobrodzieniu.
Marek Krajewski to jeden z
najpopularniejszych obecnie polskich
autorów powieści kryminalnych.
Zadebiutował „Śmiercią w Breslau”
(1999), która stała się pierwszą częścią
serii powieści z Eberhardem Mockiem,
których akcja dzieje się w dawnym
Wrocławiu. Kolejne powieści to:
„Koniec świata w Breslau” (2003),
„Widma w mieście Breslau” (2005) i
dokończenie na s. 15
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z cyklu: Nasi niezwykli

Bernard Gaida
Urodził się i wychował w
Dobrodzieniu. Po ukończeniu tutejszego
Liceum Ogólnokształcącego wybrał
studia na Uniwersytecie w Poznaniu
– technologia drewna oraz teologię na
Papieskiej Akademii Teologicznej, która
wtedy funkcjonowała przy seminarium
duchownym w Poznaniu. Pierwszy
kierunek wybrał, ponieważ pradziadek,
dziadek, ojciec byli stolarzami,
gdyby wybrał coś innego czułby się
wyobcowany. Jego syn również ukończył
ten kierunek na tej samej uczelni. Drugi
krąg zainteresowań natomiast wynikał
z oporu wobec marksizmu i leninizmu.
Był to swego rodzaju protest przeciw
ideologii, która atakowała świat wartości,
a on, jako niemiecki Ślązak wychowany
był w przywiązaniu do wiary.
Po ukończeniu studiów został jeszcze
w Poznaniu zauroczony miastem. Odbył
tam roczny staż w Wielkopolskich
Fabrykach Mebli. Następnie wrócił
do Dobrodzienia i otrzymał pracę w
Nasycalni Podkładów Kolejowych w
Pludrach na stanowisku szefa produkcji,
co było dużym wyróżnieniem dla młodego
człowieka rok po studiach. Po trzech
latach przeniósł się do Dobrodzieńskiej
Fabryki Mebli, gdzie pracował do lat
90., do zmian ustrojowych najpierw,
jako zastępca kierownika produkcji, a
potem, jako główny technolog produkcji.
Ponieważ zakład ten wykonywał wiele
zleceń dla IKEI praca tam pozwoliła
Bernardowi Gaidzie na nawiązanie wielu
kontaktów zagranicznych. Były to czasy,
w których znajomość języków obcych
była rzadkością, a on znał język niemiecki
z domu i angielski ze szkoły. Uczestniczył,
zatem w rozmowach biznesowych, jako
tłumacz. To pozwoliło na nawiązanie
kontaktów, które zaowocowały po
zmianach ustrojowych dających nowe
możliwości gospodarcze. Mógł się
wtedy stać przedstawicielem na Polskę
szwedzkiej firmy produkującej okleiny.
Po jakimś czasie założył własną
firmę, która najpierw sprzedawała w
Polsce okleiny produkowane w Szwecji.
Firma ta istnieje do dziś, ale zmieniła
swą specyfikę. „Gaber” nie jest typową
hurtownią, ale importerem produktów dla
przemysłu meblarskiego, stolarki okiennej
itp. Są to materiały określonych firm
szwedzkich, niemieckich, węgierskich,
angielskich, które starają się być obecne
w Polsce.

14

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

Wraz ze zmianami gospodarczymi
przyszły głównie polityczne. W
szkole, na studiach czy we wszystkich
miejscach pracy Bernard Gaida zawsze
konsekwentnie odmawiał przynależności
do struktur organizacji socjalistycznych.
Natomiast zaangażował się w życie
polityczne podczas pierwszych wyborów
samorządowych. Obserwował scenę
polityczną i widział, że powstaje kilka
komitetów wyborczych zakładanych
przez
działaczy
poprzedniego
systemu. W tym czasie powstawała
organizacja mniejszości niemieckiej
DFK w Dobrodzieniu. Bernard Gaida
należał do niej od początku i wraz z
kilkunastoma osobami postanowili
założyć komitet współpracując z
komitetem solidarnościowym powiatu
lublinieckiego pod nazwą Komitet
Obywatelski Ślązaków. Chcieli, aby
ich komitet stał się platformą, na której
mogą się spotkać wszyscy, dla których
-niezależnie od pochodzenia- Śląsk
stał się ojczyzną. Większość, która
odpowiedziała na ich apel to byli przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Z
listy tego komitetu wyborczego weszło
do Rady Gminy dziewiętnaście osób na
dwadzieścia jeden miejsc. Wynik był dla
nich zaskakujący. Nie byli przygotowani
na taki wynik i nie mieli kandydata
na burmistrza. Powołali, zatem na to
stanowisko byłą panią naczelnik Bożenę
Kalicką. Bernard Gaida natomiast
został Przewodniczącym Rady Gminy.
Tak rozpoczęła się jego działalność
samorządowa w Dobrodzieniu. Pełnił tę
funkcję dwie kadencje do 1998r.
Tworząc tę pierwszą Radę od razu w roku 1990 podjęli uchwałę o
chę ci przystąpienia do województwa
opolskiego. Potem również współtworzyli
powiat Oleski. Mieszkańcy naszego regionu, wspomina B. Gaida, oczekiwali,
bowiem większych zmian. Postulowali
nie tylko o prawo posiadania paszportów,
niemieckiej pisowni imion, odsłonięcia
prawdy historycznej, obecności języka
niemieckiego w szkole, jako ję zy ka
ojczystego, a także języka krew nych
mieszkających w Niemczech. Przypuszczalnie stąd to ogromne poparcie.
Jeden z tych postulatów Rada mogła
spełnić – wprowadziła język niemiecki do
szkół zanim w MEN była taka możliwość.
W przedszkolach uczyli wolontariusze
członkowie DFK robiąc to społecznie.
Nawiązana została również współpraca z niemieckim miastem Haan. Jeszcze
nie na poziomie władz samorządowych,
ale poprzez Dobrodzieniaków tam mieszkających. Była ona potrzebna, mówi
B. Gaida, ponieważ rozdzielenie, które

nastąpiło na skutek wojny było tragiczne
i bolesne. Oficjalne partnerstwo gmin
zostało zawarte znacznie później, gdy
burmistrzem Dobrodzienia była Lidia
Kontny.
Zasługą tej Rady jest również
telefonizacja gminy przy udziale mieszkańców, rozpoczęcie budowy wodociągów w wioskach, a także remont
budynku, w którym obecnie znajduje
się Szkoła Podstawowa, co okazało się
zbawienne, gdy weszła w życie reforma
wprowadzająca gimnazja. Podjęto
wie le innych działań na miarę skoku
cywilizacyjnego.
W trakcie drugiej kadencji Rady,
której przewodniczył Bernard Gaida
zrodziła się inicjatywa powstania imprezy
„Źródło”. Jej początek sięga 1996 roku,
a idea powstała z doświadczenia, że
przynależenie do mniejszości narodowej
bywa problematyczne i frustrujące, a
zwłaszcza do mniejszości niemieckiej
w Polsce, gdzie oba kraje łączy trudna
historia. Bernard Gaida będąc członkiem
DFK, a także samorządowcem jeździł
na spotkania i odwiedzał różne gminy,
gdzie istniały inne mniejszości narodowe,
które na swym terenie miały np. napisy w
języku litewskim. To mu uświadomiło, że
problem jest szerszy i bardziej złożony,
wspólny dla terenów, tak jak ziemia
dobrodzieńska, wielokulturowych.
Chciał stworzyć platformę, na której
przedstawiciele różnych mniejszości
mogliby się spotkać i powiedzieć
so bie o swych problemach. Znalazł
sprzymierzeńców w osobach burmistrza
Zygfryda Segeta i dyrektora Domu Kultury Stanisława Górskiego i tak powoli
zaczęła funkcjonować ciesząca się dziś
taką popularnością impreza. Początki były jednak trudne, bo nie łatwo było dotrzeć
wtedy do zespołów białoruskich czy
ukraińskich, a i odbiór był ograniczony,
ponieważ na początku odbiorcami byli
głównie przedstawiciele mniejszości
niemieckiej. Wyjątkowo pięknie i dobrze
natomiast spełniały swoją rolę ogniska
integracyjne, podczas których członkowie
grup śpiewali, ale i rozmawiali, dzielili
się swymi doświadczeniami jak się żyje
będąc Ukraińcem czy Białorusinem na
terenie Polski. W ten sposób wypełniała
się idea tych spotkań.
Bernard Gaida wspomina również, że
dyskusja dotycząca nazwy tej imprezy
toczyła się w szerszym towarzystwie.
Chciano aby nazwa odzwierciedlała to,
iż mniejszości pozostały sobą czerpiąc
ze swego źródła, bez czego mogłyby
się zasymilować i zaniknąć. Wspólnie
zatem wypracowano nazwę „Źródło”.
Natomiast autorem znaku graficznego

z cyklu: Nasi niezwykli

Bernard Gaida
jest Paweł Mrozek.
Nagrody, które „Źródło” otrzymuje
podkreślają, wagę tej inicjatywy, a
my możemy być dumni ponieważ
jest ona pierwszym z takich festiwali
w Polsce, który tak ukazuje piękno
wielokulturowości.
Podczas sprawowania władzy w
pierwszej kadencji pojawiły się głosy, że
ze względów ekonomicznych powinno się
zlikwidować Dom Kultury i albo sprzedać,
albo wynająć np. na salon meblowy. Rada
nie wyraziła no to zgody, podczas gdy np.
w Oleśnie zlikwidowano kino.
Zdaniem Bernarda Gaidy mniejszość
miała duży wpływ na stworzenie
społeczeństwa obywatelskiego w
nowych czasach, gdzie ktoś robi coś
dla swojego środowiska. Dlatego potem
zaczęły tu, szybciej niż gdzie indziej,
powstawać imprezy kulturalne, festyny
oraz stowarzyszenia, które przejęły ten
model ich postępowania z lat 90.

W kolejnych wyborach Bernard
Gaida startował z listy Mniejszości
Niemieckiej do Rady Powiatu i został
Przewodniczącym Rady aż do 2002
roku. Następnie uległ namowom i
kandydował do Sejmiku Samorządowego
Województwa Opolskiego i był jego
wiceprzewodniczącym w latach 2002
– 2006. Po zakończeniu kadencji
postanowił już nie kandydować.
Działalność samorządowa jest dla
niego bardzo ważna, ale najwięcej
satysfakcji dawała w tych pierwszych
latach, kiedy przepisy jeszcze tak mocno
nie ograniczały, a władza starała się
wspierać lokalne inicjatywy i miała takie
możliwości.
Drugi powód jest następujący – całym
sercem jest członkiem mniejszości
niemieckiej w Polsce i reprezentując
ją dostrzegł, że więcej może zrobić dla
wielokulturowości regionu działając
bezpośrednio w jej strukturach. Dziś

Bo¿onarodzeniowe warsztaty
dokończenie ze s. 10
tylko. Gośćmi specjalnymi była młodzież
z Liceum Plastycznego z Opola. Wszyscy
skupili się na jednym zadaniu – jak
przyozdobić choinkę, którą otrzymali.
Prace były przeróżne – z papieru,
gąbki, korka, siana, makaronu, naczyń
po jogurtach czy szyszek. Aniołki z
serwetek czy też dzianiny uśmiechały
się z choinki równie pięknie, a dzwonki
z pusze i makaronu dzwoniły już prawie
kolędy!
Dzieci pracowały od 10.00 do
13.00 pod opieką swoich nauczycieli, a
potem dumnie zawiesiły swoje prace na
choinkach w dobrotekowym ogrodzie

zimowym. Obecne były przy tej uroczystej
chwili dyrektorki: Przedszkola – Ewa
Macha, Szkoły Podstawowej- Bożena
Gaś oraz Gimnazjum- Aneta Dzikowicz
i Krystyna Kazimierowicz. Zespół
Placówek Edukacyjnych reprezentowała
Izabela Wojsa ze swymi podopiecznymi,
a Dom Kultury Agnieszka Hurnik z
teatrzykiem „MaMeMik”.
Na zakończenie warsztatów wszystkie placówki, które wzięły w nich udział
otrzymały od Dobroteki prezent – żywą
choinkę, którą będą mogli wspólnie
przystroić i postawić w szkole czy
przedszkolu.
ADa

Spotkanie z pisarzem

dokończenie ze s. 13
„Festung Breslau” (2006). Wszystkie
spotkały się z doskonałym przyjęciem
czytelników oraz krytyków.
Marek Krajewski jest laureatem
nagrody Paszport „Polityki” za rok
2005, Nagrody Księgarzy „Witryna” za
najlepszą książkę roku 2005.
Podczas spotkania pisarz opowiadał
o swojej pracy wyjaśniając, że pisze
jedną książkę rocznie i narzuca sobie
wyjątkową dyscyplinę pracy. Zatem
w 2007 roku ukazała się „Dżuma w
Breslau”, w 2008 powieść napisana
wspólnie z Mariuszem Czubajem
„Aleja samobójców”, a w 2009 „Róże

cmentarne”. Ostatnia powieść to
„Głowa Minotaura” znowu z Eberhadem
Mockiem jako głównym bohaterem.
Odpowiadając
na
pytania
czytelników Marek Krajewski wyjaśniał
dlaczego interesuje się dawną historią
Wrocławia i czemu akurat taki okres
w historii wybrał dla swoich bohaterów
skoro z wykształcenia jest fi lologiem
klasycznym. Poza tym przybliżał
sposób tworzenia kryminału i wspólnie
ze swoimi czytelnikami zastanawiał się
nad fenomenem powrotu kryminału do
łask współczesnych odbiorców.
ADa

od trzech lat przewodniczy Związkowi
Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce
VDG. Związek ten grupuje kilkadziesiąt
organizacji niemieckich z terenów
Górnego i Dolnego Śląska, Pomorza,
terenów Trójmiasta, Warmii, Mazur,
Szczecina, Koszalina czy Łodzi. I jemu
właśnie przypada w udziale zaszczyt
przewodniczenia im. Grupy te starają się
kultywować swoją niemiecką tożsamość i
tworzyć mosty porozumień głównie przy
pomocy działań kulturalnych. Wszędzie,
bowiem poza województwem opolskim,
gdzie współrządzi w regionie, mniejszość
niemiecka jest na tyle rozproszona, że nie
ma ambicji politycznych. Bernard Gaida,
jak o sobie mówi „synek z Dobrodzienia”
jedzie np. do Szczecina i jest reprezentantem tamtejszej mniejszości.
Wgłębia się w ich przeszłość. Uczestniczy
w rozmowach międzyrządowych, utrzymuje przyjacielskie stosunki z szefami
Polonii Niemieckiej, jest członkiem
Rady Eksperckiej przy Parlamencie
Europejskim (12 osób z całej Europy),
której praca dotyczy kształtowania polityki
unijnej wobec mniejszości narodowych.
Zatem jego działalność była najpierw
tylko samorządowa, potem ogólnopolska,
a teraz jest międzynarodowa.
Bernard Gaida opowiada, że jednak
nie obiad w towarzystwie Prezydenta
RP Bolesława Komorowskiego czy
Angeli Merkel daje największą radość
czy satysfakcję, ale np. zaproszenie w
odległe nieznane miejsce na „Quempas”.
Zaciekawiony nazwą udaje się do Miastka
i okazuje się, że tam pod Koszalinem jest
to nabożeństwo w kościele katolickim
polegające na tym, że cztery chóry w
czterech rogach kościoła śpiewają pieśni
adwentowe po niemiecku i łacinie.
Odtworzono jedno z najstarszych
nabożeństw istniejące od średniowiecza
do 1945 roku. W chórach śpiewają Polacy,
Niemcy i Ukraińcy. Obecny jest ksiądz
katolicki, protestancki i greko-katolicki.
To właśnie mniejszość niemiecka z tego
regionu doprowadziła do wznowienia
tego nabożeństwa. Wtedy ma się wrażenie
ze uczestniczy się w czymś niezwykłym,
ekumenicznym wbrew wydarzeniom
historycznym.
Takich inicjatyw na terenie całej
Polski mniejszość niemiecka podejmuje
bardzo wiele i z tego płynie największa
duma.
ADa

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic
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Kto to jest ADa?

Uważni czytelnicy „Echa Dobrodzienia
i Okolic” z pewnością już dawno zauważyli
artykuły podpisane pseudonimem ADa.
Agnieszka Hurnik, bo to o niej mowa, w
1998 roku ukończyła studia polonistyczne
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie i podjęła pracę w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu. Od 2001 roku mieszka z
rodziną w Kolejce. Przeszła wszystkie
szczeble stopni awansu zawodowego
i od roku 2010 jest nauczycielem
dyplomowanym.
Dobrodzień zna od dawna. Jako
dziecko odwiedzała mieszkającą tutaj
rodzinę swojego wuja. Biegała po ulicach,
bawiła się z kuzynami i nie podejrzewała,
że gdy wejdzie w dorosłe życie pierwszą
pracę podejmie w miejscowej szkole.
W ZSP uczy języka polskiego i
prowadzi Koło Teatralne stanowiące
część Towarzystwa Miłośników
Sztuk Wszelakich. Przedstawienia
przygotowywane przez młodzież od
lat uświetniają uroczystości zarówno
szkolne jak i lokalnej społeczności:
Jasełka (w pierwszą niedzielę stycznia
grane są dla mieszkańców miasta i gminy,
podczas Wigilii chorych organizowanej
przez miejscowy oddział Caritas, Wigilii
emerytowanych pracowników oświaty
organizowanej przez ZNP, czy podczas
Spotkań wigilijnych pracowników
firmy Kler); spektakle z okazji Dnia
Niepodległości; bajki dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka, a także tradycyjnie podczas
spotkania ze Św. Mikołajem.
Od 10 lat wręcza wymyśloną przez
siebie nagrodę „Złota Melpomena” dla
uczniów kończących szkołę za działalność
artystyczną podczas całego cyklu nauki.
W 2009 roku – współorganizowała
jubileusz 100 – lecia szkoły w
Dobrodzieniu, a obecnie w ramach
promocji szkoły, miasta i zawodu stolarza
zrealizowała, w ramach projektu Edukacja
ku Przyszłości, wraz z uczniami ZSP
przedstawienie „Pinokio, który chciał
zostać stolarzem” .
W marcu 2012 roku zorganizowała
wraz z nauczycielami i młodzieżą szkół
i przedszkoli gminy Dobrodzień I
Dobrodzieńskie Święto Teatru według
swego autorskiego pomysłu.
Agnieszka Hurnik jest jedynym w
powiecie oleskim ekspertem programu
Komendy Głównej Policji Państwowej
„Profilaktyka a Ty” (teatr). Dlatego
zorganizowała wraz z uczniami ZSP
projekt profilaktyczny dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Uczniowie przygotowali pod jej
kierunkiem dwa spektakle. W jednym
wzięło udział także 11 nauczycieli.
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Organizuje dla uczniów ZSP konkursy
poetyckie. Wydane zostały dwa tomiki
poezji młodzieżowej pt. ”Co czyta moja
szuflada” z nagrodzonymi i wyróżnionymi
wierszami. Ponadto jest wieloletnim
jurorem w Konkursie Recytatorskim
Poezji Dziecięcej organizowanym przez
Przedszkole w Dobrodzieniu.
Jest także aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym oraz Międzygminnego Towarzystwa
Regionalnego Dobrodzień – Zębowice.
W związku z jubileuszem 10-lecia
MTR opublikowała poświecony historii
stowarzyszenia artykuł w najnowszym
„Roczniku Oleskim”.
Od 2009 roku prowadzi w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu
grupę teatralną dla dorosłych „Teatr
Mimowolny”. który przygotowuje spektakle uświetniające imprezy lokalne takie
jak Mikołaj dla dzieci (spektakle: „Trzy
Świnki”, „Kot w butach”, „Zaczarowana
jabłoń”, ”Kopciuszek”); Ogólnopolskie
Spotkania Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
„Źródło”, (spektakle: „Sobótka według
Kochanowskiego” oraz „Świtezianka”
wspólnie z Chórem „Kantata” – noc
świętojańska w małym parku). Podczas
Święta Poezji w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu teatr prezentował
spektakle „Szymborskiej wykład o
miłości”, „Rekolekcje liryczne” (według
wierszy Janusza Hurnika - spektakl ten
zdobył wyróżnienie na Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Teatralnych
w Nysie Proscenium) oraz Stygmaty

kobiecości (wiersze Barbary Strzelbickiej).
Podczas imprezy Sikawki Szemrowickie
zaprezentował przedstawienie dla
dzieci „Trzy świnki”, który to spektakl
pokazał również podczas gościnnych
występów w Lisowicach. Aktorzy Teatru
Mimowolnego reprezentują Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu biorąc udział w
konkursach recytatorskich, skąd często
przywożą nagrody i laury.
Od 2010 roku prowadzi również
dziecięcy teatr „MaMeMik”, który
przygotowuje bajki na Dzień Dziecka
w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury
i Sportu. Dzieci występują również
gościnnie na festynach lokalnych, a także
w ośrodku rehabilitacyjnym dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Rusinowicach,
w Domu Dziecka w Sowczycach,
Zakładzie Opieki Leczniczej w Dobrodzieniu. Teatrzyk brał udział w
XXVIII Wojewódzkim Festiwalu Teatrów
Dziecięcych w Oleśnie (2011)
Od 2010 roku jest przewodniczącą
Miejskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dobrodzieniu.
Od 2003 roku pisze artykuły do
lokalnego czasopisma „Echo Dobrodzienia
i Okolic” utrwalając życie kulturalne gminy
Dobrodzień. Od 2007 roku prowadzi
rubrykę „Nasi Niezwykli”, w której
opisuje ludzi zasłużonych dla lokalnej
społeczności. Artykuły te znalazły się w
Saloniku Historycznym w Dobrotece w
prezentacji multimedialnej poświęconej
historii Dobrodzienia, w dziale „Ludzie”.
Redakcja

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

50. Targi Meblowe
Targi Meblowe w Dobrodzieniu
2012 to już 50-ta edycja tego ważnego
dla polskiego meblarstwa wydarzenia. W
Dobrodzieniu i w okolicy działa ponad
100 zakładów stolarskich, w których
produkowane meble są sprzedawane od
wielu lat praktycznie na całym świecie i z
tego też powodu, miasto nasze wyrasta na
stolicę meblarstwa polskiego.
W tym roku Targi zyskały szczególnie
atrakcyjną oprawę, ponieważ zostały
organizowane w siedmiu punktach na
łącznej powierzchni 10 000 m. kw. Zgodnie
z tradycją na Targach były prezentowane
najnowsze osiągnięcia Dobrodzieńskiego
Meblarstwa. Na ekspozycjach można
było zobaczyć innowacyjne w przemyśle
meblarskim rozwiązania technologiczne i
designerskie.
Inauguracja odbyła się w Dobrotece,
a poprowadził ją Rafał Desczyk,
przedstawiciel uczestników Targów oraz
Pani Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia.
W uroczystości udział wzięli również
miedzy innymi Damian Karpinski
- Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu, a także Norbert Hober
ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
który w imieniu starosty Jana Kusa
oraz wicestarosty Stanisława Belki
pogratulował Miastu Dobrodzień tej
nietuzinkowej inicjatywy.
Następnie odbyły sie pierwsze wykłady w multimedialnym audytorium
przygotowanym specjalnie do celów
wykładowych. Tematykę i wykładowców
dobrano tak, by zainteresować zarówno
kupującego, jak i producenta mebli.
Pierwszy z nich wygłosiła Monika
Wie trzyńska, przedstawicielka Między narodowych Targów Poznańskich,
Dyrektor wydarzenia Arena Design, wykład
pt. „Międzynarodowe Targi Poznańskie dla
przemysłu meblarskiego”. Dwa kolejne
wykłady pt. „Czy Polacy chcą kupować
więcej mebli. Stan aktualny i prognoza na
2013 rok” oraz „Dumni z polskich mebli.
Jak polska branża meblarska została
wiceliderem światowego eksportu mebli”
poprowadził dr inż. Tomasz Wiktorski,

analityk rynku, Właściciel B+R Studio
Analizy Rynku Meblarskiego
Zgodnie z tradycją Dobrodzieńskim
Targom Meblarskim towarzyszyły liczne
imprezy i wydarzenia artystyczne.
Jedną z nich były warsztaty plastyczne,
które zorganizowane zostały dla dzieci
i młodzieży. W dniach 25 - 26 sierpnia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu odbyły sie warsztaty
plastyczne dla dzieci pod opieką
kadry pedagogicznej przedszkola w
Dobrodzieniu, w programie znalazły
się zabawy z origami, rzeźbienie w
gipsie, nauka sztuki tworzenia plakatów,
malowanie stołeczków (śląskie „Ryćki”),
a także zabawa masą solną z wykorzystaniem materiału organicznego. Kolejne
warsztaty odbywały się pod opieką
nauczycieli szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.
Oprócz D OBROTEKI ekspozycje
targowe znajdowały się w następujących
lokalizacjach: C ENTRUM M EBLOWE
AGATA (ul. Lubliniecka 34, Dobrodzień),
TC M EBLE (ul. Lubliniecka 20), P ASAŻ W NĘTRZ M EBLONOWAK (ul.
Lubliniecka), SALON FIRMOWY BRYŁKA
(ul. Lubliniecka 53), OUTLET MEBLOWY.
(ul. Piastowska 39), GALLERIA WNETRZ
LISSY (ul. Opolska 40a, Błachów).
Wystawa w Dobrodzieniu i to warzyszące jej targi mebli po raz pierwszy
zostały zorganizowane na dużą skalę w
1966 roku, jako jedna z imprez w ramach
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był
mgr Józef Ćmok, cieszący sie dużym
autorytetem społecznik oraz pierwszy
bur mistrz Dobrodzienia, później szy
przewodniczący Rady Miasta oraz dyrektor
Terenowych Zakładów Drzewnych. Ważnym celem tej inicjatywy było zwiększenie
poziomu integracji zróżnicowanej
społeczności Dobrodzienia.
Idea wystaw targów meblarskich
była i jest do dziś spoiwem miejscowej
społeczności.
Bardzo szybko organizowane każdego
lata ekspozycje i targi mebli zyskały sławę

Pozosta³ wielki smutek

Ciężko jest gdy się straci dobrego
przyjaciela. Właśnie takiego straciliśmy
– lojalnego przyjaciela, dobrego kolegę,
szanowanego i lubianego nauczyciela.
Tyle chciałoby się powiedzieć, tylko że
na wszystko jest za późno. Przyjaciołom
pomaga się w potrzebie – Piotr pomagał,
miał czas by z każdym pogadać, wysłuchać, nieraz doradzić. Do Piotra
były zawsze setki próśb: Przywieziesz?
Podrzucisz? Nie zapomnisz? Załatwisz?
Służył wszystkim, którzy zwracali się
do niego z najbardziej nawet nietypową
prośbą. Bardzo rzadko używał słowa

nie. Zdarzało się natomiast, że zaniedbał
własne sprawy (spóźnił się, zapomniał),
ale załatwił coś dla przyjaciela, koleżanki
czy sąsiadki. Cieszył się, że jest komuś w
danej chwili potrzebny. Piotr to człowiek z
wielkim sercem. Osobiście nie wierzę, by
odmówił komuś pomocy. Tak zachowują
się przyjaciele, dobrzy koledzy. Powtórzę
słowami jego długoletniego przyjaciela,
współpracownika, dyrektora – „…a my
nie mogliśmy ci pomóc”.
Piotr Ploska zmarł w październiku br.
– był dobrym człowiekiem.

Ewa Piasecka

ogólnopolską i zaczęły cieszyć sie dużym
zainteresowaniem. W latach 1990-tych
powstało do dziś prężnie działające
Centrum Meblowe Agata, w którym
regularnie organizowane są wystawy
targowe.
Tegoroczna, 50-ta edycja Targów
zbiegła sie w czasie z ważnym dla
Dobrodzienia wydarzeniem, jakim było
otwarcie Dobroteki, w której powstaje
laboratorium „Apartament Przyszłości”.
Stała się ona miejscem promowania
wiedzy i kultury estetycznej. Salonik
historyczny, galeria wystaw artystycznych,
specjalistyczna czytelnia, audytorium
multimedialne oraz wzorcownia znajdujące się w Dobrotece czynią z niej miejsce
o silnie kulturotwórczym działaniu. Dzięki
temu mógł zostać zorganizowany po raz
pierwszy „Dobry Tydzień Projektanta”
czyli inicjatywa polegająca na zbudowaniu
szczególnej platformy dla współpracy
projektanta i producenta. Renomowani
producenci mebli: Kler, Lissy, Halupczok,
Meblonowak zaprezentowali możliwości
technologiczne ośmiu projektantom
związanym z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, którzy na tej bazie
przygotowali projekty prototypów mebli.
Cztery z nich zostały wyprodukowane
i zaprezentowane w Dobrotece na kończącym warsztaty wernisażu. Dwa z nich
to prototypy wielofunkcyjnych mebli
do siedzenia, front szafki z motywem
opolskiego haftu z okolic Dobrodzienia
oraz stojak na kije bilardowe. Te z nich,
które wzbudzą zainteresowanie zostaną
przeznaczone do seryjnej produkcji.
Kolejnym wydarzeniem było „Forum Projektanta”. Zostały na nim zaprezentowane projekty autorskie uczestników
warsztatów „Dobry Tydzień Projektanta”
oraz specjalnie zaproszonych gości. Byli
wśród nich projektant Arkadiusz Kulon z
Danii, Dorota Policht z firmy Inspirazia
w Holandii oraz Adriana Fokkens – Mielczarek z firmy Anima Design.
Trwające od 24 sierpnia do 9 września
Targi Meblowe dawały jeszcze możliwość
uczestniczenia w kolejnych wykładach –
znanego i cenionego eksperta prof. Dr hab.
inż. Jerzego Smardzewskiego „Estetyka i
bezpieczeństwo używania mebli” oraz dr
Marka Borowińskiego, które poświęcone
były min. psychologii koloru w aranżacji
wnętrz.
Doświadczenia zebrane w trakcie
Targów Meblowych Dobrodzień
2012 ukazały potrzebę stworzenia
sformalizowanej bazy projektów dostępnej
dla producentów i klientów.
ADa
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XVII Przegl¹d
Twórczoœci Artystycznej

29 października, godzina 15:00. W
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i
Sportu zaczynają schodzić się goście.
To już 17. raz młodzież z mniejszości
niemieckiej w Dobrodzieniu/Guttentag
zaprosiła nas na spędzenie popołudnia
w klimacie śląskich i niemieckich
szlagierów chcąc zaprezentować
bogactwo kulturowe naszego regionu
poprzez śpiew i muzykę.
Swoją obecnością zaszczycili nas
Józef Kotyś - Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Opolskiego,
Damian Karpinski - Przewodniczący
Rady Miejskiej, Bernard Gaida - Przewodniczący Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych,
Barbara Kaczmarczyk - Przewodnicząca
Zarządu Gminnego Towarzystwo
Spo łeczno-Kulturalnego Niemców na
Śląsku Opolskim i Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Oleskiego oraz
Marian na Skorupa - Przewodnicząca
dobrodzieńskiego koła TSKN.
Słowa podziękowania należą się
głównemu sponsorowi – Konsulatowi
Republiki Federalnej Niemiec w
Opolu, dzięki któremu mogła odbyć
się ta impreza. W tym roku na scenie
zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z
Szemrowic, Sven Solisch ze Strzeleczek,
Echo Krośnicy, śpiewająca para Simone i
Denis z Warmątowic, Zespół Bluemoon z

18

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

Brożca, a na koniec zaśpiewała Zuzanna
Herud z Dobrej.
Artyści pokazali, że dysponują
solidnym warsztatem, że potrafią
dobrze pisać na niełatwy zestaw
instrumentów (zespół Bluemoon składa
się młodych osób, które grają na gitarze
akustycznej, gitarze elektrycznej, gitarze
basowej, keyboardzie i perkusji). Podziw
budziło, jak członkowie Orkiestry
Dętej z Szemrowic korzystają z barw

instrumentów, ich odcieni w różnych
punktach skali, a w końcu - jak łączą
je ze sobą.
Swoim młodym, ale jakże utalentowanym głosem zachwycili Sven
Solisch ze Strzeleczek oraz para Simone
i Denis z Warmątowic. Ci młodzi ludzie
zachęcili wszystkich obecnych w sali
widowiskowej do zabawy i wspólnego
śpiewu.
Zespół Echo Krośnicy wystąpił
w pięknych regionalnych strojach
ludowych. Ich występ to autentyczna
pochwała polskiego i niemieckiego
folkloru. Jako ostatnia wystąpiła
Zuzanna Herud, młoda solistka znana z
wielu lokalnych występów.
Po wspólnej zabawie na gości
czekała kawa i pyszny kołocz, za który
dziękujemy piekarni Kampa i Państwu
Urbanek oraz cukierni Gorgosz.
Licznie zgromadzona publiczność
z nieukrywanym wzruszeniem wysłuchała zarówno tradycyjnych jak i
współczesnych piosenek.
Organizatorzy oraz wszyscy wykonawcy wyrażają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością i docenili nasze
starania nagradzając wykonawców
brawami i nie szczędząc pochwał.
Młodzież mniejszości niemieckiej
z Dobrodzienia/Guttentag już planuje
kolejny – 18. już Przegląd, na który już
teraz gorąco zaprasza.
Klaudia Paprotny

Miód
Miód -- natury
natury cud
cud
Doroczne Święto Pszczelarzy w
Dobrodzieniu odbyło się 29 VII 2012.
Na inaugurację Święta była Msza Święta
w kościele św. Marii Magdaleny. Na
uroczystą Mszę Świętą, którą odprawił
misjonarz ksiądz Marcin Brylka z naszego
miasteczka, przybyli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,
pszczelarze z Koła Pszczelarskiego oraz
zaproszeni pasjonaci pszczelarstwa z
okolicy. Po Mszy św. zaproszeni goście
oraz pszczelarze udali się do salki
katechetycznej na zapleczu plebanii, gdzie
zostali poczęstowani smacznym kołaczem
i kawą. Spotkanie otworzył Prezes Koła
Pszczelarskiego p. Zbigniew Bojdunik. Zca Burmistrza Pan Marek Witek wręczył
Prezesowi pismo z życzeniami dla
Pszczelarzy od Pani Burmistrz mgr Róży
Koźlik. Pan Marek Witek odpowiadał na
pytania zgłaszane przez pszczelarzy w
zakresie ochrony środowiska i możliwości
dalszej hodowli pszczół w naszej Gminie.
Dyskusja toczyła się na temat niełatwej
sytuacji pszczelarzy i pszczół w sytuacji
intensyfikowania produkcji rolniczej,
pojawiania się na polach roślin GMO,
stosowania środków ochrony roślin,
zmian klimatu oraz występowania
nieznanych dotychczas chorób pszczół.
Postanowiono sprowadzić ekologiczne
pasze dla pszczół oraz leki do tutejszej
lecznicy weterynaryjnej. Na spotkaniu
wspominano też czasy, kiedy w Kole
Pszczelarzy było dużo pszczelarzy.
Obecnie ilość pszczelarzy zmniejszyła
się do kilkunastu, często są to osoby
już w starszym wieku, schorowane.
Młodych adeptów pszczelarstwa trudno
znaleźć, gdyż młodzi niejednokrotnie
muszą szukać pracy na obczyźnie. Dzięki
pomocy Gminy pszczelarze zakupili

drzewka miododajne- lipy drobnolistne
i posadzili je na naszym terenie i w
okolicznych wioskach. Pozyskiwane
produkty przez pszczelarzy to głównie
miód rzepakowy, lipowy, wielokwiatowy.
W okresie jesiennym intensywnie kwitnie
nawłoć, z której pszczoły obficie znoszą
pyłek i nektar do uli. Ambicją pszczelarzy
jest uzyskanie zdrowego i smacznego
miodu dla potrzeb własnych oraz innych
smakoszy miodu. Za wszelką cenę
chcemy utrzymać nasze pasieki. Liczymy
na wsparcie naszego pszczelarzenia przez
Państwo i Unię Europejską. Pszczelarzom
potrzebna jest pomoc w postaci lepszych,
skuteczniejszych i ekologicznych leków
przeciw chorobom pszczół, a zwłaszcza
warrozie. Potrzebne jest też działanie
Państwa w kierunku całkowitego zakazu
sprowadzania nasion i upraw roślin GMO,

które to są źródłem różnych poważnych
chorób ludzi i niekorzystnie oddziaływują
na pszczoły. Znaczenie pszczół dla
rolnictwa jest ogromne, szacuje się, że aż
84% roślin jest zapylana przez pszczoły.
Dzięki pracy pszczół miodnych plony pól
i sadów ulegają zwiększeniu o 30% do
40%. Albert Einstein ostrzegł, że jeżeli
znikną pszczoły, wkrótce to samo stanie
się z ludźmi. W wyniku badań pszczół
stwierdzono ścisły związek pomiędzy
śmiertelnością pszczół, a stosowaniem
pestycydów szczególnie źle stosowanych.
Również stwierdzono niekorzystny wpływ
na rozwój pszczół wprowadzania do upraw
roślin modyfikowanych GMO.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów
przyrody o kontakt z pszczelarzami
naszego Koła.
S.K

Morsy œwiêtuj¹ niepodleg³oœæ
Stało się już tradycją, że na obchody
Święta Niepodległości
w Grodźcu zapraszane
są przez organizatorów
morsy z Klubu Morsów
„SOPEL”, działającego
przy DOKIS w Dobrodzieniu.
Morsy
chętnie w tych obchodach biorą udział,
bo mają poczucie, że są
tam przez mieszkańców
oczekiwani i uroczyście
przyjmowani
ze
sta ropolską goś cinnością. W tym roku
była to równocześnie
inauguracja sezonu
morsowania 2012/2013,
na który wszystkie

morsy czekały już niecierpliwie. Natomiast w ostatnią sobotę, 1. grudnia
- morsy spotkały się na wieczorze
andrzejkowym w nietypowym miejscu
w Leśnej k/Olesna, gdzie goszczone
były przez pana Pykę, który także
wszedł do wody razem z morsami. Po
wyjściu z zimnej kąpieli rozgrzali się
przy „andrzejkowym” ognisku. Spotkania
morsów odbywać się będą cały sezon
zimowy. W styczniu klub wyjeżdża na
międzynarodowe spotkanie morsów tym razem do Kołobrzegu. Będzie tam
promował swoje macierzyste miasto
- Dobrodzień, oraz powiat oleski.
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Przedszkole
na najwy¿szym poziomie
W dniach 05.07.2012r – 18.07.2012.
w Przedszkolu Integracyjnym w
Dobrodzieniu została przeprowadzona
ewaluacja zewnętrzna przez zespół
wizytatorów w skład którego weszli
starszy wizytator Gabriela Kobaka i starszy
wizytator Olimpia Matys.
Badanie dotyczyło obszaru „Efekty
działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej przedszkola” i ustalenie
poziomu spełniania przez Przedszkole
wymagań zawartych w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 października 2009r.w
sprawie nadzoru pedagogicznego.
Przedszkole może spełniać te
wymagania na pięciu poziomach:
- Poziom E – oznaczając niski poziom
wypełniania wymagań
- Poziom D – oznaczający podstawowy
stopień wypełniania wymagania przez
przedszkole
- Poziom C – oznaczający średni
stopień
- Poziom B – oznaczający wysoki
stopień
- Poziom A – oznaczający bardzo
wysoki stopień wypełniania wymagania
przez przedszkole.
W trakcie ewaluacji w placówce
zbierano informacje pochodzące z wielu
źródeł – dyrektora, uczących w przedszkolu
nauczycieli, innych pracowników, dzieci,
ich rodziców, partnerów przedszkola i
przedstawicieli samorządu lokalnego.
Do gromadzenia danych wykorzystano
ankiety, wywiady, analizę dokumentów
przedszkolnych, obserwację zajęć i
przedszkola.
Raport napisany przez wizytatorów
jest w formie komentarzy i obejmuje
trzy wymagania z obszaru „Efekty”- w
pełnej wersji do przeczytania na stronach
www..kuratorium.opole.pl

Wyniki ewaluacji
(w skrócie)

Obszar: Efekty.
Wymaganie I : Dzieci nabywają
wiadomości i umiejętności.
Komentarz;
W przedszkolu stwarza się warunki pozwalające dzieciom na nabywanie wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego poprzez
stosowanie różnorodnych form zajęć,
aktywizujących metod pracy, wdrażanie
do samodzielności, współdziałania w
grupie i zespole, rozwijanie aktywności
ruchowej i wspieranie działań twórczych.
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Nauczyciele diagnozują i analizują
osiągnięcia wszystkich wychowanków w
celu wspierania wszechstronnego rozwoju,
dostosowania wymagań i oferty zajęć do
ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz
osiągnięcia przez nich gotowości szkolnej.
W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy
osiągnięć dzieci, które wykorzystywane
są w doskonaleniu pracy wychowawczo
– dydaktycznej, do opracowania
indywidualnego planu wspierającego
rozwój dziecka z trudnościami i zdolnego,
a także planowania pracy z rodzicami.
Wprowadzane zmiany przyczyniają się
do rozwijania umiejętności i uzdolnień
np. plastycznych, muzycznych czy
teatralnych. Na korytarzach i w salach
znajdują się wystawy prac plastycznych
wykonane indywidualnie i zbiorowo
przez dzieci różnymi technikami oraz
z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów. W każdej grupie znajdują
się teczki z pracami dzieci, z których
na koniec roku szkolnego tworzone
są indywidualne albumy. Działalność
twórcza dzieci dokumentowana jest także
w kronice przedszkola oraz w formie zdjęć
i nagrań płyt CD. Szczególne osiągnięcia
dzieci uhonorowane dyplomem,
podziękowaniami,
wyróżnieniami
gromadzone od wielu lat znajdują się w
Księdze pamiątkowej przedszkola.
Powyższe informacje potwierdza
dyrektor, nauczyciele w wywiadach,
ankietach i analiza dokumentów
przedszkola.
Poziom spełniania wymagania: B
Wymaganie II: Dzieci są aktywne.
Komentarz:
Dzieci chętnie uczestniczą w
różnorodnych zajęciach oferowanych
przez przedszkole zarówno w
pakiecie zajęć podstawowych jak i
dodatkowych. Są radosne, otwarte,
zaangażowane
i
samodzielne.
Nauczyciele systematycznie prowadzą
zróżnicowane działania wyzwalające
ich twórcze postawy, czego przykładem
są stosowane metody aktywizujące,
udział w ogólnopolskich, powiatowych
i gminnych konkursach, plastycznych,
muzycznych, recytatorskich, festiwalach
piosenki oraz uroczystościach lokalnych
i akcjach charytatywnych. Przedszkole
kładzie nacisk na rozwój umiejętności
przedszkolaków, zainteresowań i
uzdolnień oraz samodzielności myślenia
i działania poprzez m.in.: wdrożenie
programów autorskich w zakresie
edukacji artystycznej czy ekologicznej.
Z obserwacji zajęć wynika, że wszystkie
dzieci w grupie są zaangażowane w
zajęcia, a ich aktywność ma związek z
działaniami nauczycieli. Wpływają na to
m.in. liczne zabawy ruchowe, zabawy
ze śpiewem, atrakcyjne metody i formy
pracy, odpowiedni dobór tematyki i
środków dydaktycznych czy ciekawe
ćwiczenia logopedyczne. Stawiane zadania

dostosowane są do możliwości dzieci.
Obserwowanym zajęciom towarzyszyła
autentyczna radość dzieci, spontaniczność
oraz zaciekawienie. Nauczyciele dbali by
wszystkie przedszkolaki uczestniczyły
chętnie w zajęciach, ich postawa i
otwarty styl pracy oraz znajomość
rozwoju normatywnego dzieci sprzyjały
wszechstronnemu rozwojowi każdego
dziecka.
O bardzo wysokim stopniu spełnienia
przez przedszkole wymagania świadczy
również fakt, iż dzieci są zachęcane
do samodzielności w działaniach
prorozwojowych. Wskazują na to
wypowiedzi dzieci, dyrektora, nauczycieli,
rodziców, partnerów przedszkola w
wywiadach oraz wyniki w ewaluacji
wewnętrznej, a także obserwacje zajęć.
Poziom spełnienia wymagania: A
Wymaganie III: Respektowane są normy
społeczne.
Komentarz:
Priorytetem wszystkich pracowników
przedszkola jest zagwarantowanie
bezpieczeństwa
fizycznego
i
emocjonalnego każdemu dziecku. W
tym celu nauczyciele prowadzą działania
wychowawcze, które mają na celu
wzmacnianie pożądanych zachowań i
eliminowanie zagrożeń. Dokonują analizy
i oceny tych działań, a w razie potrzeby je
modyfikują. Wskazują na to wypowiedzi
dyrektora, nauczycieli oraz partnerów
przedszkola i przedstawicieli samorządu
lokalnego w wywiadach. Przykładem
podjętych działań przez przedszkole jest:
- opracowanie i wdrożenie programu
wychowawczego w roku szkolnym
2011/2012, którego celem jest
kształtowanie umiejętności społecznych,
czynności samoobsługowych, nawyków
higienicznych i kulturalnych, wdrażanie
dzieci do dbałości o bezpieczeństwo
własne oraz innych, kształtowanie wartości
rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych
oraz wychowanie zdrowotne.
- uwzględnienie w planie pracy
przedszkola zadania „Bezpieczny
przedszkolak”, którego celem jest m.in.
nauczenie zasad współżycia w grupie i
właściwego rozwiązywania problemów.
- opracowanie i wdrożenie w
roku szkolnym 2012/2013 innowacji
programowej dotyczącej nabywania
przez dziecko świadomości swoich praw,
podejmowania decyzji czy uczenia się
samorządności.
Dzieci znają zasady obowiązujące w
przedszkolu i je respektują.
Poziom spełnienia wymagania: B
Z wyników tych jesteśmy dumni.
Mamy osiągnięcia na najwyższym
poziomie. Udało nam się uzyskać wysoki
oraz bardzo wysoki stopień wypełniania
wymagania przez przedszkole.
dokoñczenie na s. 21

Wystawa "Œl¹ska Rzecz"

7 września 2012 roku odbył się
wernisaż wystawy „Śląska Rzecz”
zorganizowany w galerii wystaw
artystycznych w Dobrotece. Należał on
do programu Targów Meblowych 2012.
Wystawa prezentowała zwycięskie i
wyróżnione prace siódmej edycji konkursu
„Śląska Rzecz” zorganizowanego przez
Zamek Cieszyn w ramach projektu
Design Silesia. Ten jedyny o regionalnym
charakterze w Polsce konkurs design
przyznaje nagrody w kategoriach: produkt,
grafika oraz usługi (po raz pierwszy w tym
roku). Nagrodzone prace to: Najlepszy
produkt – „Alpha, Beta, Gamma”,
„Modus” czyli serie ceramicznych urn
na prochy według projektu Bogdana
Kosaka; Najlepszy projekt graficzny
– „Opowieści nieobecnych” czyli seria
audio przewodników po dziedzictwie
żydowskim w miastach województwa
śląskiego przygotowana przez Fundację
„Brama Cukermana” z Będzina; Najlepsza
usługa – tu nagrodzone zostało Muzeum
Śląskie w Katowicach za projekty „Sztuka
przez dotyk” (udostępnienie zbiorów
galerii malarstwa polskiego XIX i XX w.
osobom niewidomym i niedowidzącym w
formie staej trasy zwiedzania) oraz „Piękno
dotyku” (wystawa multisensoryczna).
Podstawowe kryteria przy ocenianiu to
jakość i światowy design.

Innowacyjne prace śląskich twórców,
które można było zobaczyć w Dobrotece
były bardzo różnorodne: meble, urządzenia, narzędzia, torby, kurtki czy urny na
prochy. Jednym z zaproszonych gości był
projektant Bogdan Kosak dzięki czemu
rozgorzała dyskusja o współczesnym
postrzeganiu śmierci i jej różnorodnej

obecności w życiu poszczególnych
kultur.
Ekspozycja była dodatkowo uzupełniona multimedialnie prezentowanymi
projektami. Wystawę można było zwiedzać do 14 października.
ADa

Przedszkole
na najwy¿szym poziomie
dokończenie ze s. 20
Oferta edukacyjna przedszkola,
atrakcyjnie prowadzone zajęcia z
wykorzystaniem twórczych metod pracy,
realizacja programów autorskich w zakresie
edukacji artystycznej i ekologicznej,
wdrażanie do współdziałania w grupie
i w zespole wpływają na nabywanie
przez dzieci wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego oraz rozwój
ich zainteresowań i uzdolnień.
Przedszkole wychodzi naprzeciw

potrzebom lokalnego społeczeństwa czego
przykładem jest funkcjonowanie oddziału
integracyjnego, organizacja wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, nauczanie
języka mniejszości narodowej – języka
niemieckiego, podejmowanie inicjatyw
związanych z organizacją od wielu lat
gminnych i powiatowych imprez dla
przedszkoli: „Tańczące Przedszkolaki”,
„Mikołaj” i konkurs recytatorski „Poezja
w przedszkolu”. Angażuje się i osiąga
sukcesy w ogólnopolskich konkursach
plastycznych, festiwalach piosenki

Dziękujemy wszystkim jednostkom straży pożarnej
biorącym udział w akcji gaśniczej słomy w dniu
30.09.2012r., a w szczególności jednostce straży pożarnej
Rzędowice oraz wszystkim rolnikom,
wywożącym słomę z obory.
Serdecznie dziękujemy
Kornelia i Rajnold Zając

przedszkolnej i przeglądach artystycznych
na terenie gminy oraz województwa.
Ponadto współpracuje z gimnazjalnym
wolontariatem, innymi przedszkolami
i placówkami oświatowymi na terenie
gminy Dobrodzień. Przedszkole od trzech
lat bierze udział w Międzynarodowych
Spotkaniach Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Swoje osiągnięcia i sukcesy systematycznie
prezentuje w lokalnej prasie „Kulisy
Powiatu” oraz „Echo Dobrodzienia i
Okolic”.
Placówka cieszy się bardzo dobrą
opinią w środowisku lokalnym oraz
uznaniem wśród rodziców.
Raport sporządzili wizytatorzy do
spraw ewaluacji Pani Olimpia Matys i
Pani Gabriela Kobaka.
Opracowały:
Zofia Tyrek, Grażyna Konik.
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Europejski Dzieñ Jêzyka

European Day of Languages. Poznaj
świat przez język - happening językowy
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu. 26 września obchodziliśmy
w naszej szkole Europejski Dzień Języków.
Był to dzień szczególny dla klas pierwszych,
gdyż było to pierwsze ogólnoszkolne

wydarzenie, w którym mogli aktywnie
uczestniczyć. W tym dniu należało ubrać się
w barwy wybranego kraju europejskiego,
mieć ze sobą wesołe dodatki do garderoby
oraz radość i chęć do dobrej zabawy, której
tego dnia nie brakowało.
Celem ustanowionego przez Radę

Europy Dnia Języków jest zachęcić
wszystkich do nauki języków obcych.
Nauczyciele przeprowadzili specjalnie
przygotowane na tę okazję lekcje.
Zajęcia kulturowe poświęcone językom
obcym w ujęciu komunikacyjnym oraz
przybliżające kulturę i obyczaje krajów
europejskich zostały przeprowadzone
przez nauczycieli języka angielskiego Joannę Nos-Siemiątkowską oraz Katarzynę
Skibę. Zajęcia z języka niemieckiego
poświęcone były najciekawszym zakątkom
turystycznym Niemiec, a prowadziły
je nauczycielki Vitalina Kovalska oraz
Beata Sikora. Atmosfera w szkole tego
dnia była naprawdę wesoła, witaliśmy
się i żegnali we wszystkich znanych nam
językach obcych. Ponadto przedstawiciele
klas pierwszych oraz liceum o profilu służb
mundurowych nakręcili krótki film, którego
mottem przewodnim była oczywiście
znajomość języków obcych. Film ten
można zobaczyć na stronie internetowej
naszej szkoły. Uczniowie nasi wzięli udział
w konkursie online Poznaj Świat przez
Język. Dziękujemy wszystkim, którzy tego
dnia razem z nami się bawili i oczywiście
nie zapominajmy, że znajomość języków
obcych jest bardzo ważna i warto się ich
uczyć. Dlaczego? Dlatego, że języki to
klucz do bram świata i przygody.

25 listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
postanowili w tym roku uczcić to
niecodzienne święto pod hasłem „Bądź
przyjazny dzisiaj – uszyj komuś misia”. Z
tego powodu w piątek odbyło się wielkie
szycie misiów. Wszyscy uczniowie wraz ze
swoimi nauczycielami szyli te wspaniałe
przytulanki według przygotowanego wzoru
lub według własnego pomysłu. Większość
uczniów podjęła się pracy samodzielnie,
ale w dwóch klasach powstały dwie
wielkie wspólne prace. Ponieważ w szkole
został ogłoszony konkurs na najbardziej
pomysłowego misia organizatorzy
zaproponowali kategorie zgodne z
kierunkami nauczania w Zespole Szkół i
działającymi tam kołami zainteresowań.
Powstały zatem misie: stolarz, miś – Zdziś
Handlowiec, fryzjer, sportowiec, aktor,
muzyk, miś mundurowy, agrobiznesowy
i wiele, wiele innych. Wraz z uczniami
twórczo bawili się nauczyciele – Sabina
Pryt nauczycielka matematyki uszyła
trzech wspaniałych misiowych przyjaciół,
z których jeden to wzorowy uczeń Zespołu
Szkół…

Nauczycielka historii dr Anna Głąb –
Sołtysiak opracowała historię powstania tej
niezwykłej zabawki, w bibliotece szkolnej
Katarzyna Malińska przygotowała wystawę
tematyczną, natomiast uczniowie mogli się
tego dnia poprzebierać i przynieść swoje
ulubione misie pluszowe.
Nagrodami w konkursie są zakupione
w sklepach z używaną odzieżą „pluszaki
z przeszłością”, takie których nikt już nie
chciał i które trzeba pokochać na nowo

oraz oczywiście słodycze i „misiowy
miodek”. Organizatorami akcji były: Koło
Teatralne pod opieką Agnieszki Hurnik
(pomysłodawczyni przedsięwzięcia),
Wolontariat Szkolny po opieką Lidii
Wloczyk i Beaty Jasińskiej oraz Chór
Szkolny pod kierunkiem Beaty Sikory.
Po rozstrzygnięciu konkursu misie
zostaną przekazane przez Wolontriuszy
dzieciom, które potrzebują pluszowego
przyjaciela.
ADa

Wielkie szycie misiów
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Sukces m³odzie¿y PTSM
W dniach 11.-14.10.2012 odbył się
XXXVII OGÓLNOPOLSKI RAJD
GRUNWALDZKI
MŁODZIEŻY
SZKOL NEJ PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych)
W KRAKOWIE. W rajdzie uczestniczyła młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu pod
czujnym okiem opiekunek Szkolnego
Koła PTSM – mgr Beaty Jasińskiej i mgr
Beaty Sikory reprezentując nie tylko swoją
szkołę, nasze miasto, ale i województwo
opolskie. Organizatorem Rajdu był
Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w
Krakowie. Celem rajdu było upamiętnienie
Grunwaldzkiej Viktorii i dziejów Pomnika
Grunwaldzkiego, upowszechnianie
poczucia dumy z dokonań przodków, a
także zapoznanie z historią oraz kulturą
Krakowa i okolic.
Zespoły przybyłe z różnych regionów
kraju wzięły udział w konkursach
przygotowanych przez organizatorów.
Jako pierwszy na płycie Rynku
Głównego w Krakowie odbył się konkurs
„Prezentacje regionalne” polegający
na przedstawieniu występu całej grupy
według własnego scenariusza poprzez
śpiew, pląs, taniec, recytacje, strój
trzeba było zaprezentować swój region
i województwo. Przedstawiliśmy taniec
śląski w strojach ludowych oraz piosenkę,
do której tekst uczestnicy ułożyli sami, a
także piosenkę „Dobrodzień – moje
miasto”, której tekst napisała pani Irena
Szymończyk, a muzykę skomponował pan
Dionizy Brylka. Podbiliśmy serca jurorów
i otrzymaliśmy największą ilość punktów,
zajmując I miejsce. W tym miejscu
chcielibyśmy podziękować zespołowi
pana Stanisława Wernera za użyczenie
strojów ludowych.
W tych stylowych strojach z
inscenizacji nastąpił przemarsz grup z
Rynku Głównego ul. Floriańską na Plac
Matejki, pod Pomnik Grunwaldzki, gdzie
odbyło się uroczyste otwarcie Rajdu
w asyście hymnu narodowego i blasku
pochodni, a splendoru nadały trąbki i
werble. Nazajutrz rano wystartowaliśmy
w następnej konkurencji – „Impreza na
orientację” po Dolinkach Krakowskich.
Cudowna jesienna pogoda sprawiła, że ten
marsz okazał się wielką przyjemnością dla
wszystkich uczestników połączoną z niezłą
porcją wiedzy. Marsz przebiegał według
mapki, którą otrzymali uczestnicy i według
której trzeba było dojść „do mety” przy
Jaskini Łabajowej. Okazało się to całkiem
sporą ilością kilometrów, a do tego trzeba
było sprawnie odnaleźć wszystkie punkty
kontrolne i wykonać wszystkie zadania
m.in. wyznaczyć poprawnie azymut.
W tej konkurencji młodzież nasza
doszła bez problemu do celu, gdzie
podsumowaniem był test wiedzy z całej
trasy. Zdobyta ilość punktów dała nam
I miejsce i Puchar Zarządu Oddziału
Małopolskiego PTSM.
Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy

dotarliśmy do schroniska w Krakowie,
gdzie po południu odbył się pisemny „Konkurs krajoznawczo - historyczny” związany z tematyką Pomnika Grunwaldzkiego
i Bitwy pod Grunwaldem, z dziedzictwem
kulturowym Krakowa oraz historią ruchu
schronisk młodzieżowych (PTSM) w
Polsce i na świecie. Wieczorem nie było
wytchnienia – następna konkurencja
– „Prezentacje kabaretowe o tematyce
sportowej” nawiązujące do „EURO 2012”
czyli występy całej grupy według własnego scenariusza. Przedstawiliśmy kabaret
pt. „Droga na stadion” wg scenariusza i
w reżyserii Beaty Sikory, który komicznie
ale z morałem konieczności chodzenia po
Wrocławiu z mapą lub z przewodnikiem,
przedstawia wyprawę Zochy i Zenka
na mecz polskiej reprezentacji. Ich
historia, a przede wszystkim zdolności
aktorskie młodzieży tak rozbawiły jury i
publiczność, że otrzymaliśmy I miejsce
w tej konkurencji, a rywalizacja była
naprawdę ogromna.
W sobotę odbyła się już ostatnia
konkurencja „Gra terenowa po Krakowie”
która wiodła tradycyjnie Drogą Królewską
od Placu Matejki przez Rynek Główny do
Wawelu włącznie. Tematem przewodnim
gry terenowej były detale architektoniczne
kamieniczek krakowskich. Głowy i karki
wszystkich bolały od patrzenia w górę i
szukania właściwych symboli i kamienic.
Uczniowie wykonywali zadania z
ogromnym zapałem, odnajdowali znaki
charakterystyczne poszczególnych zabytków. W tej konkurencji uzyskaliśmy
również najwięcej punktów i zajęliśmy I
miejsce oraz zdobyliśmy Puchar Zarządu
Oddziału Małopolskiego PTSM.
W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy II
miejsce, otrzymaliśmy turystyczne nagro-

dy m.in. plecak i gwizdek turystyczny tzn.
z termometrem i busolą.
Uczniowie przywieźli ze sobą puchary, dyplomy, nagrody, ale i cały
bagaż nowych doświadczeń oraz znajomości z rówieśnikami z drugiego
końca Polski. Również dobry humor i
ciepła atmosfera towarzyszyła nam w
tej krakowskiej przygodzie. Byli bardzo
zadowoleni z sympatycznej, pełnej
wrażeń reprezentacji swojej szkoły,
miasta, powiatu i województwa na forum
ogólnopolskim, odbierali ją nie tylko jako
rywalizację, ale też jako bardzo dobrą
zabawę. Już wszyscy – cała nasza grupa
– zgłosili się do udziału w przyszłorocznej
imprezie. Organizatorom dziękujemy za
miłą atmosferę i gratulujemy organizacji
imprezy.
BEATA SIKORA

Gimnazjaliœci
coœ krêc¹
Kolejna edycja gimnazjalnego projektu
„Korba 2012” dobiega końca. Tym razem
dwudziestoosobowa grupa młodzieży
z Pluder realizowała od września plan
liderek projektu: Michaliny Czudaj
oraz Aliny Andrzejewskiej z klasy III
PG. Szczegóły tego przedsięwzięcia w
kolejnym numerze.
Nina Misiak
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7. Przystanek PaT w Lubliñcu

W dniach od 10 do 15 lipca młodzież
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz
Gimnazjum w Dobrodzieniu wzięła udział
w 7 Przystanku „Profilaktyka a Ty”. Jest
to akcja profilaktyczna prowadzona przez
Policję, a przeznaczona dla młodzieży.
W czasie roku szkolnego uczniowie
mogą przygotowywać przedstawienia
profilaktyczne oraz inne przedsięwzięcia
kulturalne, sportowe, turystyczne itp., a
wszystko po to by przekonać się, że warto
żyć w trzeźwości i że można wspaniale
spędzać czas bez narkotyków.
Podczas
wakacji
natomiast
organizatorzy zapewniają młodzieży
tydzień wspaniałej wspólnej, a przede
wszystkim twórczej zabawy. W wybranym
miejscu w Polsce gromadzi się młodzież
z całego kraju po to by wziąć udział
w zajęciach profilaktycznych oraz
w warsztatach rozwijających pasje i
zainteresowania. W tym roku wybór padł
na miasto Lubliniec. Kilka wspaniałych
lipcowych dni spędziło tam ponad 1000
nastolatków ze 150 miejsc w naszym
kraju.
Na uczestników czekało 30 różnych
warsztatów – tanecznych, muzycznych,
teatralnych, recytatorskich, naukowych,
rekreacyjnych, poetyckich, filmowych,
dziennikarskich, kuglarskich itp. itp.
Wszystko po to by szerzyć wśród
młodzieży profilaktykę, ale nie nudną
i mało skuteczną, ale poprzez zabawę,
rozwijanie pasji i kreatywne spędzanie
czasu – co podkreśla zawsze inicjator
całego przedsięwzięcia inspektor Grzegorz
Jach. Każdego dnia zatem młodzież była
zajęta od śniadania 9.00 do późnych godzin
po północy. Od 10.00 trwały warsztaty
artystyczne aż do obiadu. Należało się
sprężać i wytrwale pracować bo za cztery
dni podczas koncertu finałowego każdy
warsztat pokazywał to co wypracował. Po
obiedzie o 16.00 obowiązkowe warsztaty
profilaktyczne – każdego dnia inna
tematyka. Pierwsze spotkanie poświęcone
było Służbie Więziennej – spektakl teatru
więziennego „Walc dla spóźnionych”
osnuty na wątkach z życia jednej ze
skazanych z Zakładu Karnego w Lubińcu
oraz film „Więzienie, stracony czas”.
Drugiego dnia prezentowała się Służba
Graniczna – film „Nie bądź towarem
– nie daj się sprzedać” oraz Komenda
Stołeczna Policji – film „Kibic”. Kolejnego
dnia odbył się warsztat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym…
Po kolacji natomiast odbywały się
każdego dnia spektakle teatralne, które
przywiozły ze sobą grupy młodzieżowe
z poszczególnych miast. Wszystkie
dotyczyły uzależnień – narkotykowych,
alkoholowych, a nawet sekt czy
prostytucji. Był w tym roku również jeden
spektakl dotyczący problemu starości co
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dowodzi wielkiej wrażliwości młodzieży.
Dodatkowo można było sobie w tym
czasie wybrać salon poetycki, rozmowy
filozoficzne (w tym roku Korczakowskie)
lub koncerty. I tak do 3 nad ranem… Przez
5 dni…
Można rzec, że był to swoisty maraton
kulturalno – profilaktyczny, a mimo to
nikt nie narzekał, że chce mu się spać. Co
prawda trzeba było po powrocie spać przez
dwa dni, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że
było warto!
Dwa
szczególne
wydarzenia
podczas Przystanku to tzw. Patosfera”
oraz Koncert Finałowy. Patosfera to
swoisty happening, kolorowy korowód
wszystkich patowiczów wraz ze swoimi
instruktorami warsztatowymi. Młodzież
kolorowo przebrana wraz z akcesoriami
warsztatowymi przybyła pochodem na
lubliniecki rynek by pokazać pierwsze
efekty warsztatów oraz zaprezentować
swoje miasta. Mogliśmy wtedy zobaczyć
spektakl uliczny oraz wspólnie wziąć
udział w Wielkim Czytaniu Korczaka. Na
zakończenie wszyscy wspólnie odtańczyli
integracyjny taniec belgijkę. Na początku
władze Lublińca przyglądały się zabawie

z balkonu szkoły muzycznej, ale w końcu
zostały wciągnięte przez młodzież do
zabawy i została odtańczona belgijka
burmistrzowska. Tego dnia rynek Lublińca
tętnił życiem, muzyką i zabawą.
Drugim wielkim wydarzeniem był
koncert finałowy. Poza wspaniałymi
prezentacjami efektów prac warsztatów
młodzież miała okazję spotkać
niezwykłych gości takich jak Jerzy
Owsiak czy minister Jacek Cichocki lub
Komendant Główny policji Generał Marek
Działoszyński. Został wtedy odśpiewany
hymn PaTu „Nie wracajmy jeszcze na
ziemię” wraz z refrenem wykonywanym
językiem migowym. Warsztat tego języka
nauczył wszystkich uczestników migania.
Prezentacje zdawały się nie mieć końca,
a młodzież i tak miała siłę zatańczyć na
koniec 7 razy belgijkę…
Młodzież z Dobrodzienia pod opieką
Agnieszki Hurnik mogła wziąć udział
w tym niezwykłym przedsięwzięciu
dzięki środkom przeznaczonym praz
panią burmistrz Różę Koźlik z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2012.
ADa

Jednoœlad
Zarząd Klubu zorganizował w roku
bieżącym 23 imprezy plenerowe, w których
w sumie wzięło udział 667 rowerzystów,
co daje średnią 29 rowerzystów na jedną
imprezę. Łącznie przejechaliśmy 2.270
km.
W lipcu zorganizowaliśmy rajd
rowerowy do naszego miasta partnerskiego Czortków na Ukrainie.
Udział w nim wzięło czterech członków
naszego klubu. We wrześniu odbyła
się druga edycja maratonu kolarskiego
pod nazwą „Dobrodzieńska Seta”, w
którym udział wzięło 105 zawodników
z województwa opolskiego, śląskiego

oraz dolnośląskiego.
Plany na kolejny rok, to rajd rowerowy do naszego miasta partnerskiego
Haan w Niemczech, który rozpocznie
się 22.07.2013 r. (dystans około 1.150
km), oraz kolejna edycja maratonu
„Dobrodzieńska Seta” w dniu. 15.09.2013
r. Ponadto planuje się zorganizowanie
około 20 imprez plenerowych z udziałem
członków klubu oraz sympatyków
turystyki rowerowej.
Więcej informacji na temat działalności naszego klubu znajduje się na stronie internetowej www.ktrjednoslad.pl
Józef Włodarz – prezes klubu

Sukcesy Weroniki i KK "Nidan"
Ogromny sukces sportowy osiągnęła
mieszkanka Pluder Weronika Grejner w
Mistrzostwach Polski Karate shotokan/
WKF. Obecnie Weronika uczęszcza do
Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu,
a karate shotokan od 6 lat trenuje w Klubie
Karate „Nidan” w Zawadzkiem. W roku
ubiegłym została powołana do kadry
Narodowej Polski, przygotowującej się do
Mistrzostw Europy, niestety nie znalazła
się w ścisłej kadrze, która wyjechała na
Mistrzostwa. 14 października w Bielsku
Białej odbyły się Stylowe Mistrzostwa
Polski Karate Shotokan, w których
Weronika indywidualnie zajęła 3 miejsce w
konkurencji kumite indywidualne kadetek
16-17 lat. Trudność tej konkurencji polega
na rozgrywaniu zawodów systemem
pucharowym do jednego skutecznego
trafienia i bez podziału na kategorie
wagowe. Ogółem zawodnicy Nidana
wywalczyli 8 medali w tym 1 złoty, 5
srebrnych i 2 brązowe. Tydzień później
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców
Karate WKF, które odbyły się 21.10.2012
roku w Murowanej Goślinie koło
Poznania. Uczestniczyło w nich 400
zawodników z 48 klubów. Karate WKF
czyli World Karate Federation, skupia
w swoich strukturach 4 wiodące style
karate: Shotokan, Wado-Ryu, Shito-Ryu
i Goju-Ryu i jest to Federacja ubiegająca
się o włączenie jej do programu Igrzysk
Olimpijskich, być może już w 2020 roku.
Ekipa KK Nidan w 14 osobowym składzie
udział w Mistrzostwach zakończyła
pełnym sukcesem zdobywając 12 medali
w tym 3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych,
zajmując wysoką 5 lokatę w klasyfikacji
medalowej. Weronika wywalczyła 2
złote medale, w konkurencji kumite

indywidualne juniorek 16-17 lat w wadze
(+59 kg) oraz w kumite drużynowym
juniorek. Podwójne Mistrzostwo Polski
jest jej największym osiągnięciem i
liczymy, że tym razem znajdzie się w
ścisłej kadrze Polski. Trenerem klubowym
zawodniczki jest Zbigniew Sworeń 5 dan.
Klub KK Nidan posiada swoje sekcje w
czterech miejscowościach opolszczyzny:
Zawadzkiem, Dobrodzieniu, Ozimku i
Strzelcach Opolskich, gdzie członkowie
mogą realizować swoją pasję do sztuk
walki. Więcej informacji o klubie
można uzyskać na stronie internetowej
www.nidan.zawadzkie.pl.
W miejscowości Pludry są jeszcze
dwie utalentowane zawodniczki, które
w niedalekiej przyszłości mamy nadzieję

pójdą w ślady starszej koleżanki Weroniki
Grejner. Obie zawodniczki Aleksandra
Krawiec i Wiktoria Grejner są obecnie w
opolskiej wojewódzkiej kadrze młodzików.
W roku 2012 zostały medalistkami
Międzywojewódzkiech Mistrzostw
Młodzików, Mistrzostw Opolszczyzny,
Grand Prix Bielska Białej, Turnieju
Champion Cup, Pucharu Gór Opawskich,
Grand Prix Poland i International Cuprum
Cap. Nieśmiało, ale drobnymi krokami
do osiągnięcia sukcesów, podąża kolejny
obiecujący zawodnik z Pluder Karol
Kandora, która ma na swoim koncie
kilka sukcesów. Liczymy, że w roku 2013
dołączy do ścisłej kadry klubowej.
Zbigniew Sworeń

W Dobrodzieniu szkol¹ komandosów
Żołnierze z Jednostki Wojskowej
Komandosów w Lublińcu w październiku

br. na krytej pływalni „Delfin” w ramach podnoszenia kwalifikacji wzięil

udział w kursie na stopień młodszego
ratownika WOPR. Drużyną dowodził
kpt. Adam Radliński. Szkolenie praktyczne przygotowujące do egzaminu
prowadzili ratownicy WOPR Włodzimierz
Wręczycki, Paweł Maliniak i Kamil Tangermann. Egzaminy przeprowadzili instruktorzy ratownictwa WOPR Stanisław
Wolkiewicz i Piotr Pietrzyk na wzorcowej
placówce szkoleniowej WOPR Dębowa w
Kędzierzynie-Koźlu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w jubileuszowym roku pięćdziesięciolecia
istnienia WOPR w Polsce na terenie
Opolszczyzny na pływalniach i akwenach
wodnych strzeżonych przez ratowników
WOPR nie odnotowano utonięć. Tak
trzymać.
Włodzimierz Wręczycki
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Dobrodzieñska Seta
W dniu 16.09.2012 Zarząd Klubu „Jednoślad”
zorganizował II maraton kolarski pod nazwą
„Dobrodzieńska Seta”. W maratonie wzięło
udział 105 rowerzystów z 40 miejscowości
położonych na terenie województwa opolskiego,
śląskiego i dolnośląskiego. Maraton polegał na
przejechaniu 100 km w czasie 5 godzin. Przy
wręcz idealnej pogodzie na tego typu imprezy,
wszyscy zawodnicy ukończyli maraton w
regulaminowym czasie, otrzymali pamiątkowe
medale oraz certyfikaty „Dobrodzieńskiej Sety”,
które wręczyła Burmistrz Dobrodzienia pani
Róża Koźlik. Trasa maratonu przebiegała drogą
asfaltową z Dobrodzienia do Zawady k. Opola
i z powrotem przez Szemrowice, Kadłub Wolny,
Osiecko, Turawę . Wszyscy zawodnicy otrzymali
na półmetku napoje, a na mecie gorący posiłek.
Na zakończenie imprezy wystąpił młodzieżowy
zespół monocyklistów z Żywocic. Ich wspaniałe
ewolucje wykonywane na monocyklach
zawodnicy maratonu jak i miejscowa publiczność nagrodzili
gromkimi brawami. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom maratonu za przybycie do Dobrodzienia i

zapraszamy na kolejną edycję we wrześniu 2013 r.
Józef Włodarz – prezes klubu

Modelarski sezon 2012

W roku 2012 dobrodzieńscy modelarze wzięli udział w 11
zawodowach modelarskich w tym 3 eliminacjach do pucharu
polski w klasach NS (modele z napędem elektrycznym) i 7
eliminacji modeli żaglowych. Zawody rozgrywane były na terenie
prawie całej Polski tj w Opolu, Blachowni, Rudzie Śląskiej, Ełku,
Rogoźniku, Szczytnie, Skarżysko-Kamiennej no i w Dobrodzieniu,
a poza granicami Polski uczestniczyli w Czechach w miejscowości
Terlicko.
Modelarze z Dobrodzienia tj. Marcin Ochman, Jakub Zygiel,
Joachim Droździok, Krzysztof Joszko, Łukasz Joszko, Wojciech
Siejka, Karol Siejka, Dominik Brylka, Beniamin Brylka, Krystian
Brylka zdobyli w sumie 87 trofeów (medale, puchary oraz 4 puchary Polski w 3 klasach modeli napędzanych elektrycznie oraz 1 w
modelach żaglowych, gdzie należy dodać że Beniamin Brylka jako
jedyny dotychczas
zawodnik w kraju
uzyskał maksymalną
DOBRODZIENIA
liczbę punktów tj. 700
i Okolic
wynika z tego iż był
zawsze na pierwszym
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miejscu na wszystkich eliminacjach modeli żaglowych w
klasie Nss-A Junior. Na zawodach,gdzie zorganizowano
otwarty wyścig żaglówek o puchar burmistrza tj. w Blachowni
i Szczytnie (wyścig poza konkurencją), Beniamin wracał z
wygraną był nie do przebicia, tutaj liczyła się tylko szybkość
konkurował z dużo większymi modelami, nie brano pod uwagę
przeliczników. Dobrze też dodać, że startując w Terlicku jako
jeden z zawodników reprezentujących Polskę stanął na podium
zdobywając III miejsce. Zawody były odmienne od tych, które
odbywają się w Polsce, ponieważ w Czechach i Słowacji nie
ma podziału wiekowego tzn. juniorów i seniorów. Zmierzył się
z seniorami i znalazł się na podium.
Modelarze pragną podziękować sponsorom, którzy
zasponsorowali nowe koszulki, w których zareprezentowali się
po raz pierwszy na Mistrzostwach Polski w Rogoźniku, gdzie
piąty rok z kolei okazali się najlepszymi modelarzami w Polsce
zdobywając tytuł najlepszej modelarni w kraju. W bieżącym
roku tj. 2012 wszystkie zawody zostały wygrane w punktacji
zespołowej, zawsze wracali z pucharem drużynowym.
Podsumowując rok 2012 był bardzo udany dla modelarzy,
chociaż nie obeszło się bez problemów, gdyż na wszystkich
zawodach startowali bez instruktora mogli tylko liczyć na dobrą
wolę rodziców modelarzy, pomoc, zaangażowanie i opiekę nad
młodocianymi, co umożliwiło wyjazdy.Wielkim problemem
dobrodzieńskich modelarzy jest zawsze transport modeli na
zawody, które zajmują sporo miejsca, samochód DOKiS nie zawsze
wystarcza, dlatego niektórzy z rodziców służyli swoimi prywatnymi
samochodami, co pozwoliło na udział większej ilości zawodników
w zawodach.
Na początku roku w plebiscycie na najlepszego sportowca
Dobrodzienia nominowanych zostało dwóch modelarzy Beniamin
Brylka i Krystian Brylka, znaleźli się oni w dziesiątce najlepszych,
gdzie Beniamin został wybrany na najlepszego sportowca
młodocianego. W czerwcu Beniamin został zaproszony do Starostwa
Powiatowego w Oleśnie, gdzie uczestniczyła młodzież powiatu
oleskiego, która w dziedzinie kulturalno-sportowej wykazała się
osiągnięciami. Poproszony został o przygotowanie i wykonanie
pogadanki na temat swoich osiągnięć, przywiezienie modeli i
największych trofeów, w nagrodę za osiągnięcia otrzymał od starosty
książkę „1000 atrakcji turystycznych Polski”.
Przyszły rok zapowiada się obfitym kalendarzem imprez wraz
z mistrzostwami świata w Rosji. Życzymy naszym zawodnikom
powodzenia i dalszych sukcesów, stopy wody pod kilem.
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w pozostałej ofercie - kotły automatyczne na ekogroszek,
miał, zasypowe, pompy ciepła

