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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
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XX lat "Echa"

Kiedy to było? Dwadzieścia
lat temu. W marcu 1993 roku
na bladoniebieskim papierze
ukazał się sygnalny numer „Echa
Dobrodzienia i Okolic”. Zawierał
zaledwie 12 stron i był pomyślany
jako właśnie „numer sygnalny”,
a więc mający za zadanie
zorientować się, czy takie pismo
w naszym środowisku jest w ogóle
potrzebne. Nakład w wysokości
600 egzemplarzy rozszedł się
w ciągu dwóch dni. Zatem już
w kwietniu postaraliśmy się o
wydanie numeru 1, podobnie
na bladoniebieskim papierze,
12 – stronicowego, ale już w
nakładzie 1000 egzemplarzy i
po około miesiącu sprzedaży
mieliśmy gdzieś dwieście
egzemplarzy zwrotów. Tak więc
nakład ustabilizował się na 800 i
tak jest do dziś z minimalna ilością
egzemplarzy nie sprzedanych,
które zostają w archiwum.
Czy bym uwierzył, w lutym
1993 roku, kiedy to ówczesny
Burmistrz MiG inż. Zygfryd Seget
zaproponował mi utworzenie
lokalnego pisma w naszym
mieście, że będę dziś pisał te
słowa? Nie myślałem o tym, ale
najwyraźniej bym się wtedy chyba
tylko uśmiechnął.
Co pięć lat, a więc dziś już
po raz czwarty, przypada mi w
udziale napisanie artykułu, który jest
wspomnieniem minionego. W numerze 26
z marca 1998 roku w artykule „Nasze piąte
urodziny” pisałem: „Dosłownie w dwie
godziny po rozmowie (z burmistrzem)
miałem skompletowany skład redakcji.
Nikt z pomyślanych przeze mnie osób nie
odmówił, a wręcz przeciwnie – pojawił
się entuzjazm. Byli (…) nimi: Barbara
Orlikowska (sekretarz redakcji – i jest!),
Bernard Gaida, Stanisław Górski, Lidia
Kontny, Krystyna Kuszelewska, Paweł
Mrozek i Władysław E. Piekarski.” Kto
dziś współpracuje z „Echem...”, o tym za
chwilę.
Warto może wcześniej przypomnieć
ten zerowy, sygnalny numer. Winietę
pisma, przy współudziale Władysława
Piekarskiego (ówczesnego redaktora
technicznego), zaprojektował Paweł
Mrozek. Na pierwszej stronie, obok
wywiadu z burmistrzem Zygfrydem Seget,
pojawił się tzw. wstępniak „O herbach i
naszej gazecie”, w którym pisaliśmy:
„Winietę naszego pisma stanowi sylwetowa panorama miasta od strony wschodniej
oraz trzy godła: po lewej herb Śląska, po
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prawej – herb Górnego Ślaska, pośrodku
– godło Dobrodzienia. Herb nie jest tylko
znakiem graficznym akceptowanym przez
władze i społeczeństwo, ale jego postać jest
trwałym wyrazem historycznego rozwoju.
Symbolika naszego herbu nawiązuje w
motywie do orła jednogłowego Piastów
Opolskich. Barwy herbowe Piastów
Górnośląskich , a zatem i opolskich
dokumentuje XIV – wieczny herbarz
znajdujący się w Bibliotheuqe Royale
w Brukseli, w których partie herbów

śląskich pochodzą z lat 1373
– 1375.” Jak widać wierni tej
winiecie pozostaliśmy do dziś i
pomimo napływu nowoczesności
nie zamierzamy jej zmieniać.
Podobnie niezmienna, w sensie
poruszanych problemów, jest i
tematyka naszego pisma. Od spraw
natury gospodarczej, inwestycyjnej,
poprzez historię i kulturę,
zagadnienia szkolnictwa po sport, to
tematy, które dominują na stronach
„Echa...”. Natomiast zmianie
ulegała i ulega jego szata, wygląd,
jak i ilość stron, a także osoby z nim
na stale współpracujące.
Od numeru 12 z kwietnia 1995
roku wierzchnie strony okładki
po raz pierwszy pojawiły się w
kolorze, od nr 34 z grudnia 1999
jest ona na papierze kredowym,
w marcu 2012 numer 85 miał całe
kolorowe okładki, a ostatni wydany,
z numerem 87, był już cały w
kolorze. Zwiększała się stopniowo
ilość stron. Od wspomnianych
dwunastu, poprzez 16, aż do dziś,
gdy wydajemy numery zawierające
24 lub 28 stron. A zatem w
porównaniu z pierwszymi numerami
objętość pisma zwiększyła się
ponad dwukrotnie. Nie jest to
czymś niezwykłym, bowiem
jest to zwyczajna odpowiedź na
zapotrzebowanie społeczne: osób
z naszym pismem na stałe, bądź
doraźnie współpracujących, a tym samym
rezonans potrzeb naszego, lokalnego
środowiska, naszych Czytelników, którzy
są z nami już od dwudziestu lat. Pomimo
upływu czasu pismo się nie znudziło i
cieszy nas to, że każdy może znaleźć w
nim coś dla siebie.
A jeśli chodzi o osoby. Od 1995 roku
na stałe współpracuje z pismem Ewa
Piasecka i jest to najdłużej pracująca
dokończenie na s. 5

Ró¿e Powiatu Oleskiego
W dniu 10.stycznia w Oleśnie odbyło się spotkanie
noworoczne połączone z wręczeniem Róż Powiatu
Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości,
upowszechniania i ochrony kultury. Jest nam niezmiernie
miło poinformować, iż laureatami Nagrody Starosty
Oleskiego zostali mieszkańcy gminy Dobrodzień – prof.
zw. dr hab. Zenon Jasiński oraz Piotr Lempa.
Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński – historyk specjalizujący się w historii kultury i oświaty, związany z
uczelniami Opola i Częstochowy. W Powiecie Oleskim
spędził pierwsze lata swojej pracy zawodowej. Częsty
prelegent spotkań z cyklu „Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin” organizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Oleśnie.
Piotr Lempa – urodzony w Dobrodzieniu śpiewak
operowy występujący na największych scenach operowych
świata. Doktor Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Serdecznie gratulujemy Laureatom Róż Powiatu 2012
oraz życzymy wielu dalszych sukcesów.
AK

Energia po przetargu
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Globalna idea coraz lepszej i bardziej
wszechstronnej ochrony środowiska
powoduje, że czujemy zwiększającą
się, wewnętrzną potrzebę ograniczania
wpływu zużycia energii. Naturalnie
można dyskutować, czy to nam się
opłaca, czy też nie, ale jeżeli światowe
mocarstwa znalazły słuszną drogę w tej
idei, to z pewnością coś na rzeczy jest.
Jeżeli tzw. „zielona energia” jest mimo
wszystko nadal dosyć droga w produkcji
i póki co, ekonomicznie nas raczej nie
przekonuje, to są jeszcze inne sposoby
na mniejsze wydatki.
Najistotniejszym
czynnikiem
energe tycznym dla gmin jest energia
elektryczna. Jeżeli chodzi o jej zużycie
w naszej gminie, dotyczące oświetlenia
drogowego i wszystkich obiektów
komunalnych oraz oświatowych, sięgało
ono rocznie kwoty 992,7 tys. zł, dla 179
punktów pobory energii (PPE) i zużycia
1440 MWh:
•
obiekty komunalne: 699,7 tys.
zł, dla 114 PPE i zużycia 963 MWh,

•
oświetlenie drogowe: 293 tys. zł,
dla 65 PPE i zużycia 477 MWh.
Wielkości spore, a w szczególności
opłaty jakie rocznie są z tego tytułu
ponoszone.
Rozwiązanie przyszło wraz z ogólnym
trendem gmin do oszczędzania na zużyciu
energii – także elektrycznej. Nasza
gmina wykorzystała przynależność do
Stowarzyszenia „Związek Gmin Górnej
Małej Panwi i Górnej Liswarty”, w skład
którego wchodzą zaprzyjaźnione gminy
jeszcze z okresu istnienia województwa
częstochowskiego i kilka gmin ościennych. Tak oto w przeciągu kilku
miesięcy, przy bezcennej pomocy Firmy
PREDA z Ozimka, udało się 14 gminom:
Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby,
Kalety, Kochanowice, Kolonowskie,
Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków,
Tworóg, Woźniki, Zbrosławice i Zębowice; skutecznie zorganizować i
rozstrzygnąć grupowy przetarg na zakup
energii, a później podpisać umowę z
najtańszym oferentem – PGE Obrót z
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Rzeszowa (przetarg i podpisanie umowy
odbyło się w listopadzie ubiegłego
roku). Do tej pory dla naszej gminy
sprzedawcą i jednocześnie dystrybutorem
był krakowski TAURON SA. Umowa
obejmuje roczny okres i rozpoczęła się z
dniem 1 marca 2013.
Jakie uzyskaliśmy korzyści ? Przede
wszystkim pozytywne korzyści powinien
odczuć budżet naszej gminy. Okazało
się, że po przetargu koszty energii
odpowiednio dla obiektów komunalnych
i oświetlenia drogowego spadły o 31%
i 29%. Udało się także zaoszczędzić na
lepszym doborze grup taryfowych dla
obiektów i z tego tytułu oszczędności
powinny sięgać 18%. Ponieważ przetarg
był bardzo dużym przedsięwzięciem, w
imieniu wszystkich gmin organizowała go
Firma PREDA, głównym zamawiającym
(reprezentantem wszystkich gmin) była
Gmina Kalety. Z tytułu organizacji
przetargu, Firmie PREDA musimy oddać (w ramach zapłaty) 10% od kwoty
oszczędności jakie uzyskamy. Jedno co
możemy już z całą pewnością powiedzieć o
przetargu, to że bardzo nam się opłacił. Pod
koniec bieżącego roku czeka nas kolejny
przetarg na zakup energii i z bardzo dużym
prawdopodobieństwem, znowu zrobimy go
w tej samej albo bardzo podobnej grupie
gmin. Jak widać, współpraca się opłaca.
M.W.
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Bud¿et i inwestycje w 2013 roku
Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji
w dniu 21 grudnia 2012r. uchwaliła budżet
gminy na 2013 rok.
Budżet zakłada dochody ogółem
w wysokości 30.026.266,40 zł w tym:
dochody bieżące 26.256.202,40 zł,
dochody majątkowe 3.770.064,00 zł.
Plan wydatków na 2013 r. wynosi
25.938.425,97 zł, w tym: wydatki bieżące
24.140.786,15 zł, wydatki majątkowe
1.797.666,82 zł.
Najwyższą pozycję w wydatkach
bieżących stanowią wydatki na oświatę
i edukacyjną opiekę wychowawczą
12.779.209,00 zł oraz wydatki na pomoc
społeczną 3.338.861,00 zł.
Wydatki sołectw ze środków funduszu
sołeckiego wynoszą 189.262,44 zł.
W 2013 roku w budżecie gminy na wydatki
inwestycyjne przeznaczono 1.797.666,82 zł
w tym m.in. na:
• kontynuację z 2012r. zadania
„Budowa Centrum Aktywności
Wiejskiej
we
wsi
Kocury”
235.000,00 zł,
• utworzenie szkolnego placu zabaw w
PSP Dobrodzień w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła” 127.700,00
zł , z tego 63.850,00 zł pochodzi z
dotacji,
• udzielenie dofinansowania dla samorządu województwa opolskiego na
wykonanie dokumentacji projektowej
budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej
901 w Dobrodzieniu 150.000,00 zł,
• kontynuację z 2012r. zadania „Przebudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w
miejscowości Warłów w ciągu drogi
powiatowej nr 17050” – 387.600,00 zł
z tego 50% dofinansowania będzie
pochodzić ze Starostwa Powiatowego
w Oleśnie,
• kontynuację z 2012r. zadania „Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej
w miejscowości Szemrowice w ciągu
drogi powiatowej nr 17050”- 269.600,00
zł, z tego 50% dofinansowania będzie
pochodzić ze Starostwa Powiatowego
w Oleśnie,
• zakup placu zabaw do oddziału
przedszkolnego w Szemrowicach
10.000,00 zł,
• budowę drogi gminnej ul. Szkolna w
Ligocie Dobrodzieńskiej 150.000,00
zł,
• budowę drogi gminnej ul. Łąkowa
i Słoneczna w Makowczycach
– 110.000,00 zł
• budowę oświetlenia drogowego ul.
Topolowa w Gosławicach 40.000,00
zł,
• budowę oświetlenia drogowego ul.
Cegielniana w Klekotnej 60.00,00 zł,
• kontynuację z 2012 r. zadania „Budowa
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remizy strażackiejwe wsi Kocury”
91.500,00 zł,
• wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Pludrach 70.000,00 zł.
W wykazie inwestycji znajdują
się również inwestycje, które będą
realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.: wykonanie
do kumentacji i realizacja budowy
oświetlenia drogowego w Pietraszowie
ul. Piła na kwotę 10.264,92 zł, wykonanie
dokumentacji i realizacja budowy oś-

wietlenia drogowego w Bzionkowie
– 10.000,00 zł, zakup kosiarki- traktora
do koszenia trawy dla OSP w Bzinicy
– 8.000,00 zł, zakup i montaż altanki na
boisku w Klekotnej – 8.000,00 zł, zakup
i montaż wiaty przystankowej wraz
z wykonaniem podłoża pod wiatę
w Myślinie – 13.500,00 zł, zakup
2 blaszanych garaży na teren OSP
Szemrowice – 8.450,00 zł, kontynuacja
budowy kotłowni przy budynku starej
szkoły w Pludrach – 23.651,90 zł.
A.K.

Cennik us³ug ZGKiM

Poniżej przedstawiamy cennik usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
Jeżeli chodzi o odpady komunalne cennik będzie obowiązywał do 30 czerwca 2013r.,
ponieważ od lipca tego roku wywóz odpadów będzie realizowany na podstawie nowej
ustawy.
W.K.
Za wodę pobraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:
1. gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele
określone w art. 22 ustawy):
2. stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
3. pozostali odbiorcy:
4. stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa 1- wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
Grupa 2 - posiadacze przydomowych przepompowni
ścieków
Za ścieki opadowe i roztopowe:
Wszyscy odbiorcy:
Odpady:
Pojemniki 110l i 120l:
- odpady segregowane
- odpady niesegregowane
Pojemniki 1100 l:
- odpady segregowane
- odpady niesegregowane
Pojemniki 6,5m3
Wywóz szamb:
Wywóz szamb: (gosp. domowe płacące za ścieki
odprowadzane do kan. ogólnospławnej)

2013 rok
netto
3,00 zł/m3

brutto
3,24 zł/m3

3,36 zł
3,14 zł/m3
7,25 zł

3,63 zł/odb./m-c
3,39 zł/m3
7,83 zł/odb./m-c
2013 rok
3
4,29 zł/m
4,63 zł/m3
4,18 zł/m3
4,51 zł/m3
2013 rok
1,51 zł/m

1,63 zł/m3
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2013 rok
17,87 zł
24,00 zł

19,30 zł
25,92 zł

123,55 zł
140,00 zł
524,40 zł
28,86 zł/m3
24,77 zł/m3

133,43 zł
151,20 zł
566,35 zł
31,17 zł/m3
26,75 zł/m3

Naprawa AGD
Lodówek, Pralek, Zmywarek
Klimatyzacja Montaż Serwis
34 356 42 31
696 116 102
662 334 581

Plany so³ectw
na 2013 rok

Już po raz czwarty Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy
na 2013r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 189.262,44 zł. Fundusz sołecki
jest częścią budżetu i zgodnie z przepisami powinien być przeznaczony na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Pieniądze są przyznane na
dany rok i wtedy należy je wydać. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu ubiegłego
roku mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania:
Lp.

Sołectwo

Zadania z funduszu sołeckiego na 2013r.

Środki sołectwa
na zadania

• zakup kosiarki
8.000,00
• zakup siatki ocynkowanej, akcesoriów do
6.948,00
wykonania ogrodzenia
2. Błachów
• wykonanie przepustu na ul. Zamkniętej
4.674,00
• odtworzenie rowu przy ul. Szkolnej
5.283,44
3. Główczyce
• zakup materiałów do wykonania ocieplenia
11.754,99
i tynkowania elewacji budynku gminnego w
Główczycach
4. Klekotna
• zakup i montaż altanki
8.000,00
• zakup materiału do wykonania podłoża
1.579,01
betonowego pod altanę
5. Kocury
• zakup wyposażenia dla OSP
4.000,00
• zakup wyposażenia Centrum Aktywności Wiejskiej
6.903,52
6. Kolejka
• rekultywacja terenu boiska
4.300,00
• wykonanie ogrodzenia części terenu boiska i
3.126,69
montaż siatki wraz z furtką
7. Ligota
• zakup i montaż siatki do ogrodzenia dalszej części
5.875,85
Dobrodzieńska
boiska
• urządzenie boiska – zakup i montaż bramek
7.345,56
8. Makowczyce
• utwardzenie kruszywem drogi łączącej Makowczy10.099,36
ce z Turzą- najbardziej zniszczonego odcinka drogi
9. Myślina
• zakup i montaż wiaty przystankowej oraz
13.500,00
wykonanie podłoża pod wiatą
• zakup i utwardzenie tłuczniem ul. Leśnej w Turzy
10.151,90
10. Pietraszów
• oświetlenie na Pile (dokumentacja i wykonanie
10.264,92
oświetlenia drogowego)
11. Pludry
• budowa kotłowni przy starej szkole, ul. Szkolna w
23.651,90
Pludrach
12. Rzędowice
• wykonanie oświetlenia w Bzionkowie
10.000,00
• zakup kamienia na drogi na Pustkowie
3.500,00
• wykonanie 2 szt. drzwi wewnętrznych
1.800,00
• zakup lodówko-zamrażarki
1.185,37
13. Szemrowice
• zakup mebli do świetlicy w budynku OSP
2.500,00
Szemrowice
• wykonanie przyłącza wodnego na boisku
2.500,00
• zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP
2.000,00
Szemrowice
• zakup paliwa do kosiarek
465,88
• zakup 2 garaży blaszanych na teren OSP
8.450,00
Szemrowice
• zakup kamienia do utwardzenia terenu pod garaże
1.350,00
14. Warłów
• utwardzenie nawierzchni ul. Polnej w Warłowie
10.052,05
W wyniku weryfikacji wniosków Główczycach. Kwota zadania – 10.998,13
zł.
odrzucone zostały wnioski
Wnioski nie spełniały warunku
• Sołectwa Bzinica Nowa, które
zaplanowało: zakup dwóch furtek, bramy określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o
dwuskrzydłowej oraz zakup materiałów funduszu sołeckim, bowiem „wniosek
do wykonania ogrodzenia przestrzeni powinien zawierać wskazanie przedrekreacyjno-wypoczynkowej w Bzinicy sięwzięć przewidzianych do realizacji
Starej. Łączna kwota zaplanowanych na obszarze sołectwa w ramach środków
określonych dla danego sołectwa....”, a
zadań 10.667,00 zł,
• Sołectwa Gosławice, które za- wnioski zawierały realizację przedsięwzięć
plano wało wyko nanie ocieplenia i na terenie sąsiednich sołectw.
H.K.
tynkowania elewacji budynku gminnego w
1.

Bzinica Stara
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lat "Echa"
dokończenie ze s. 2
dla potrzeb pisma (nie licząc mojej żony,
o której za chwilę) persona. Od kilku
lat do głosu dochodzą młodsi, myślę tu
przede wszystkim o Agnieszce Hurnik
(to ta podpisująca się jako ADa). Jej
zaangażowanie jest doprawdy niezwykłe
i za to śliczne dzięki.
Przede wszystkim jednak, ale nie
z uwagi na powinowactwo rodzinne,
słowa podziękowania należą się mojej
żonie Barbarze Orlikowskiej, która od
początku istnienia „Echa Dobrodzienia i
Okolic” pełni istotną funkcję. To do jej
obowiązków należy zbieranie materiałów
tekstowych i reklam, spisywanie umów,
tychże reklam rozliczanie, obowiązkowa
wysyłka egzemplarzy pisma do kilkunastu
bibliotek w kraju, rozliczenia z drukarnią,
kolportaż i praca przy korekcie składu
komputerowego. Basiu, dziękuję Ci.
W tym miejscu należą się także słowa
podziękowania Pani Helenie Kościelny,
na której pomoc można zawsze liczyć.
Stale z pismem, przedstawiając najważniejsze wydarzenia natury gospodarczej i działania urzędu, współpracują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, który to od początku jest
jego wydawcą oraz o większym bądź
mniejszym natężeniu wiele innych osób,
których tu wymienić nie sposób.
A skoro napomknąłem wcześniej o
sprawach natury technicznej. Pierwsze
numery pisma, ich skład komputerowy
był wykonywany przez Wydawnictwo
„Mikołaja” z Częstochowy, natomiast
drukiem zajmowała się Drukarnia Usługowa „Gryf” również z tego miasta.
Od numeru 12 z kwietnia 1995 roku,
czyli już przez osiemnaście lat składem
komputerowym zajmuje się nasz dobrodzienianin, Witold Koszil. To w jego
rękach jest dbanie o to, aby wygląd
pisma był atrakcyjny i czytelny. Dzięki
Ci Witku, za lata współpracy. Od tego też
numeru druk pisma jest w rękach drukarni
„SIL – VEG – DRUK” z Lublińca, z jej
dziś trzema muszkieterami: Januszem
Pawelakiem, Dariuszem Pełką i Dariuszem
Śmichem. Zawsze otwarci dbają o to, aby
pismo wyglądało ładnie i było na czas.
Dzięki.
Cóż na koniec? Przed nami, myślę,
kolejnych pięć lat. Zatem do srebrnych
godów.
Janusz Orlikowski
redaktor naczelny
„Echa Dobrodzienia i Okolic”
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Dobrodzieñ - stolica
polskiego meblarstwa?
Dobrodzień to już stolica polskiego
meblarstwa?
15 lutego 2013 r. rozpoczęły się 51
Targi Meblowe w Dobrodzieniu, a trwały
do 3 marca. Tym razem odbywały się w
sześciu punktach na łącznej
powierzchni
wystawowej 10 000 m2 prezentując najnowsze osiągnięcia dobrodzieńskiego
meblarstwa, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne i designerskie. Miejsca ekspozycji to: Dobroteka, Centrum
Meblowe Agata, OutletMeblowy.pl, Salon
Firmy Bryłka, Pasaż Wnętrz Meblonowak
oraz Meble Pyka.
Warto się przy tej okazji zastanowić
czy miasto istotnie stało się już stolicą
polskiego meblarstwa i czy wszyscy
dołożyliśmy wszelkich starań by tak się
stało. Na terenie miasta i gminy mieści
się ponad 100 zakładów stolarskich.
Kiedy starano się przywrócić tradycję
targów zorganizowano spotkanie w
urzędzie miasta, na które zaproszono wielu
stolarzy. Odpowiedziało tylko dwanaście
osób… Mimo to udało się doprowadzić
od odrodzenia wspaniałej tradycji dzięki
chęci współpracy głównie Rady Miejskiej,
Dobroteki oraz Agaty. Konieczne środki
potrzebne były przede wszystkim na
reklamę. Udało się pokonać trudności i
znalazły się środki na szeroko rozumianą
reklamę dobrodzieńskiego stolarstwa
oraz samego miasta włącznie z pasmem
reklamowym w telewizji. Ostatecznie
w 50 – tej edycji wzięły udział firmy:
Dobroteka, Agata, Meblonowak, Tomasz
Cembolista, Meble Bryłka, Lissy oraz
OutletMeblowy.pl. Po jej zakończeniu
odbyło się spotkanie podsumowujące, które dowiodło, że wysiłek się opłacił. Szeroko nagłośnione targi przyciągnęły klientów
z całego kraju. Wcześniej widoczny
zastój w branży meblarskiej przestał
już niepokoić. Postanowiono zatem
kontynuować tę inicjatywę i zapraszać
klientów jednocześnie promując miasto
cztery razy w roku. Będzie to przełom
zimy i wiosny, lato, jesień i zima.
Skoro zatem udało się zorganizować
już dwie edycje w składzie bardzo
podobnym to należy przypuszczać, że
przedsięwzięcie przygotowane przez
dużo większą grupę stolarzy mogłoby
się udać na o wiele większą skalę. Stare
przysłowie podpowiada, że w jedności
siła. Burmistrz Dobrodzienia podkreśla
potrzebę reklamowania miasta, a skoro
hasło brzmi „Dobrodzień stolarstwem
stoi” dlatego deklaruje chęć współpracy.
Tym samym zachęca do podjęcia jej
przez wszystkich chętnych – każdy może
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się włączyć. Korzystamy bowiem na tym
wszyscy. Przyciągnięty reklamą klient
odwiedza przecież różne firmy nie tylko
te, które biorą czynny czyli finansowy
udział w organizacji targów.
Dyrektor Dobroteki podkreśla, ze
warto sobie uświadomić, iż konieczne jest
budowanie długofalowej relacji z klientem
oraz systematyczność i konsekwencja w
dążeniu do wspólnego celu, a im więcej
inwestorów tym więcej jesteśmy w stanie
osiągnąć. Żeby wygrać konkurencję na
współczesnym rynku meblarskim trzeba
zainwestować w przekonanie klienta, że
do Dobrodzienia nadal warto przyjechać
po meble. Powstaje w ten sposób
niepowtarzalna strategia na przyszłość
pod wspólnym szyldem – dobrodzieńskie

meble. Tylko wspólnie, unosząc się ponad
podziałami, możemy spowodować żeby
to była trwała bardzo dobra marka. Nowe
przyłączające się firmy spowodują, że
wieloletni współpracownicy nie zaczną
się wycofywać.
Podobnie uważa Magdalena Nowak
z firmy Meblonowak – w grupie można
więcej zdziałać. Im większy budżet, tym
większe możliwości, klienci skłonni są
przyjechać z bardzo daleka. Czasem
ludzie przyjeżdżają tylko popatrzeć, ale
najważniejsze że przyjeżdżają bo czasem
tzw. poczta pantoflowa jest najlepszą formą
reklamy. Po pierwszej edycji targów obroty
wzrosły i skutek był widoczny. Nie należy
się tylko bać - więcej otwartości!
ADa

Goœcie Pani Burmistrz
7 grudnia dzieci należące do grupy
teatralnej „MaMeMik” działającej przy
DOKiS w Dobrodzieniu odwiedziły Panią
Burmistrz Różę Koźlik. Wszystko zaczęło
się od tego, że 25 listopada obchodzony
jest Światowy Dzień Pluszowego Misia
i dzieci na zajęciach szyły samodzielnie
misie - ręcznie wykonane i pięknie
przyozdobione. Podczas tej pracy mali
aktorzy rozmawiali o tym komu z
dorosłych mogliby zrobić taki osobisty
prezent. Pierwszymi kandydatami byli
oczywiście rodzice, potem pojawiali się
nauczyciele, a wychodząc poza życie
szkolne – pan dyrektor DOKiS oraz Pani
Burmistrz, chociaż dosyć nieśmiało bo

większość dzieci nie była nigdy w urzędzie
miasta. Ten ostatni argument przesądził.
Zadzwoniliśmy z pytaniem i zostaliśmy
bardzo serdecznie zaproszeni.
Wizyta rozpoczęła się od gabinetu Pani
Burmistrz, którego dzieci były najbardziej
ciekawe. Czekały tam na nich słodycze i
napoje, a Pani Róża Koźlik wraz z zastępcą
Markiem Witkiem opowiadali małym
artystom na czym polega praca burmistrza
i jakie ma on obowiązki. Dzieci natomiast
opowiadały jakie przygotowały do tej
pory spektakle, co robią na zajęciach,
gdzie wyjeżdżają i nad jaką sztuką pracują
obecnie.
dokończenie na s. 24

Zadania publiczne w gminie Dobrodzieñ
Wzorem lat ubiegłych przez Burmistrza Dobrodzienia został ogłoszony
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku państwa
do Kościoła Katolickiego, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych. Obowiązek ten narzuca na
samorządy ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Celem
konkursu jest wyłonienie organizacji
pozarządowych, które będą realizować
zadania polegające na upowszechnianiu
kultury fizycznej i sportu w gminie
Dobrodzień oraz z zakresu pomocy
społecznej, promocji i ochrony zdrowia.
Dotacja wyłonionym organizacjom jest
przyznawana wg kryteriów określonych
Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2013 roku przez organizacje i podmioty,
o których mowa w ustawie o działalności
po żytku publicznego i wolontariacie.
Do konkursu przystąpiły 4 oferty,
któ re spełniały warunki określone w

ogłoszeniu oraz spełniły wymogi formalne
przewidziane przepisami. Pierwsza oferta
to K.S „START” Dobrodzień z siedzibą
w Dobrodzieniu zawierająca wniosek
o dotację w kwocie 67.000,00 zł na
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
– organizacja sportu piłki nożnej na terenie
miejskim. Druga oferta to także K.S
„Start” Dobrodzień zawierająca wniosek
o dotację w kwocie 25.000,00 zł dotycząca
organizacji sportu w zakresie koszykówki
na terenie miejskim. Trzecią ofertę złożył
Zespół Sportowy „POGOŃ” w Pludrach
z siedzibą w Pludrach zawierający
wniosek o dotację w kwocie 12.000,00
zł na upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu na terenie wiejskim. Wszystkie
trzy oferty spełniły warunki określone
w ogłoszonym konkursie na wspieranie
powszechnych zajęć sportowych i
otrzymały środki na realizację zadań.
Burmistrz Dobrodzienia przyznał na
organizację sportu piłki nożnej na terenie
miejskim kwotę dotacji 67.000,00 zł, na
piłkę nożną na terenie wiejskim kwotę
dotacji 12.000,00 zł oraz na organizację
sportu w zakresie koszykówki na terenie

miejskim kwotę dotacji 25.000,00
zł. Czwarta oferta została złożona na
promocję i ochronę zdrowia. Zakres
działania obejmuje promocję i profilaktykę
zdrowia, świadczenia: diagnostyczne,
pielęgnacyjne, lecznice, usprawniające
oraz rehabilitację leczniczą. Ofertę na to
zadanie złożył Caritas Diecezji Opolskiej
z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej
5A, która zawierała wniosek o dotację w
kwocie 103.000,00 zł. Oferta była jedyną
złożoną w tym zakresie, a także spełniła
wymogi postawione w konkursie. Na
realizację tej części zadania Caritasowi
Diecezji Opolskiej została przyznana
przez Burmistrza Dobrodzienia kwota
w wysokości 103.000,00 zł.
Chcemy podkreślić, że przeznaczone
dotacje z Budżetu Miasta i Gminy Dobrodzień oraz zaangażowanie i trud włożony
przez organizacje, skierowany jest do
mieszkańców naszej Gminy i cieszy, że
chętnie korzystają z świadczonych usług
związanych z ochroną zdrowia, czy biorą
udział w imprezach sportowych.
Waldemar Krafczyk

Wspomnienie o Joachimie Kiwic
Dnia 25. grudnia 2012 roku w wieku
56 lat zmarł nagle Joachim Kiwic, wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu, służący miastu, jego
rozwojowi i kulturze.
Działalność Joachima Kiwic na rzecz
samorządu i mieszkańców miasta i gminy
obejmowała dwie kadencje: w latach 1998 –
2002, był wtedy również członkiem Komisji
Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), a
także rolnictwa, leśnictwa, gospodarki
żywnościowej, gospodarki gruntami i
współpracy z zagranicą oraz w latach
2002 – 2006, kiedy pełnił także funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i
Opieki Społecznej. Do pierwszej kadencji
startował z listy KWW Komitet Obywatelski
Ślązaków, natomiast do drugiej startował z
listy Komitetu Wyborczego Mniejszość
Niemiecka.
Osiem lat bardzo owocnej pracy, bowiem
w tym czasie kierowana przez Niego rada
podjęła decyzje o realizacji wielu ważnych
dla gminy inwestycji. Budowa krytej
pływalni, sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Dobrodzieniu, renowacja
parku miejskiego, budowa wodociągów
(Kocury, Malichów), projekty kanalizacji
sanitarnej miasta i wiosek Warłów
oraz Szemrowice, termomodernizacja
gimnazjum, modernizacja oświetlenia
ulicznego całej gminy, a także budowa
dróg gminnych i dojazdowych do pól to
działania, które na stałe zmieniły obraz
miasta i gminy, a które działy się za czasów
kadencji przedwcześnie zmarłego, byłego
przewodniczącego rady.
W tym okresie również, dzięki i Jego
działaniom, doszło do ożywienia kontaktów

z Haan, które datuje się od 1957 roku oraz
z miastem Czortków na Ukrainie, czego
rezultatem było, w czasie obchodów 630
lecia uzyskania przez Dobrodzień praw
miejskich, podpisanie umowy partnerskiej
z miastem niemieckim 1 maja 2004 roku,
a 26 czerwca 2004 podczas corocznego
Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”
z miastem na Ukrainie. Podpisane umowy
skutkują do dziś wymianą młodzieży i
współpracą w dziedzinie kultury.
Joachim Kiwic pełniąc funkcję
prze wodniczącego rady przyczynił się
także do realizacji wielu przedsięwzięć
mających na celu popularyzację dorobku
regionu i jego perspektyw rozwojowych
jak i propagowania wiedzy historycznej
o naszej „małej ojczyźnie”. Wyrazem
tego jest m. in. wsparcie wydania książki
„Monografia Dobrodzienia” i organizacji
imprez związanych z popularyzacją
tych tematów. Należał do grona osób,
założycieli Międzygminnego Towarzystwa
Regionalnego Dobrodzień – Zębowice,
które rozpoczęło działalność 5 czerwca
2003 roku. Do ostatnich chwil życia był
członkiem rzeczywistym stowarzyszenia,
a pełniąc funkcję przewodniczącego rady
wspierał działalność MTR – u, między
innymi w roku 2004, to jest w okresie
realizacji projektu edukacyjnego pod
nazwą „Dzień dobry miasto Dobrodzień
w roku 630. Twego istnienia” w ramach
ogólnopolskiego programu „Działaj lokalnie
III”. Efektem zrealizowanego projektu było
utworzenie izby regionalnej w naszym
mieście, wydanie monografii Dobrodzienia
1374 – 1939 w świetle literatury polskiej i
niemieckiej.

Joachimowi Kiwic nie były obojętne
sprawy związane z kulturą, co potwierdza
zaangażowanie w pracach Rady Liderów
Kultury działającej przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu, a Jego działalność
samorządowa zostawiła trwałe ślady w
mieście i gminie. Serdeczny i otwarty,
będzie nam go brakować.
Redakcja
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Gimnazjaliœci coœ krêc¹

Już po raz drugi Publiczne Gimnazjum
w Dobrodzieniu wzięło udział w kolejnej
edycji Projektu Korba, realizowanego w
czterech województwach (woj. śląskie,
dolnośląskie, opolskie i małopolskie). Tym
razem dwie aktywistki z Pluder Michalina
Czudaj i Anna Aleksandrowicz przez trzy
miesiące realizowały cele i założenia
projektu własnego pomysłu dla młodzieży
z Pluder. Projektem zostało objętych 24
uczniów, w tym 18 gimnazjalistów. Z
pomocą i wsparciem życzliwych osób i
sponsorów dziewczyny mogły realizować
swoje przedsięwzięcie, a tym samym
wypełnić czas wolny swoich rówieśników
i młodszych kolegów. W tym celu wzięły
udział w profesjonalnych warsztatach i
konsultacjach z przydzielonymi trenerami
by pod ich okiem realizować własne
pomysły w lokalnych społecznościach.
Dziewczyny za cel postawiły sobie
powołanie do życia Młodzieżowego Klubu
„Żółwik”, w ramach którego zafundowały
jego członkom niezwykle ciekawe i
ruchowo - pożyteczne zajęcia. Większość
zajęć odbywała się raz w tygodniu w
Szkole Podstawowej w Pludrach dzięki
uprzejmości pani dyrektor tejże szkoły. W
ramach zajęć udało się zorganizować rajd
rowerowy po nieznanych zakątkach okolicy,
grę terenową rozwijającą umiejętność
logicznego myślenia i współdziałanie w
zespole, zajęcia integracyjne i sportowe
oraz ciekawe zajęcia artystyczne, mające na celu stworzenie m.in. flagi
symbolizującej pochodzenie zrzeszonej w
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klubie młodzieży . Ponadto dziewczyny
zorganizowały tydzień Tańca Belgijskiego
dla dobrodzieńskich gimnazjalistów
oraz warsztaty we wszystkich klasach
obejmujących 305 uczniów. Młodzież
miała tam okazję nauczyć się poprzez
zabawę integracji i współpracy w grupie
oraz wysłuchać wykładu dotyczącego
mowy werbalnej i niewerbalnej. Czas
mile płynął na zajęciach do momentu
zakończenia projektu. Podsumowaniem
wszystkich 87 projektów była Gala
Końcowa Projektu Korba 2012 pod nazwą Forum Liderów Młodzieżowych,
która odbyła się 15 grudnia 2012 r. w
Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Spotkanie było podsumowaniem osiągnięć
kilkudziesięciu finalistów Projektu
Korba. Korbowicze zaprezentowali całą
gamę różnych przedsięwzięć i inicjatyw:
kulturalnych, społecznych, sportowych,
edukacyjnych i innych. Dokonali w
swoich społecznościach rzeczy niezwykłych. Podczas uroczystości była
możliwość poznać dokładnie najlepsze
projekty lokalne, w tym projekt naszych
gimnazjalistek. I tu miłe zaskoczenie!!!
Nasze gimnazjalistki zdobyły nagrodę
specjalną oraz zwycięski tytuł Liderki 2012
wraz z gratulacjami za wybitne osiągnięcia
w działalności liderskiej, rozwój osobisty
oraz rezultaty autorskiego przedsięwzięcia
zrealizowanego w ramach Projektu Korba
2012.
Podsumowanie projektu wraz z
zaproszonymi gośćmi oraz osobami
nadzorującymi całe przedsięwzięcie: Agatą
Otrębską – twórczynią Projektu Korba i
Katarzyną Superat – psychologiem i
trenerem umiejętności społecznych.
Trzeba przyznać, że dziewczyny
w pełni zasłużyły na to wyróżnienie, a

klubowicze mogą im podziękować za
fantastycznie spędzony czas.
Wielki ukłon i podziękowanie z
mo jej strony w kierunku wszystkich
osób wspierających przedsięwzięcie
Liderek, tj.- pani dyr. Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pludrach B. Konarskiej
- Markiewicz, - firmie meblowej Rust koordynatorce Projektu p. dyr. Krystynie
Kazimierowicz, - panu Sołtysowi Pluder Rajmundowi Lichota, oraz - panu
Tadeuszowi Urbanek
Opiekun Projektu
mgr Nina Misiak

Wyuczyli m³odych Pomó¿my dzieciom
pracowników
na Ukrainie
Rok 2012 był pierwszym rokiem w którym pracodawcy
składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z dotychczasowymi dokumentami
zobowiązani byli przedłożyć informacje przedstawiane przy
ubieganiu się o pomoc de minimis. Zgodnie z przepisami
informacje te będą wymagane również w tym roku i latach
następnych.
W ubiegłym roku na dofinansowanie kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników wykorzystana została
kwota 274.676,72 zł. Młodzi pracownicy zdobywali zawód nie
tylko u przedsiębiorców na terenie gminy Dobrodzień, ale również
poza jej granicami.
Poniższa tabela przedstawia zawody w których młodzież
najchętniej zdobywa potrzebne kwalifikacje.
H.K
Lp. Zawód

Rok
2012

Rok
2011

Rok
2010

1.

cukiernik

1

1

0

2.

dekarz

1

0

0

3.

elektryk / elektronik

1

3

5

4.

fryzjer

1

3

2

5.

krawiec

0

0

2

6

kucharz małej gastronomii

3

1

3

7.

mechanik pojazdów samochodowych

5

5

2

8.

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

1

0

1

9.

murarz

1

3

0

10.

operator urządzeń skrawających

1

2

1

11.

piekarz

0

1

1

12.

rolnik

1

0

1

13.

sprzedawca

9

6

6

14.

stolarz

10

12

4

15.

ślusarz

2

1

2

16.

tapicer

0

3

4

ogółem

37

41

34

Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym już niejednokrotnie zwracało się do lokalnej społeczności, do Państwa, Ludzi
Wielkiego Serca z prośbą o pomoc. Wspierali nas Państwo podczas
świątecznych zbiórek żywności czy też akcji pomocowych dla
poszkodowanych przez żywioł – dla powodzian z województwa
opolskiego i śląskiego poszkodowanych przez powódź w 2010r.,
czy też poszkodowanych w 2008r. przez trąbę powietrzną
mieszkańców Kaliny. Już wiele razy udowadniali Państwo, że
mają dobre serca i los bliźniego nie jest Państwu obojętny.
Dlatego też z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie
Dobrodzień Potrzebującym rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję
mającą na celu wsparcie dla dzieci z ukraińskich miejscowości
znajdujących się w okolicach Lwowa. Zwrócił się do nas z prośbą
o pomoc Pan Andriej Kovalczuk – przedstawiciel organizacji
charytatywnej NOWA NADZIEJA, który własnym wysiłkiem
i przy pomocy ludzi dobrej woli dociera z bardzo praktycznym
wsparciem do około setki dzieci. Wśród nich są dzieci z domów
dziecka a także rodzin zastępczych. Jego celem jest objęcie opieką
nie tylko samych dzieci, ale także całych rodzin. Zależy Mu
również na zwiększeniu intensywności tego wsparcia. Potrzeby
są ogromne.
W ich zaspokajaniu pomagają Panu Andriejovi ludzie dobrej
woli, także z Polski. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Dobrodzienia
i okolic również włączyli się w tą akcję! Razem możemy więcej!
Razem możemy naprawdę dużo.
Już wkrótce, za pośrednictwem Gazetki Parafialnej, plakatów
rozmieszczonych w miejscach publicznych, poinformujemy o
terminie, miejscu i innych szczegółach dotyczących zbiórki, w tym
o konkretnych potrzebach. Już dzisiaj wiemy, że są to między innymi: ubrania, buty, środki czystości, przybory szkolne, zabawki,
witaminy, słodycze. Jest również wielkie zapotrzebowanie na
meble i sprzęty a także na wszelkie przydatne w domu rzeczy np.
wyposażenie kuchni, ręczniki, koce itp. W grę wchodzą również
meble i sprzęty używane, choć oczywiście w dobrym stanie.
Myśląc więc o uśmiechu na słodkich twarzyczkach dzieciaków
zachęcamy do udziału w tej akcji. Nie zniechęcajmy się wielkością tego wyzwania! Wręcz przeciwnie – dołóżmy wszelkich starań,
aby przynieść pokrzepienie, ulgę, praktyczną pomoc i promyk
nadziei tym, którym jest tak ciężko. Jesteśmy głęboko przekonani,
że kiedy każdy z nas przyłoży rękę i serce do tego pięknego dzieła
wtedy to, co razem zbierzemy i ofiarujemy przekroczy nasze
najśmielsze marzenia.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Renaty Bieniek
Adres e-mail: renata.bieniek@interia.pl.
Tel. 660 421 373

Fenomen Jurka Owsiaka

Jak co roku Dobrodzień wziął udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy i przy udziale wolontariuszy – uczniów
dobrodzieńskich szkół – odbyła się kwesta. W imprezach
towarzyszących wzięły udział śpiewające zespoły: przedszkolaki,
zespół wokalny „Drops”, świeżo „powołany z naboru” chór
mikołajkowy i dobrodzieński zespół pieśni regionalnej.
Z Poznania specjalnie przyjechał by zagrać w Dobrodzieńskiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy Marek Siwek – wokalista
współpracujący z Lombardem, a w koncercie finałowym
można było podziwiać popisy Darii Jędrzej i Dionizego Brylki.
Imprezami towarzyszącymi były wystawy : plakatu Romana
Kalarusa oraz malarstwa i rysunku Darii Jędrzej.
Bardzo widowiskowy w tym roku był pokaz sztucznych ogni
czyli „światełko do nieba”.
Jak co roku mogliśmy się przekonać o hojności ludzi, którzy
wrzucili pieniądze do puszek. Pomijając oczywiście „myślących

inaczej” jesteśmy zbudowani troską i chęcią pomocy ofiarodawców w stosunku do dzieci cierpiących na choroby laryngologiczne
czy cukrzycę. Sztab w Dobrodzieniu naliczył 11.672,63 zł i 30,30
euro co na nasze warunki jest kwotą zadowalającą.
Uwaga dla „myślących inaczej”: Przypominam, że wystarczy
wizyta w najbliższym szpitalu np. Oleśnie, Lublińcu czy Opolu,
by zobaczyć na własne oczy drogi specjalistyczny sprzęt ratujący
ludzkie życie. W naszym środowisku osobiście znam kilka osób,
które z niego skorzystały. Oby niedowiarki nie musiały korzystać
ze sprzętu z serduszkiem więc jak co roku życzę im zdrowia.
Ewa Piasecka
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Energią w choroby

Roman Mączka-wielkopolski uzdrowicielpomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz do tysięcy
osób, które przekonały się o jego niezwykłych
zdolnościach! Jego seanse wywołują ciepło,
mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę
w cierpieniu.
„Seanse prowadzone przez Pana Romana mają
nadzwyczajne działanie, pozwalają znosić ból, jak
również w przypadkach uznanych za nieuleczalne
nieoczekiwanie przywracać zdrowie”.
Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku..
Ukończył specjalistyczne kursy, które nauczyły
Go wykorzystywać naturalne możliwości
w leczeniu ludzi oraz zdobył dokument
potwierdzający jego naturalne predyspozycje i
siłę biomagnetyczną. Posiada Certyfikaty Klasy
Międzynarodowej. Certyfikaty są dostępne do
wglądu na stronie Centrum Terapii Naturalnej
Echo www.echomed.pl.
Świadectwem niezwykłej mocy są relacje
ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie
nowotwór płuc, rokowania lekarzy były bardzo złe,
nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej
sytuacji zwróciłem się do Pana Romana, po kilku
wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba
zaczęła ustępować, dziś jestem całkowicie
uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować.
W skutek wypadku przed wielu laty- miałam
wtedy wstrząs mózgu - nieustannie bolała mnie
głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej

dokuczliwe, czasami mdlałam z ich powodu. Mój
los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z
pomocy bioenergoterapeuty Pana Mączki. Już po
jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle zaczęły
ustępować. Dziś mogę normalnie funkcjonować
i żyć bez bólu-Beata G. z Zamościa.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości
w organizmie za jednym dotknięciem dłoni.
Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by
poczuć gdzie powinien odblokować przepływ
energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet
najdrobniejsze zaburzenia pracy organizmu nie
pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu
schorzeń nerek pęcherza moczowego i prostaty .
Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle
głowy, astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia
i pracy układu oddechowego. Leczy choroby
oczu, uszu, nosa i gardła, kołatania serca, skoki
ciśnienia. Dzięki energii Romana Mączki znikają
guzy, torbiele oraz mięśniaki.
Najbli¿sze terminy:
04.04.2013 rok; 18.04.2013 rok; 09.05.2013
rok
Pan Roman M¹czka w tych terminach
przyjmowaæ bêdzie w Miejskim Domu Kultury w
Oleœnie, ul. Wielkie Przedmieœcie 31
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami:
(62) 736 70 21
oraz 605 080 061

Dostojni
Dostojni Jubilaci
Jubilaci

Pan Szczepan Strzoda z ¿on¹
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Pani Agnieszka Koza

Pani Joanna Kot

W grudniu ubiegłego roku Pan Szczepan Strzoda z Dobrodzienia obchodził 90–tą
rocznicę urodzin. Z kolei w styczniu bieżącego roku Pani Agnieszka Koza z Makowczyc
(98 lat) i Pani Joanna Kot z Dobrodzienia (90 lat) obchodziły Jubileusze urodzin.
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzymy dalszych długich lat w zdrowiu, szczęściu
i radości.
E.K.

Zmiany w ustawie
o ubezpieczeniu spo³ecznym

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników od 1 stycznia 2013 r.
1.Podwyższenie/zrównanie wieku
emerytalnego
Podwyższanie wieku emerytalnego
zacznie się od roku 2013 i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobiety
urodzone po 31 grudnia 1952r.i mężczyzn
urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat będą musiały legitymować się kobiety urodzone po dniu 30
września 1973 r. i mężczyźni urodzeni po
dniu 30 września 1953 r. Poziom 67 lat dla
mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r. a
dla kobiet w 2040 r.
2.„Likwidacja” emerytur rolniczych
tzw. wcześniejszych
Emerytury wcześniejsze będą przyznawane na obecnych zasadach tylko
rolnikom, którzy do dnia 31 grudnia 2017
r. ukończą wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat
(mężczyzna).
3.Częściowa emerytura rolnicza
Prawo do częściowej emerytury rolniczej będą miały:

• kobiety po osiągnięciu wieku co najmniej 62 lat, posiadające 35-letni okres
ubezpieczenia emerytalno-rentowego
• mężczyźni po osiągnięciu wieku co
najmniej 65 lat, posiadający 40-letni
okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Emerytura częściowa będzie dostępna
dla kobiet od 2021 r. oraz dla mężczyzn
od 2014 r.
Wysokość częściowej emerytury
rol niczej będzie wynosić 50% kwoty
emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie będzie podlegać
podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej.
4.Okresowa emerytura rolnicza
Osobom, którym upłynął okres, na jaki
została im przyznana renta strukturalna
przez ARiMR, a które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, będzie przysługiwała okresowa emerytura rolnicza do
dnia osiągnięcia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza będzie
przysługiwała w wysokości emerytury
podstawowej, bez względu na posiadany

okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego określonego w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
5.Nowe rozwiązania w zakresie
wypłaty emerytur i rent rolniczych
Osoby uprawnione do okresowej renty
rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
będą mogły podejmować działalność
nie związaną z rolnictwem, podlegającą
ubezpieczeniu społecznemu, nie tracąc
prawa do tego świadczenia. W zależności
od uzyskanego przychodu renta będzie
ulegała zmniejszeniu lub zawieszaniu
na zasadach obowiązujących w systemie
powszechnym, czyli ZUS-owskim.
Zarówno emeryt jak i rencista,
z wyjątkiem osób uprawnionych do
emerytury wcześniejszej lub częściowej,
będą mogli prowadzić działalność rolniczą bez zawieszania wypłaty części
uzupełniającej tego świadczenia, jeżeli
małżonek emeryta/rencisty będzie podlegał rolniczemu ubezpieczeniu emerytalnorentowemu z mocy ustawy
Dyrektor OR KRUS w Opolu
Jan Krzesiński

Z tañcem przez ¿ycie
Adam Marek był znanym trenerem
tańca. To właśnie między innymi dzięki
niemu w 2008 roku do Dobrodzienia
zjechały pary taneczne z całej Polski.
Odbył się wtedy "I Mikołajkowy Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Dobrodzienia".
Pan Adam, bo tak o nim wszyscy
mówili całe swoje życie poświęcił dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy
chcieli nauczyć się tańca. Kochał uczyć,
a największą satysfakcję sprawiały
mu roześmiane twarze jego uczniów i
podopiecznych. Jego zasługą również
były kolejne Ogólnopolskie Turnieje
Tańca Towarzyskiego odby wają ce
się w latach 2009 i 2010. Szkoła "Sza-

fir", którą prowadził wykształciła
wielu wspaniałych tance rzy. Jego
podopiecznymi byli również mieszkańcy Gminy Dobrodzień – Marcin
Karpinski oraz Marcin Koj wraz z
partnerkami.
Pan Adam uczył tańca także w
ADI w Praszce oraz Zespole Pieśni i
Tańca Oleśnianie. Był pomysłodawcą
Ogólnopolskiego Tańca Disco i
Hip Hop w Gorzowie Śląskim oraz
trenerem przedszkolaków w oleskim
przedszkolu.
Zmarł 15.01.2013 r. wieku 56
lat po ciężkiej walce z chorobą
nowotworową.
D.K.

Kasacja pojazdów

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

Pojazdy niesprawne odbieramy własnym transportem

WOJTALA TRUCKS sp.j.
Stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21
tel. 34.3567 444; kom. 605.272 666; 603.363 638
info@demontaz.com
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Archeolodzy w so³ectwie Kocury

W 2012 roku
niczych na badanym
Stowarzyszenie
terenie,
wcześRozwoju Wsi Kocury i
niejszych niż podaje
Malichów „Brzozowa
historia miejscowości
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„Kraina Dinozaurów”
ar cheo lo giczn ych
w Spóroku, w ramach
jest wydany skrypt
programu PROW na lata 2007-2013, liczne ślady działalności ludzkiej w postaci edukacyjny „Historia Kocur i Malichowa
dotację na realizację projektu „Dbajmy o fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych. do 1945 roku”, który zawiera między
lokalną historię”.
Po zapoznaniu się z ceramiką, wydatowa- innymi konspekty lekcji regionalnych
Projekt ten przewidywał wykonanie no ją na okres wczesnego średniowiecza dla uczniów szkół podstawowych i
przez grupę archeologów z Uniwersytetu – 56 fragmentów oraz 478 fragmentów gimnazjalnych.
Opolskiego powierzchniowych badań z okresu średniowiecza i późnego średSkrypt ten zostanie rozesłany do
sondażowych na wybranych działkach, na niowiecza.
okolicznych bibliotek.
terenie sołectwa Kocury. Odkryte zostały
Dowodzi to obecności obiektów osadAnna Grzebińska
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Kalendarz 2013
- Powiat Oleski

Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu
noszącym tytuł „Powiat Oleski. Twoja,
Moja, Nasza mała Ojczyzna” stanowią
cykl prezentujący krajobraz, architekturę,
ludzi, zwyczaje, rolnictwo i przemysł
oraz gminy powiatu oleskiego. W ramach
cyklu zostały wydane: album, pocztówki
(Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno,
Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice),
kalendarz 2009, 2011 oraz 2013. Ten
ostatni prezentuje głównie mieszkanki
powiatu Oleskiego na tle ciekawych
miejsc powiatu.
Do projektu mającego na celu powstanie kalendarza zostały zaproszone
mieszkanki, które zostały sfotografowane
w zaproponowanym przez siebie ciekawym miejscu powiatu, z którym są

29 listopada 2012 roku odbył się
wernisaż wystawy fotografii Arkadiusza
Cebuli stanowiących szatę graficzną
kalendarza na nadchodzący 2013 rok.
Arkadiusz Cebula to fotografik Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych, które skupia kilkuset członków z
Polski i zagranicy. Jest uczestnikiem i laureatem wielu konkursów fotograficznych
w Polsce i na świecie oraz wystaw
zbiorowych i indywidualnych tak w Polsce jak i na świecie.

12

Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic

emocjonalnie związane lub które chciałaby
zaprezentować. W kalendarzu znalazły
się miejscowości: Grodzisko, Sowczyce,
Gorzów Śląski, Olesno, Dalachów, Borki
Małe, Praszka, Borki Wielkie, Marki,
Kościeliska oraz Dobrodzień.
Nasze miasto reprezentowały Agnie szka Orzeszyna i Sandra Pielok
– obie zostały sfotografowane na tle
Dobroteki. Do kalendarza weszło zdjęcie
Sandry Pielok na tle nocnej, oświetlonej
Dobroteki, a zamieszczone zostało przy
miesiącu grudniu. Na wernisażu natomiast
mogliśmy zobaczyć oba zdjęcia wraz
z innymi, które nie zostały wybrane do
publikacji.
ADa

► Przerabianie, szycie i czyszczenie kołder,
poduszek i pierzyn z puchu i pierza
► Obrusy – duży wybór kolorów i rozmiarów oraz
szycie na wymiar
► Prześcieradła – duży wybór kolorów i
rozmiarów oraz rozmiary nietypowe
► Pościel satynowa, flanelowa i z kory
► Kołdry i poduszki antyalergiczne, wełniane i
puchowe
► Koce, narzuty, inlety
► Dla dzieci - kołderki, kocyki, pościel
Sklep z pościelą „PUSZEK” , ul. K. Miarki 20, Lubliniec
tel. 34 / 356-27-81, www.pościel.eu

Stop elektroœmieciom
Grupa uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
pn. "Drugie Życie Elektrośmieci".
Jest to V edycja konkursu, organizowanego przez Europejską Platformę
Recyklingu S.A. (ERP Polska) przy udziale
finansowym ERP Batteries Poland Sp. z
o.o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
zakresie prawidłowego postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym (ZSEE). Uczestnicy
konkursu zwracają się do Państwa
o wsparcie swoich działań. Konkurs
„Drugie Życie Elektrośmieci” ma dwa
cele. Pierwszym jest podniesienie
świadomości ekologicznej biorących
w nim udział dzieci i młodzieży oraz
całych społeczności lokalnych. Drugim
– zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i
przez to zmniejszenie obciążenia naszego
ekosystemu.

W listopadzie 2012r. dziesięcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły
przystąpiła do w/w konkursu pod nazwą
Ekobrygada.
Finałem konkursu będzie zorganizowanie przez uczestników zbiórki
ZSEE i zużytych baterii. Podstawą oceny
tego będzie ilość zebranych elektrośmieci.
Zbiórka zużytych baterii, a także promocja
tego działania, to stały element rywalizacji
w tej edycji konkursu. Oceniany jest
nie tylko poziom zbiórki, ale i jakość
informacji z jaką uczniowie dotarli do
lokalnej społeczności. Uczestnictwo
w Konkursie daje uczniom możliwość
prowadzenia aktywnej edukacji
na rzecz zrównoważonego
rozwoju podejmującej tematykę istotnych problemów
cywilizacji XXI wieku. Oprócz
tego nasze szkolne ekozespoły
biorą udział w licznych
akcjach – organizujemy
zbiórkę plastikowych nakrętek,
makulatury czy pojemników po
tuszach.
Już dziś prosimy Państwa
o wsparcie naszych działań.
W dniach od 1 do 30 marca
na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu będzie działał
punkt zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbieramy: duże
i małe AGD, komputery, sprzęt
audiowizualny i oświetleniowy,
urządzenia elektryczne, zabawki
elektroniczne, sprzęt medyczny
i przyrządy pomiarowe.

My, uczniowie ZSP Dobrodzień,
którzy podjęliśmy już owocne działania w
zakresie podniesienia stanu świadomości
ekologicznej nie tylko wśród społeczności
naszej szkoły, liczymy na to, że i Państwo aktywnie włączą się w akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (ZSEE). Serdecznie
do tego zapraszamy, wierząc, że ideą
dla której działamy, zarazimy również i
Państwa - mieszkańców Dobrodzienia i
jego okolic.
Członkowie grupy konkursowej
Ekobrygada.

Kto nie ma
œredniego wykszta³cenia
Zgodnie z zasadą, że „na naukę nigdy
nie jest za późno”, przedstawię propozycję
zdobycia średniego wykształcenia przez
osoby dorosłe. Propozycja jest nie do
odrzucenia, bo:
• szkoła znajduje się na miejscu i
oszczędzasz na dojazdach
• do szkoły mogą przyjść osoby, które
ukończyły ósmą klasę szkoły podstawowej /starym systemem/ i nauka
dla nich trwa trzy lata
• naukę mogą kontynuować absolwenci
szkół zawodowych 2 i 3-letnich przez
okres dwóch lat
• zapraszamy każdego - bez względu
na wiek, płeć, wyznanie, kolor skóry i
orientację seksualną.
Liceum Ogólnokształcące dla Do-

rosłych, bo tak brzmi nazwa szkoły,
jest dobrym pomysłem na zmianę
zainteresowań i zdobycie pracy, gdzie
wymagane jest średnie wykształcenie.
Przede wszystkim zaś zapewnia podwyższenie swojej edukacji, która po
zdaniu matury uprawnia do podjęcia
studiów. Dla niektórych to brzmi
niewiarygodnie (wzmianka o studiach
tak po prostu działa), ale zdarza się, że
ludzie dorośli lubią się uczyć. Młodzież
natomiast często nie wychwytuje w porę
sensu nauki i po latach żałuje.
Nauka w szkole dla dorosłych odbywa się trzy razy w tygodniu i można
ją pogodzić z pracą zawodową.Lekcje
rozpoczynają się ok. godz. 16, gdy
większość kończy pracę, natomiast w

soboty od rana. Szkoła dla dorosłych w
Dobrodzieniu nie jest nowością, już się
sprawdziła przez ostatnie lata. Nowością
jest natomiast to, że mogą z niej korzystać
absolwenci klas ósmych SP. Szczegóły na
temat przyjęcia i warunków kształcenia
możecie uzyskać pod nr tel. 34 35 75 246
lub na stronie www.zspdobrodzien.pl.
Początek 1 września, ale pytać można
już dziś. Zapraszamy na Oleską 7.
Ewa Piasecka
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Ocalić od zapomnienia – to główny
cel Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego działającego na terenie dwóch
gmin w powiecie oleskim – Dobrodzień
i Zębowice. Ocalić czyli wyszukać ślady
przeszłości, zarchiwizować, opracować i
pokazać młodym pokoleniom hołdując
zasadzie przypominającej, że drzewo
pozbawione korzeni umiera. Myśl taka po
raz pierwszy pojawiła się w Dobrodzieniu
już w 1983 roku kiedy to powstało
Dobrodzieńskie Towarzystwo Regionalne.
Jego członkowie stawiali sobie następujące
cele: prowadzenie działalności służącej
rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy
o regionie dobrodzieńskim, ochronę
zabytków oraz gromadzenie przedmiotów
o wartości historycznej. Najważniejszym
osiągnięciem Towarzystwa było wydanie
pierwszego zeszytu „Echo Dobrodzienia”,
który zawierał zarys historii regionu sprzed
nadania praw miejskich; historię rzemiosła
i szkolnictwa; historię filii oleskiego Banku
Ludowego oraz początki istnienia apteki.
Komitet redakcyjny stanowili: Stanisław
Kowalczyk, Augustyn Franczok, Stanisław
Górski, Marek Kolasa, Paweł Mrozek
(rysunki), Ryszard Rejdak (zdjęcia) i
opracowanie techniczne Karol Żywczok.
Drugi zeszyt „Echa” z 1987 roku
zawierał opisy dalszych osiągnięć
To warzystwa. Pierwsze z nich to odnalezienie filmu fotograficznego ze
zdjęciami rejestrującymi Dobrodzień tuż
po wyzwoleniu. Stały się one podstawą
zorganizowanej wystawy „Dobrodzień
wczoraj i dziś”. Ponadto wykonano
dokumentację fotograficzną cmentarza
żydowskiego oraz nawiązano kontakt
z Społecznym Komitetem Opieki nad
Cmentarzami i Zabytkami Kultury
Żydowskiej w Polsce. Realizując natomiast statutowe założenie gromadzenia
eksponatów dokumentujących kulturę
materialną regionu dobrodzieńskiego i
jego historię, Towarzystwo otrzymało od
mieszkańca Bzinicy Starej Rudolfa Kurdy
dokument z 1697 roku będący aktem
nadania ziemi – po polsku, na czerpanym
papierze, z pieczęcią lakową ówczesnego
właściciela Bzinicy.
Niestety po pięciu latach działalność
Towarzystwa z różnych przyczyn uległa
uśpieniu. Nie wiadomo również czy
jakiekolwiek stowarzyszenie regionalne
istniało w Dobrodzieniu przed wojną.
Kroniki informują o działalności różnych
stowarzyszeń, ale o regionalnym nie
znaleziono żadnych informacji, chociaż
bardzo wiele tekstów dotyczących
na szego regionu można odszukać w
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rocznikach „Heimatkalender Guttentag”
oraz „Lublinitzer Kreiskalender”.
Ponad trzynaście lat później w 2001
roku pojawiła się idea reaktywowania
Dobrodzieńskiego Towarzystwa Regionalnego. Do grupy inicjatywnej należeli:
Bernard Gaida, Stanisław Górski, Rudolf
Hyla, Paweł Mrozek i Joachim Wloczyk.
Kolejnym etapem były prace koncepcyjne
mające na celu szukanie odpowiedzi
na pytanie jakie powinno być to nowe
stowarzyszenie oraz opracowanie statutu.
Do tych prac dołączyli kolejni pasjonaci
historii i regionalizmu: Krzysztof Badora,
Lidia Kontny i Stanisław Kowalczyk.
W 2003 roku powstała idea by połączyć
ze sobą dwie gminy, a wtedy dołączyli:
Gabriela Buczek, Waldemar Czaja,
Krystyna Karońska, Zbigniew Kula
i Henryk Miozga. Wspólna praca zaowocowała ukonstytuowaniem się
zarządu i skierowaniem dokumentów
do sądu w celu rejestracji towarzystwa,
które otrzymało nazwę Międzygminne
Towarzystwo Regionalne Dobrodzień
– Zębowice. W ostatnim etapie do grona
założycieli dołączyli: Ewa Czaja, Joachim
Kiwic, Marek Kolasa, Henryk Maruszczyk, Marcin Myśliński, Zofia Myślińska,
Kornelia Ticman, Bożena Umiastowska
oraz Dorota i Gerard Wons. Oficjalna data
rozpoczynająca działalność Towarzystwa
to 5.06.2003 rok. Zbliżający się jubileusz
dziesięciolecia skłania do refleksji i
przyjrzenia się działalności miłośników
regionalizmu w minionym okresie.
Pierwszy zarząd w składzie: Paweł Mrozek – prezes, Gerard Wons
– wiceprezes, Marek Kolasa – sekretarz,
Gabriela Buczek – skarbnik, wziął na
siebie trudne zadanie rozpoczęcia działalnoś ci. Spotkania członków odbywają
się zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca i najczęściej są tematyczne, a na
siedzibę tymczasowo wybrano sa lę
kon ferencyjną Urzędu Miasta. Działalność bezpośrednia MTR polega na
prowadzeniu prac poszukiwawczych,
odkrywczych, kolekcjonerskich oraz
opisywaniu i archiwizowaniu zgroma dzonych materiałów dokumentu jących ślady przeszłości ziemi
dobro dzieńsko – zębowickiej. Prace
członków dokumentowane są środkami
audiowizualnymi i omawiane na poszczególnych spotkaniach. Działalność
pośrednia, natomiast polega na realizowaniu programowych zadań Towarzystwa
poprzez współpracę z organizacjami
społecznymi, młodzieżowymi i kulturalno – oświatowymi, towarzystwami
regionalnymi, instytucjami samorządowymi i towarzystwami naukowymi.
Dodatkową formą działalności stają się
realizacje różnych projektów.
Pierwszym i bodaj najbardziej zna-

czącym, był projekt „Dzień dobry Miasto
Dobrodzień w roku 630. Twego istnienia”.
Pomysł jego realizacji wziął się z faktu,
iż w roku 2004 przypadało wiele rocznic
ważnych dla Dobrodzienia – 1020 rocznica
pobytu biskupa Wojciecha (984), 630
–ta uzyskania praw miejskich (1374),
620 – ta nadania miastu przywilejów,
150 –ta wybudowania kościoła po
wezwaniem św. Marii Magdaleny
(1854), 120-ta powstania straży pożarnej
(1884), natomiast pierwsza wzmianka
o powstaniu parafii w Dobrodzieniu
pochodzi z 1304 roku. Tyle rocznic
musiało inspirować! Autorami projektu
są Lidia Kontny, Bożena Umiastowska i
Paweł Mrozek, a został on zrealizowany
dzięki programowi „Działaj Lokalnie”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce. Miał on na celu głównie
stworzenie w mieście izby regionalnej,
wydanie publikacji monograficznej oraz
prezentowanie gromadzonych materiałów
historycznych w formie opracowanych
wydruków poligraficznych, które będą
służyły edukacji regionalnej. Izba była pomyślana jako pierwszy krok na
drodze do stworzenia Muzeum Ziemi
Dobrodzieńskiej. Gromadzono: sprzęty,
przedmioty codziennego użytku, stroje,
dokumenty i materiały o wartości historycznej, zapisy pieśni i tekstów gwarowych, ikonografię, a zatem wszystko
co mogło ocalić przeszłość regionu
od zapomnienia. Na siedzibę wybrano
kamienicę przy Placu Wolności 12,
którą Rada Miejska przeznaczyła do
przygotowania ekspozycji.
Projekt został zatwierdzony w listopadzie, a już 14 maja 2004 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w
Dobrodzieniu. Podczas tej uroczystości
podkreślano, że z pewnością przyczyni się
ona do zwiększenia tożsamości lokalnej
i odtworzenia dziedzictwa kulturowego.
Otwarcie Izby odbiło się szerokim echem
w Dobrodzieniu ponieważ uroczystości
rozpoczęły się w Publicznym Gimnazjum,
a następnie młodzież (300 gimnazjalistów)
przemaszerowała w korowodzie do
sie dziby Izby. Towarzyszyły temu pochodowi występy artystyczne zespołu
regionalnego działającego przy Domu
Kultury. Nie mogłoby to jednak być
możliwe gdyby nie współpraca wielu
ludzi i instytucji przy realizacji projektu.
Należy tu przede wszystkim wymienić
samorząd lokalny, nauczycieli i uczniów
miejscowych szkół, Stowarzyszenie
„Nasz Dom”, Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
Cech Rzemiosł Różnych, Dobrodzieński
Ośrodek Kultury i Sportu oraz lokalne
media i przedsiębiorcy. Włożono zbiorowy
dokończenie na s. 15
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wysiłek by zbiorowo korzystać z efektów.
Tuż bowiem po otwarciu Izby odbył się
cykl lekcji muzealnych trwający dwa
tygodnie. Najcenniejsze eksponaty, które
młodzież mogła zobaczyć to wspominany
już akt nadania ziemi w Bzinicy, Kronika
Dobrodzienia Augustyna Weltzela 1882,
żywoty świętych z 1516 oraz strug
stolarski z 1852 roku.
W ciągu tych niespełna ośmiu lat Izbę
Regionalną w Dobrodzieniu odwiedziło
mnóstwo gości z Polski i zagranicy.
Wystarczy przytoczyć kilka przykładów
- burmistrzowie, wójtowie, członkowie
TSKN, pracownicy naukowi. Ponadto
goście z Niemiec: uczniowie szkoły z
partnerskiego miasta Hann, szkoła z
Praszki z gośćmi z Niemiec w ramach
swojego projektu, uczniowie ZSP i
ich goście z partnerskiej szkoły Kathe
– Kollwitz – Schule z Bruchsall, oraz
nauczyciele i uczniowie z Czortkowa
na Ukrainie w ramach współpracy
partnerstwa miast. Najczęstszymi jednak
gośćmi w Izbie Regionalnej są dzieci i
młodzież z Gminy Dobrodzień – tylko
w 2008 roku 344 uczniów odbyło zajęcia
w izbie. Najbardziej jednak honorowym
gościem Izby Regionalnej w Dobrodzieniu
był poseł na Sejm RP Kazimierz Kutz,
któremu, podobnie jak wszystkim innym
gościom, dzieje miasta regionu przybliżał
prezes MTR Paweł Mrozek.
Należy też dodać, iż w wraz upływem
czasu rośnie ilość zgromadzonych tam
eksponatów - jak choćby przy okazji
organizowania 100 – lecia budynku
szkoły przy ul. Oleskiej 7, w której mieści
się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Młodzież wyszukiwała stroje śląskie
po to by wziąć udział w rekonstrukcji
historycznego marszu ze starego
budynku szkoły do nowego. Większość
wyszukanych strojów trafiła do Izby.
Współpraca okazała się obustronna bo te
stroje, które już w Izbie się znajdowały
również wzięły udział w historycznej
rekonstrukcji. Istnienie Izby w tej sytuacji
okazało się być nieocenione.
Kolejnym, równie znaczącym, efektem realizacji programu „Dzień dobry
Dobrodzień” jest publikacja autorstwa
Ireny Osadnik „Dobrodzień. Monografia
miasta 1374 – 1939 w świetle literatury
niemieckiej i polskiej”. Latem natomiast
podczas „Dni Dobrodzienia” nastąpiło
uroczyste otwarcie jubileuszu miasta.
Rok 2004 był więc rokiem Dobrodzienia.
Ukazały się wtedy również dwa numery
„Zeszytów Dobrodzieńskich” : „Krótka
historia budowy kościoła pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu” E.
Madeja, , „Historia Dobrodzienia w datach
do roku 2004” Paweł Mrozek.
Po zakończeniu projektu należało

wrócić do mrówczej pracy poszukiwawczej. Dzięki temu mogły się w 2005 roku
ukazać kolejne 2 „Zeszyty Dobrodzieńskie”: „Przywilej księcia opolskiego
Władysława dla miasta Dobrodzień z roku
1384” oraz „Ło wandrujoncym kościółku
z Zymbowic. O wędrującym kościółku z
Zębowic” Karol Wons, a także wystawa
„Dobrodzień na dawnych pocztówkach”.
Współpracę z MTR podjął również Robert Ślęzok, który opracował historię
kolei Dobrodzień – Fosowskie . Artykuł
ukazał się w „Koleje małe i duże”. Podjęto
również inicjatywę zamówienia kopii
filmowej i nagrań na płytach DVD gazety
„Guttentager Stadtblat” 1907 – 1921 oraz
„Heimatkalender des Krreises Guttentag”
1937 – 1942. Koniec roku zaś zaowocował
zwiększoną ilością członków oraz nowymi
eksponatami w izbie.
Poza historią samego miasta Dobrodzień członkowie Towarzystwa stawiają
sobie za cel opracowanie historii poszczególnych wsi w obu gminach. Przy
pomocy mieszkańców Bzinicy Starej
i Nowej Paweł Mrozek opracował prezentację multimedialną z 164 slajdów
– „Zarys historii Bzinicy”, która została
zaprezentowana podczas obchodów 100
– lecia Straży Pożarnej w Bzinicy. Druga
wieś, która doczekała się pracy na swój
temat to Pludry. Tym razem materiały
zbierali Paweł Mrozek, Edward Goszyk,
I. Miosga i Gerard Zajontz. Prezentacja
składa się z 200 slajdów i nosi tytuł „Zarys
historii Pluder”, a została zaprezentowana
mieszkańcom podczas obchodów 110
rocznicy wybudowania „starej szkoły”
i 40 lat istnienia „nowej szkoły”. Praca
ta zaowocowała kolejnym numerem
„Zeszytów Dobrodzieńskich” – „Pludry.
Zarys historii miejscowości do 1945r.”
W 2006 roku również MTR D-Z
rozpoczęło współpracę z Publicznym
Gimnazjum w Zębowicach w ramach
projektu „Szkoła Marzeń”. Efektem tej
pracy było przede wszystkim powstanie
Gminnej Izby Regionalnej w Zębowicach,
której założenia i funkcje są podobne do
izby działającej w Dobrodzieniu.
2008 to również rok w którym Zarząd
MTR przyjął uchwałę o przystąpieniu do
SLGD „Kraina Dinozaurów”. W ramach
współpracy już wcześniej prezes P. Mrozek zaprezentował przedstawicielom
kilku gmin temat: „Lokalne dziedzictwo
kulturowe i materialne, społeczne
zwy czaje i miejscowe atrakcje Gminy
Dobrodzień”.
Każdego roku odbywają się
comie sięczne spotkania członków
To warzystwa, które bardzo często są
tematyczne. W 2009 roku odbyły się
na przykład: „Gwara wsi Główczyce”
czy „Dobrodzieńskie rzemiosło”, a w
poprzednich latach – „Nieznane fakty z

ziemi zębowicko – dobrodzieńskiej w
świetle nowoodkrytych dokumentów i
kronik” czy „Środki płatnicze na ziemi
dobrodzieńskiej w latach 1871 – 1945”.
Równie często na tych spotkaniach
członkowie MTR prezentują swoje nowe
kolekcjonerskie odkrycie i dyskutują nad
właściwym sposobem archiwizacji czy
pochodzeniem.
Dowodem uznania dla Mię dzygminnego Towarzystwa Regionalnego
Dobrodzień – Zębowice było otrzymanie
w 2009 roku zaproszenia do udziału w
18. Powszechnym Zjeździe Historyków
Polskich w Olsztynie oraz Kongresie
Towarzystw Lokalnych i Regionalnych.
Za poświęcony czas, wysiłek i pracę
na rzecz Towarzystwa, a zatem swojej
społeczności lokalnej członkowie MTR
D-Z zostali nagrodzeni. Realizowanie
ich pasji na chwałę regionu zostało
zauważone na poziomie gmin, powiatów
i wreszcie województwa.”Srebrną Różę
Dobrodzienia” otrzymali: Bernard Gaida,
Bożena Gaś, Stanisław Górski, Paweł
Mrozek i Joachim Wloczyk; Wyróżnienie
Powiatu „Róża Powiatu”: Stanisław
Górski, Paweł Mrozek; Nagrodę Starosty
Oleskiego „Róże Powiatu” otrzymali
członkowie MTR Dorota i Gerard Wonsowie. Zostali oni także wyróżnieni
statuetką „Niezwykła Osobowość” przez
LGD „Kraina Dinozaurów”, podobnie
jak Paweł Mrozek i Aneta Dzikowicz.
Wyróżnienie Powiatu Oleskiego „January”
otrzymała Sylwia Krafczyk – również
członek MTR. Natomiast Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego otrzymali: Stanisław Górski i Paweł Mrozek.
Wśród członków MTR wyróżniają
się również kolekcjonerzy: Rudolf Hyla,
Gerard Zajontz, Gerard Wons, Bernard
Gaida oraz Wojciech Klabis. Ich mrówcza
cicha praca zbieracza jest nieoceniona
przy tworzeniu wspólnej całości historii
regionu.
W bieżącym roku Towarzystwo będzie
zajmowało się dalszymi staraniami o powiększenie Izby Regionalnej ponieważ
niemożliwa okazała się adaptacja pomieszczeń mieszkalnych pod cele muzealne w budynku obecnie mieszczącym
izbę ze względu na trudne do spełnienia
warunki natury technicznej. Obecnie
zatem poszukiwany jest inny lokal.
Ponadto zajmuje się współpracą przy
powstawaniu Rolniczej Izby Regionalnej
w Rzędowicach k. Dobrodzienia.
Agnieszka Hurnik
na podstawie materiałów
przygotowanych przez MTR D-Z.
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z cyklu: Nasi niezwykli

Lidia Kontny - burmistrz...
Lidia Kontny, Burmistrz Dobrodzienia
w latach 2002 – 2006, jest rodowitą
mieszkanką Szemrowic w gminie
Do brodzień. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Dobrodzieniu
rozpoczęła pracę w administracji państwowej. Od 1973 roku piastowała w
urzędzie miasta różne funkcje np. zastępca
głównej księgowej. W tym czasie również
ukończyła studia w Uniwersytecie Śląskim
– kierunek prawo administracyjne. W latach 1983 – 1990 pracowała w Cechu
Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu jako
kierownik biura. Jednak od momentu
kiedy powołane zostają do życia
samorządy lokalne burmistrz Bożena
Kalicka zaproponowała pani Lidii
stanowisko sekretarza i w ten sposób
wróciła ona do urzędu miasta. Tam zastała
ją niespodziewana śmierć burmistrza
Zygfryda Segeta. Wtedy Rada Miejska
22.05.2002 roku wybrała Lidię Kontny na
burmistrza miasta do czasu bezpośrednich
wyborów czyli do listopada 2002 roku. Po
upływie tego czasu stanęła do wyborów i
wygrała je pokonując trzech kandydatów
płci męskiej! Urząd burmistrza piastowała
do grudnia 2006 roku kiedy to względy
zdrowotne nie pozwoliły jej po raz kolejny
kandydować na to stanowisko.
Kadencja pani Kontny przypadła na
trudny i ciekawy okres ponieważ wszyscy
wtedy dopiero uczyli się samorządności,
sztuki mediacji, a także wyboru spraw tych
najważniejszych i powolnego realizowania
konsekwentnie założonego planu. Dewizą
pani Lidii było zawsze przekonanie, że
należy marzyć o rzeczach wielkich, a
powoli realizować małe. Był to bowiem
również czas, w którym nie było jeszcze
funduszy unijnych, ale należało wykonać
prace projektowe na lata 2007 – 2013.
Przebiegały one w miarę sprawnie ponieważ pani Kontny wspomina, że bardzo
dobrze układała się jej współpraca z
radnymi tworzącymi Radę Miejską.
Efektem tej współpracy były konkretne
przedsięwzięcia – wybudowanie sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Dobrodzieniu, wybudowanie wodociągów
w Kocurach, Malichowie i Klekotnej,
wykonanie projektów kanalizacji w
całym mieście, a także w Szemrowicach
i Warłowie, asfaltowanie dróg z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych
oraz rekonstrukcja parku miejskiego w
Do brodzieniu. Tę ostatnią inwestycję
wspomina pani burmistrz z największym
sentymentem i z dużą radością również
dziś spaceruje po alejkach parkowych.
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Wszystkie te przedsięwzięcia można
nazwać dużymi, ale równie dumna może
być pani burmistrz z tych nieco mniejszych.
Powstała wtedy Dobrodzieńska Izba
Regionalna, wydana została monografia
naszego miasta oraz wyremontowana
została elewacja zewnętrzna budynku
ratusza. Odnowiono zabytkową lampę,
która zdobi budynek oraz wprowadzono
nowość – podświetlony herb miasta
wykonany przez artystę plastyka Pawła
Mrozka.
Niewątpliwym osiągnięciem jest
również nawiązanie współpracy z
dwoma miastami partnerskimi – Haan w
Niemczech i Czortkowem na Ukrainie.
Jeśli chodzi o współpracę partnerską z
Niemcami to początków można szukać
w roku 1957 kiedy to miasto Haan
podjęło uchwałę o objęciu patronatem
byłych powiatów – dobrodzieńskiego i
lublinieckiego ponieważ w tamte strony
wywędrowało sporo ludności z tych ziem
właśnie. Już w trakcie kadencji burmistrza
Zygfryda Segeta czynione były pierwsze
starania, ale udało się to sfinalizować
dopiero w 2003 roku. Uroczyste podpisanie aktu o współpracy nastąpiło
1.05.2004 roku z okazji wejścia Polski do
Unii Europejskiej i odbyło się dwukrotnie
– pierwszy raz w ratuszu w Haan, a po raz
drugi po południu w Düsseldorfie podczas
uroczystego festynu.
W tym samym roku doszło do podpisania partnerstwa z Czortkowem.
Tutaj inicjatywa była ze strony Ukrainy.
Mogliśmy wybrać miasto, a Czortków
właśnie okazał największe zainteresowanie

i zapał. Odbywało się to również jeszcze
w czasie kadencji burmistrza Zygfryda
Segeta. Finał starań miał miejsce podczas
„Źródła” w czerwcu 2004 roku. Od tamtej
pory przedstawiciele z Ukrainy są gośćmi
„Źródła” w każdej jego edycji.
Za swoją pracę w samorządzie
Lidia Kontny otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi od Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego z okazji 20 – lecia istnienia samorządów. W naszym środowisku
lokalnym została nagrodzona tytułem i
statuetką – „Niezwykła Osobowość LGD
Kraina Dinozaurów” oraz Srebrną Różą
Dobrodzienia w 2007 roku.
Obecnie pani Lidia Kontny jest radną
powiatu oleskiego już drugą kadencję, a
wcześniej pełniła rolę sekretarza Urzędu
Miejskiego. Ponadto angażuje się w życie
społeczności Szemrowic działając w
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Szemrowice
oraz w Międzygminnym Towarzystwie
Regionalnym Dobrodzień – Zębowice
pełniąc rolę księgowej.
Podsumowując swoją pracę pani
Lidia podkreśla, że przez 38 lat była
urzęd ni kiem, a funkcja burmistrza
najbardziej nauczyła ją pokory i sztuki
negocjacji. Dzięki temu stanowisku
mogła również poznać wiele różnych
problemów życiowych ludzi, z którymi
pewnie by się nigdy nie zetknęła. Ponadto
dawało ono również możliwość poznania
wielu różnych ludzi, a przy pogodnym i
optymistycznym usposobieniu pani Lidii
przysporzyło jej z pewnością mnóstwo
satysfakcji.
ADa

Kupię
działkę pod inwestycję
przy głównej drodze
Dobrodzień i okolice
TEL. 0049/1787494840 TEL. 0048/508080476
shop@prei-zone.com

Świadczenia dla osób opiekuj¹cych
się osobami niepełnosprawnymi
obowiązujące od 01.01.2013 r.

Świadczenie pielęgnacyjne
Kto może się ubiegać

Osoba niepełnosprawna

Osoba ubiegająca się
Kryterium dochodowe
Świadczenie
pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek
opiekuńczy nie
przysługuje gdy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, inna osoba, na której ciąży
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ponadto osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z
osobą wymagającą opieki musi łącznie spełnić warunki
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni
praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są
—
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) nie ma opiekuna fatycznego dziecka bądź spokrewnionej rodziny
zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoba powyżej 16. roku życia) albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (osoba przed 16. rokiem życia).
Ponadto niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
—
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później
niż do ukończenia 25. roku życia.
rezygnacja lub niepodejmowanie zatrudnienia celem sprawowania rezygnacja z zatrudnienia celem sprawowania opieki
opieki
brak
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i dochód
rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza
kwoty 623,00 zł na osobę
1) osoba sprawująca opiekę:
• ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa
do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
• ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,
w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
Ponadto osoba wymagająca opieki:
Ponadto osoba sprawująca opiekę:
• pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek
• podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;
niepełnosprawności,

Wernisa¿ Natalii Leykiny

17 stycznia odbył się w sali kameralnej
Domu Kultury w Dobrodzieniu wernisaż
wystawy twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej ukraińskiej artystki Natalii
Leykiny. W tajniki twórczości rzeźbiarki
wprowadził gości artysta plastyk Stanisław
Kowalczyk.
Natalia Leykina ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych we Lwowie. W swej
twórczości rzeźbiarskiej wykorzystuje
drewno (twarde gatunki), kamień (najchętniej granit) i brąz. Najchętniej zmaga
się z dużymi bryłami, które pod jej sprawną
ręką zmieniają się w przepojone treścią
dzieła w przeważającej części o tematyce
sakralnej. W 2010 roku artystka wzięła
udział w I Międzynarodowym Plenerze
Rzeźbiarskim w Lublińcu, którego tema-

tem była św. Edyta Stein patronka Lublińca i współpatronka Europy. Stworzyła
ona wtedy pełną ekspresji i tragicznej
wymowy rzeźbę, która znalazła swoje
miejsce przed kościołem św. Edyty Stein
w Lublińcu. Wiele jej dzieł znajduje się w
również w innych częściach Polski jak np.
monumentalna rzeźba św. Maksymiliana
Kolbe w Olkuszu.
Prócz rzeźby interesują artystkę również inne formy plastyczne - malarstwo,
technika batiku,a takżę projektowanie
wnętrz. Jest ona uczestniczką wielu
sympoziów i plenerów w Polsce, Czechach, Słowacji, Kazachstanie i na
Ukrainie. Jej prace można podziwiać na
licznych wystawach indywidualnych i
zbiorowych w takich krajach jak Ukraina,

Polska, Włochy i Węgry.
Na wystawie w Dobrodzieniu mogliśmy podziwiać obrazy, rzeźby, a także
batiki Natalii Leykiny.
Zanim jednak goście oddali się podziwianiu dzieł plastycznych mieli możliwość
wysłuchania krótkiego koncertu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej z Olesna.
Zaprezentowali się uczniowie na gitarze,
dwóch akordeonach i dwóch fletach. W
ten sposób wprowadzili nas w niezwykłą
atmosferę sztuki.
ADa
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IV biwak z pierwsz¹ pomoc¹

Strażacy z Główczyc od czterech
lat współpracują z druhami z Ciasnej
przy organizacji biwaków, w których
główną ideą jest propagowanie wiedzy
dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.
Od początku udział w biwaku brały
dzieci i młodzież z Główczyc, jednak
podczas ostatniego biwaku udało nam się
dodatkowo „upchnąć” kilkoro członków
MDP z Rzędowic i Dobrodzienia. To na
ostatnim biwaku, który odbywał się w
Sierakowie Śl. padł pomysł aby imprezę
zorganizować dwuetapowo.
Od słów do czynów.
Po licznych naradach powstały
pierwsze plany i koncepcje organizacyjne, jak gdzie i przede wszystkim
za co zorganizować dwa weekendowe
spotkania. Z prośbą o pomoc finansową
zwróciliśmy się do Burmistrz Dobrodzienia mgr Róży Koźlik, natomiast
druhowie z Ciasnej zapukali do drzwi
Wójta mgr inż. Zdzisława Kuleja.
Strażacy z Główczyc po kilku rozmowach spotkali się z pozytywną odpowiedzią władz gminy, znacznie trudniej mieli
inicjatorzy całej imprezy z Ciasnej gdyż
dopiero w dniu, kiedy miał się rozpocząć
pierwszy biwak dostali zielone światło
od włodarzy gminy Ciasna. Cała
organizacja wisiała na jednym włosku,
jednak ostatecznie udało się wszystko
zorganizować i dopiąć na ostatni guzik.
Pierwsza część biwaku dla starszej
młodzieży (15 – 17 lat) odbyła się w
dniach od pierwszego do trzeciego
lutego na bazie remizy w Główczycach
w którym udział brało 36 uczniów
szkół gimnazjalnych i średnich z
gmin Dobrodzień i Ciasna. Piątkowe
popołudnie rozpoczęło się od integracji
młodzieży, w której skutecznie pomógł
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nam lokalny zespół Red Row, później
dojechali do nas wykładowcy z Akademii
Pierwszej Pomocy z Wrocławia i od razu
przeprowadzili pierwszy wykład. Sobota
była bardzo pracowita dla wszystkich
uczestników, gdyż zaraz po śniadaniu
rozpoczęły się intensywne wykłady,
które trwały do 17.00. Omawiano
m.in. zasady resuscytacji krążeniowo
– oddechowej, obsługę defibrylatora
AED, pokazywano w jaki sposób
pomóc osobie zadławionej, a także jak
postępować z osobami rannymi podczas
wypadków komunikacyjnych. O 18.00
wyszliśmy wszyscy do krytej pływalni w
Dobrodzieniu gdzie odbyło się szkolenie
z zakresu pomocy osobom podtopionym.
Jako że w remizie nie ma jeszcze
natrysków wyjście na pływalnię było
także okazją do odświeżenia się. Późnym
wieczorem strażacy przygotowali
ognisko przy którym wszyscy chętni
mogli upiec kiełbaski. W niedzielę tuż
po śniadaniu udaliśmy się do kaplicy w
Główczycach na mszę świętą w intencji
młodzieży biorącej udział w szkoleniu.
Następnie rozpoczęły się przygotowania

do pokazu, który odbył się o godz. 14.00
Pokaz był zarazem częścią egzaminu
sprawdzającego z nabytej wiedzy. Później odbył się także egzamin teoretyczny,
który jednak nie wszyscy zaliczyli
pozytywnie (świadczy to o wysokim
stopniu trudności). Następnie przyszedł
czas na podsumowanie pierwszej części
biwaku, w którym udział wziął także
Prezes MG ZOSPRP w Dobrodzieniu dh.
Erwin Dziuba. Organizatorzy wyróżnili
osoby które wzorowo napisały test
końcowy, a także wszystkich którzy
pomagali nam w trakcie trwania imprezy. Około 17.00 pierwsza część
biwaku została oficjalnie zakończona
i pozostawał jedynie niedosyt, że tak
szybko się skończyło.
Po dwutygodniowej przerwie w
dniach 15-17 lutego w hali sportowej w
Ciasnej odbyła się druga część biwaku
skierowana tym razem dla młodszej
grupy w wieku 11-14 lat. Podobnie
jak w Główczycach rozpoczęliśmy
w piątek od zabaw integracyjnych
poprzez wykład inauguracyjny. Sobota także była pracowitym dniem,
młodzi ludzie uczyli się resuscytacji
krążeniowo – oddechowej, pomocy
przy zadławieniach, opatrywania ran
a także zapoznali się z podstawami
musztry i wyposażeniem technicznym
wozów strażackich. Niedzielny poranek
zaczęliśmy od zaprawy, później śniadanie i wyjście do kościoła. Po chwili
refleksji nadszedł czas przygotowania do
pokazu, w międzyczasie odbył się turniej
sprawnościowy dla drużyn. Nie zabrakło
egzaminu dla sprawdzenia nabytej
wiedzy, po czym nastąpiło uroczyste
zakończenie drugiej części Czwartego
Biwaku z Pierwszą Pomocą w którym
łącznie udział wzięło 92 młode osoby z
gmin Ciasna i Dobrodzień.
Tak wspaniała impreza nie odbyła
by się gdyby nie pomoc Urzędów Gmin
Dobrodzień oraz Ciasna.
dokończenie na s. 19

Korczakowskie Miko³ajki 2012
Jak co roku 6 grudnia Dom Kultury
W Dobrodzieniu za sprawą Rzeczników
Świętego Mikołaja rozbrzmiewał dziecięcą
radością i śmiechem. Ponieważ rok 2012
był ogłoszony rokiem Janusza Korczaka
to Rzecznicy postanowili zorganizować
Korczakowskie Mikołajki.
Bajka dla dzieci przygotowana
przez Teatr Mimowolny z pomocą Teatrzyku MaMeMik i uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nosiła tytuł
„Opowieści Gwiazdki”. Dwie Gwiazdki z
Nieba huśtając się na huśtawce zaglądały
ludziom do okien i znalazły małą dziewczynkę, która nie miała nikogo na świecie. Postanowiły więc znaleźć dla niej
rodziców. Gwiazdka Amelia od początku
wierzyła w ludzi, a Klara była sceptyczna
i twierdziła, że przed świętami ludzie nie
będą mieli czasu… Pierwsze próby istotnie
okazały się nieudane – ludzie robią karierę,
zdobywają majątki i nie mają czasu dla
dzieci… Ponieważ jednak Amelka jest
nieustępliwa znajduje rodzinę, która
bardzo chętnie pokocha małą Olę! Zatem
tak jak Janusz Korczak opiekowaliśmy się
w bajce niechcianymi dziećmi realizując
jego ideę – „Nie ma dzieci, są ludzie”!
W obsadzie spektaklu wystąpili:
Amelka – Karolina Fidelus, Klara – Katarzyna Hejzner, Ola – Ania Chawełka, zła
mama – Maja Pilarsaka, zły tata – Bartek
Wloczyk, babcia – Maria Eichhorn, zły
mąż – Łukasz Lempa, żona – Joanna
Krawczyk, dzieci – Tomasz Pluta,
Mateusz Hurnik i Michał Hurnik, dobra
mama – Joanna Eichhorn, dobry Tata
– Matteus Czelnik. Scenariusz i reżyseria

Agnieszka Hurnik, muzyka Beata Sikora.
Szczególne podziękowania dla Łukasza
Lempy za wykonanie drewnianej huśtawki
oraz dla Pani Joanny Wróblewskiej
za wykonanie scenografii, a także dla
Publicznego Gimnazjum za wsparcie w
powstawaniu kostiumów uszytych przez
Marię Eichhorn.
Po zakończeniu przedstawienia wywołującego łzy wzruszenia przyszedł
Święty Mikołaj, który chciał się
przekonać czy dzieci znają postać Janusza
Korczaka. Dlatego został przeprowadzony
konkurs znajomości powieści „Król
Maciuś Pierwszy” , do którego pytania
opracowała polonistka ZSP Agnieszka

Hurnik, zaś w jury zasiedli: Mikołaj, trzy
wolontariuszki oraz polonistka pracująca
w Gimnazjum – Pani Dorota Puchrowicz.
Okazało się, że dzieci świetnie znają
tę najpopularniejszą po wieść Janusza
Korczaka. Wszyscy uczestnicy konkursu
– reprezentanci placówek edukacyjnych
gminy Dobrodzień otrzymali nagrody od
Mikołaja i dyplomy.
Podczas imprezy wolontariusze
– gimnazjaliści rozdawali dzieciom na
widowni słodycze zgromadzone podczas
Akcji – Batonik.
Rzecznicy Świętego Mikołaja zapraszają znowu za rok!
ADa

IV biwak

dokończenie ze s. 18
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Główczycach pragnie także podziękować
druhom z Ciasnej za wspólną organizację
tak szczytnego przedsięwzięcia a także,
Zakładowi Karnemu w Strzelcach
Opolskich o/Przywary za przygotowanie
obiadów oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
Bankowi Spółdzielczemu w Gliwicach,
firmom: Horpol, Kadimex, Steo,
Delta Servis za przekazanie drobnych
upominków dla osób biorących udział
w biwaku. Dziękujemy także wszystkim
osobom które choćby w najmniejszym
stopniu pomogły nam w organizacji
imprezy.
Tomasz Kus
foto: R. Gruca
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Œwi¹teczne koncerty
Stało się już tradycją, że w okresie
bożonarodzeniowym w kościele pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny w
Dobrodzieniu ksiądz proboszcz Alfred
Waindok zapewnia swoim parafianom
możliwość wysłuchania koncertów kolęd
i pastorałek niemal każdej niedzieli.
Kolędowanie rozpoczyna zawsze
Piotr Lempa, któremu dobrodzienianie
poświęcają popołudnie w drugie święto
Bożego Narodzenia. Możemy wtedy
posłuchać zawsze tradycyjnych polskich
kolęd oraz anglojęzycznych pieśni czy
piosenek świątecznych. Dodatkowej
atmosfery dodaje nastrojowe oświetlenie
przygotowywane przez Dionizego
Brylkę, a magii głos Piotra Lempy,
który niezmiennie prosi o spędzenie
tego wieczoru wspólnie czyli o wspólne
kolędowanie.
Już 6 stycznia w uroczystość Trzech
Króli mogliśmy wysłuchać koncertu
dobrodzieńskiego zespołu „Alleluja”
prowadzonego przez Beatę Sikorę.
Koncert ten zainaugurował 30 rok
działalności zespołu. Poza kolędami
które możemy bardzo często usłyszeć
podczas Mszy św., głównie podczas
Pasterki, mogliśmy usłyszeć nowe
utwory np. „Grajmy Panu” w pięknym
trzygłosie. Ponadto zespół przypomniał
utwór ze swej pierwszej płyty „Kołysanka
dla Jezusa”, a utwór „Mędrcy świata”
urozmaicony został wstawką „je je ła
ła je…” . Zespół „Alleluja” koncertuje
już od wielu lat w licznych parafiach
Opolszczyzny, a od niedawna również
w Zakładzie Karnym w Przywarach.
13 stycznia odbył się koncert chóru
„Kantata” działającego przy domu kultury
pod dyrekcją Władysława Regnera. Jak
co roku mogliśmy usłyszeć tradycyjne
kolędy oraz trzy nowe utwory: „Wigilijna
Świąteczna noc”, „Pospieszcie pastuszki”
oraz „W dzień Bożego Narodzenia”. W
sumie usłyszeliśmy 16 kolęd i pastorałek.
Tak duży repertuar chóru pozwala
na rozpoczęcie licznych koncertów.
Chórzyści zatem wystąpili w Opolu w
parafii św. Karola Boromeusza, gdzie
budowany jest kościół, a nasza parafia
jest dla nich parafią patronacką. Ponadto
chór zaśpiewał jeszcze w Lublińcu,
Łagiewnikach oraz w sąsiedniej parafii
dobrodzieńskiej.
20 stycznia mieliśmy okazję
wy słuchać nowego i niezwykłego
koncertu pt. „Koncert kolęd dla Babci i
Dziadka” w wykonaniu dobrodzieńskich
przedszkolaków z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Piastowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności z okazji Dnia Babci i
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Dziadka, a za ich sprawą kościół wypełnił
się wnukami oraz przedstawicielami
pokolenia rodziców, dziadków oraz
pradziadków. Pięć grup przedszkolaków
w liczbie około 116 dzieci wykonało
przeuroczo tradycyjne polskie kolędy,
a na koniec grupa najmłodsza 2-3
latków wyśpiewała radosny utwór w
bardzo wesołej aranżacji. Wszystko
to w prezencie dla ukochanych babć i
dziadków!
27 stycznia odbył się ostatni koncert
zespołu działającego w Dobrodzieniu
– Zespołu Regionalnego pod dyrekcją
Stanisława Wernera. Uczestnicy
koncertu mogli wysłuchać dwanaście

tradycyjnych kolęd i pastorałek. Zespół
wystąpił jak zwykle w tradycyjnych
strojach regionalnych, a Stanisław
Werner akompaniował na akordeonie.
Niestety skład zespołu pomniejszył się
o trzy solistki, które zostały zmuszone
do rezygnacji ze śpiewu ze względu
na kłopoty zdrowotne. Pozostałe panie
zachęcają wszystkich pasjonatów
tradycyjnego repertuaru do wspólnego
kultywowania tradycji.
Muzyczna widownia Dobrodzienia
przyzwyczajona już do tej świątecznej
uczty duchowej oczekuje z pewnością
przyszłorocznych koncertów.
ADa

Spotkanie z poezj¹

Teatr „Mimowolny” działający
przy Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu został zaproszony
przez Bibliotekę w Zębowicach
prowadzącą swą działalność w obrębie
Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury
i Czytelnictwa.
Dnia 20.02.2013 zespół teatralny
wystąpił ze spektaklem „Stygmaty
kobiecości” powstałym na podstawie
wierszy poetki Barbary Strzelbickiej w
reżyserii Agnieszki Hurnik. Wystąpiły:
Maria Eichhorn, Karolina Fidelus,
Katarzyna Hejzner oraz Joanna
Krawczyk. Wśród licznie zgromadzonej
publiczności aktorki opowiedziały

tekstami poetki o kobietach i o ich
stygmatach pojawiających się zgodnie
z wiekiem, a także o wyróżnikach
powodujących, że jesteśmy tak inne od
mężczyzn, a także tak sobie wzajemnie
bliskie.
Zespół spotkało bardzo miłe
przyjęcie, a występ nagrodzony
kwiatami wraz z zaproszeniem na Dzień
Kobiet. Wtedy Teatr „Mimowolny”
zaprezentuje krótki spektakl „Tuwim
kontra Brzechwa - tylko dla dorosłych”,
na który dobrodzieńską publiczność
zapraszamy podczas Dobrodzieńskiego
Święta Poezji.
ADa

Œwiêta
Œwiêta w
w ZSP
ZSP
Święta Bożego Narodzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Dobrodzieniu miały
w 2012 roku bardzo
różnorodne oblicze.
Ekozespoły (pod
opieką Jolanty Parys i
Katarzyny Szczygieł)
jak co roku otrzymały
od Nadleśnictwa Lub liniec, w ramach
współpracy ze szkołą,
piękną żywą choinkę.
Żeby ją przyozdobić
ogłoszony został konkurs na ekologiczną
ozdobę choinkową. Pomysłowość uczniów po
raz kolejny udowodniła,
że nie zna granic!
Zwyciężyła uczennica
Dorota Matziol z klasy
III Liceum o Profilu Służb Mundurowych,
która wykonała prawdziwe małe arcydzieła z orzeszków ziemnych w skorupkach.
Okazuje się, że można z nich wyczarować
Mikołaje, bałwanki oraz reniferki! Równie
niezwykłe pomysły to bałwany ze zużytych
żarówek, owocowe szyszki czy lampiony
w małych słoiczkach…
Samorząd Uczniowski (pod opieką Lidii Wloczyk) ogłosił kon kurs
na najsmaczniejszy piernik bożonarodzeniowy, który miał jeden warunek
– musiał być upieczony w kształcie domku
czy chatki. Tutaj również przekonaliśmy
się, że zdolności naszych uczniów są
właściwie nieograniczone. Konkurs
zwyciężyły Renata Toman i Anita Jaguś
z Klasy III LPM. W nagrodę za bajkowy
domek otrzymały foremki do pieczenia
pierników i słodycze.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości (pod
opieką Renaty Kowalczuk) zorganizował

akcję „Spraw radość chorym, starszym
– przyozdób gałązkę świąteczną”.
Młodzież otrzymała gałązki świerka
srebrnego i przyozdobiła je korzystając z
różnych inspiracji – pojawiały się bombki,
świece oraz wszelkie ozdoby dostępne na
rynku. Niektórzy uczniowie przygotowali
nawet po kilka takich gałązek. W sumie
wykonano 110 stroików. Wszystkie zostały
wręczone chorym i starszym gościom
spotkania opłatkowego organizowanego co
roku w Park Hotelu przez dobrodzieński
Caritas . Uczennica klasy IV Technikum
Agrobiznesu Klaudia Zając złożyła
życzenia świąteczne od uczniów i nauczycieli ZSP oraz wręczyła świąteczne
pachnące prezenty.
Wolontariat Szkolny (pod opieką
Beaty Jasińskiej, Lidii Wloczyk oraz
Joanny Głogowskiej) wziął udział w
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.
Wolontariusze wciągnęli do współpracy

całą szkołę. Każda klasa przynosiła
elementy paczki. W sumie przygotowano
8 paczek ze słodyczami, zabawkami,
grami, artykułami chemicznymi, kosmetykami oraz żywnością. Następnie
wybrana została jedna rodzina ze strony
www.szlachetnapaczka.pl, a paczki
odwieziono do Olesna, gdzie znajdował się
punkt odbioru. Po tym jak paczki dotarły
do adresata wolontariusze otrzymali
sprawozdanie oraz podziękowanie od
rodziny.
Koło Teatralne oraz Chór Szkolny
(pod opieka Agnieszki Hurnik i Beaty
Sikory) przygotowały jasełka pod
tytułem „A, Ty Betlejem”. Tradycją już
stało się, iż przedstawienia jasełkowe
przygotowywane przez młodzież ZSP
uświetniają uroczystości organizowane
przez dobrodzieńską społeczność lokalną.
W tym roku zostały wystawione podczas
spotkania opłatkowego organizowanego
przez ZNP oddział w Dobrodzieniu dla
wszystkich emerytowanych pracowników
oświaty Gminy Dobrodzień oraz w
Zakładzie Karnym w Przywarach, z którym szkoła współpracuje w dziedzinie
resocjalizacji. Uczniowie i nauczyciele
ZSP mogli zobaczyć przedstawienie
podczas świątecznej imprezy szkolnej
organizowanej w sali gimnastycznej tuż
przed feriami świątecznymi. Aktorzy
wzięli również udział w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
HERODY 2013 w Lewinie Brzeskim,
gdzie dwie uczennice otrzymały nagrody
indywidualne za swoje role – Karolina
Fidelus za rolę Heroda oraz Sandra Niemiec
za wokalne wykonanie roli Marii!
dokończenie na s. 22
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Kampania sprawozdawcza w OSP
Tradycyjnie z początkiem każdego
roku odbywają się w naszych jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych zebrania
sprawozdawcze. Kampania rozpoczęła
się już 5 stycznia tym razem w OSP
Klekotna, a zakończono ją zebraniem
w OSP Dobrodzień w dniu 26 stycznia
2013 r. Na zebraniach udzielono
absolutorium dla zarządów OSP – tym
razem nie dokonano żadnych zmian we
władzach, poruszano wiele tematów
związanych z finansowaniem straży przez
gminę, zakupów i wyposażenia jednostek,
szkoleniami, założeniem selektywnego
systemu alarmowania dla OSP Rzędowice
i Kocury – Malichów , organizacją imprez
strażackich łącznie z zawodami sportowo
– pożarniczymi, itp. W zebraniach
uczestniczyli Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik – jednocześnie V–ce prezes
Zarządu Oddziału MG Związku OSP
RP – prezes Zarządu dh Erwin Dziuba,
który pełni także funkcję komendanta
gminnego ds. ochrony p.pożarowej od 1
lutego 2013 r., Piotr Więdłocha pracownik
Urzędu Miejskiego odpowiedzialny m. in.
za ochronę p.pożarową oraz moja skromna
osoba. W zebraniach w OSP Szemrowice
i Dobrodzień, które są w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym,
wzięli udział ponadto dowódca JRG KP
PSP Olesno mł. bryg. Jarosław Zalewski
oraz Członek Zarządu Oddziału Woj.
ZOSP RP w Opolu st. bryg. w stanie
spoczynku Zygmunt Zalewski, a w
OSP Dobrodzieniu z-ca Komendanta
Powiatowego PSP Olesno kpt. Wojciech
Wiecha, przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu Damian Karpinski oraz
dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta .
Ubiegły rok 2012 był nie mniej udany
niż rok 2011 dla naszych jednostek pod
względem zakupów sprzętu i wyposażenia.
Największym sukcesem było pozyskanie
dofinansowania zakupu nowego średniego
samochodu bojowego marki Mercedes
Atego z napędem 4x4 dla OSP Dobrodzień
w wysokości 100 tys. zł w ramach dotacji
z Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, 150 tys. Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Opolu oraz dotacji
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ze
środków własnych, jak również w ramach
zaciągniętej przez gminę pożyczki 349.616
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu. Koszt pojazdu zamknął się łączną
kwotą 600 tys. zł z pełnym wyposażeniem
ratowniczo-technicznym, a dodatkowym
wyposażeniem jest wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu, maszt
oświetleniowy, trzyprzęsłowa drabina
nasadkowa, działko wodno-pianowe
oraz drobna armatura wodno-pianowa.
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Obecnie w jednostce OSP w Dobrodzień
służą trzy pojazdy ratowniczo – gaśnicze
oraz jeden pojazd ratowniczy. Łącznie
gmina wydatkowała w 2012 r. ok. 155
tys. na ochronę p/pożarową, nie licząc
pożyczki z WFOŚiGW w Opolu – należą
się tu ogromne podziękowania władzom
Dobrodzienia i Radzie Miejskiej za
przychylność naszym jednostkom , a na
2013 r. budżet wynosi ok. 180 tys. zł.
Chciałbym tu w tym miejscu podziękować wszystkim druhom za przygotowanie zebrań sprawozdawczych,
które przebiegały w miłej i serdecznej
atmosferze, za dotychczasową solidną
pracę społeczną i skuteczność działań
na rzecz lokalnych społeczności, a także
wypada życzyć dużo wytrwałości i nowych
sukcesów w tej trudnej pracy . Należy
także podkreślić wyrozumiałość i docenić
cierpliwość naszych druhów w oczekiwaniu na zakupy nowych samochodów,
sprzętu, wyposażenia osobistego i
ochronnego, gmina w ostatnich latach
realizowała inwestycje w 2010 r. za 17 mln
zł, w 2011 r. za 10 mln zł i w 2012 r. za 8
mln. zł, co skutkuje koniecznością spłaty
kredytów i dużych cięć budżetowych wraz
z dużą oszczędnością w wydatkach przez
najbliższe dwa lata nie tylko w OSP.
Jednostki OSP Szemrowice i OSP
Dobrodzień – będące w Krajowym
Sys temie Ratowniczo-Gaśniczym i
Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym
(OSP Szemrowice) dostały kategoryzację
ze specjalizacją, co znaczy, że w zależności
od rodzaju zdarzenia jedna z nich będzie
interweniowała (np. do działań na wodzie
lub na wysokości OSP Dobrodzień, a do
działań poszukiwawczo-ratowniczych
Szemrowice), ponadto mogą być alarmowane do działań poza powiat oleski
na teren województwa w razie powodzi,
klęsk żywiołowych, itp. Wymienione dwie
jednostki muszą mieć wyszkolonych pod
każdym względem strażaków, pełne
wyposażenie wraz z urządzeniami do
ratownictwa technicznego i być zawsze
w pełnej gotowości bojowej. Te OSP
otrzymują także dofinansowanie z KSRG
na wyposażenie i utrzymanie, są to kwoty
rzędu 5 – 15 tys. zł, co trochę odciąża
budżet naszej gminy, a w związku ze
specjalizacją będzie konieczność zakupu
niezbędnego dodatkowego wyposażenia,
na co mam nadzieję zwiększona
zostanie dotacja z KSRG, gdyż nowe
rozporządzenie w tej sprawie podpisał z-ca
Komendanta Głównego PSP w Warszawie,
a nie Burmistrz Dobrodzienia. Niestety
coraz częściej na samorządy nakłada się
nowe zadania i próbuje się przerzucać
koszty i finansowanie co jest zadaniem
państwa a nie zadaniem własnym gmin.
Podsumowując 2012 r. należy się cieszyć,
gdyż był to kolejny udany i korzystny
okres dla naszych straży, co podkreślali
na zebraniach strażacy, jak i zaproszeni
goście, którzy dziękowali władzom
i Radzie Miejskiej Dobrodzienia za
przychylność i gospodarskie spoglądanie

na sprawy naszych straży i co roku w
budżecie zapewniają środki finansowe
na działalność jednostek OSP, remonty
strażnic, zakupy niezbędnego wyposażenia
i sprzętu.
Radosnym jest także fakt budowy
Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach z dofinansowaniem unijnym z
PROW – u w wysokości do 75 % kosztów
kwalifikowanych (max. 371.137 zł), obiekt
jest budowany wraz z remizą OSP, która
finansowana jest w całości z budżetu gminy, a zakończenie jest planowane jesienią
2013 r. Mimo dużych oszczędności w
budżecie gminy należy się cieszyć, że
kolejna remiza powstanie w naszej gminie i
jednostka OSP Kocury – Malichów będzie
miała własną siedzibę, co z pewnością
przysporzy jej nowych członków .
Ze strażackim pozdrowieniem:
„Bogu na chwałę a ludziom na
pożytek”
dh Ewald Zajonc

Œwiêta
w ZSP

dokończenie ze s. 21
Wspólne kolędowanie – wszystkie
klasy ZSP wzięły udział w konkursie
na kolędy wykonane w języku polskim,
niemieckim i angielskim. Klasa I LO/LP
(profil Służb Mundurowych) wykonała
również kolędę ukraińską, a klasa I
Technikum Handlowego rosyjską.
Niespodziankę dla uczniów przygotowało
grono pedagogiczne ponieważ również
wzięło udział w konkursie. Nauczyciele
zaśpiewali kolędę „Cicha noc” w języku
polskim, niemieckim, angielskim i
ukraińskim. Kolędowanie było elementem
całodniowej imprezy w sali gimnastycznej,
która rozpoczynała się od konkursu o
krajach anglojęzycznych przygotowanego
przez nauczycielki Katarzynę Skibę
i Joannę Nos –Siemiątkowską „Cola,
Queen&NBA – Welcome to the English
Day”. Młodzież miała za zadanie
przygotować się w dziedzinach – kultura,
zwyczaje, ciekawostki turystyczne, sławne
osobistości, wydarzenia historyczne
krajów anglojęzycznych. Prócz uczniów
ZSP w konkursie wzięli udział zaproszeni
goście – gimnazjaliści z Pawonkowa oraz
Zębowic. W szranki konkursowe stanęło
12 drużyn, a laur zwycięstwa przypadł
uczniom PG w Zębowicach. Na podium
stanęły też klasy: II LO/LP, I LO/LP
oraz IV TA. Dzień, który rozpoczął się
klasowymi wigiliami zakończył się
jasełkami i rozstrzygnięciem konkursów
oraz życzeniami świątecznymi nauczycieli
i dyrekcji.
ADa

Nowy komendant gminny

Dh Erwin Dziuba został powołany przez
Burmistrza Dobrodzienia Różę Koźlik na

stanowisko Komendanta Gminnego
Ochrony Przeciwpożarowej na terenie
Miasta i Gminy Dobrodzień. Przed
powołaniem Pani Burmistrz zwróciła
się o opinię do Zarządu Oddziału
M–Gm ZOSP RP w Dobrodzieniu,
gdyż zgłosiło się 2 kandydatów (także
dh Tomasz Kus), a Zarząd na swoim
posiedzeniu w dniu 11 grudnia ub.r. w
tajnym głosowaniu opowiedział się za
druhem Erwinem Dziuba. Do zadań
komendanta w szczególności należy :
1. Realizacja i koordynacja systemu
ratowniczo – gaśniczego na obszarze
gminy ;
2. Inicjowanie prac i działań w zakresie
zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do
celów gaśniczych ;
3. Współdziałanie z samorządem oraz
Państwową Strażą Pożarną w zakresie
gotowości operacyjno – technicznej
stowa rzyszonych jednostek OSP
gminy ;
4. Organizowanie i prowadzenie
działań ratowniczych jednostek OSP
oraz udział w organizowaniu ćwiczeń
na terenie powiatu ;
5. Załatwianie spraw związanych
z zapotrzebowaniem materiałowym
jednostek OSP ;

6. Rozliczanie i ewidencjonowanie kart
drogowych oraz kart pracy sprzętu
silnikowego wydawanych jednostkom
OSP ;
7. Organizacja ćwiczeń Komendanta
Gminnego, itp.
Gmina funkcjonowała od maja ubiegłego
roku bez komendanta, po rezygnacji z tej
funkcji dha Stanisława Kuleja, który parę
lat wykonywał te zadania. Składamy tu tą
drogą serdeczne podziękowania za wkład
na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszej
gminy, życząc jednocześnie dużo zdrowia
i satysfakcji z zasłużonego odpoczynku na
emeryturze – dh Kulej był oficerem KP PSP
w Lublińcu .
Nowemu komendantowi życzymy także
dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości
w realizacji wymienionych zadań,
dobrej współpracy z jednostkami OSP i
władzami gminy – funkcja ta jest trudna
żeby to wszystko odpowiednio zgrać i
koordynować, tym bardziej że zdarzają się
co 2 lata jakieś spektakularne zdarzenia i
akcje ratownicze wszystkich jednostek OSP.
Przypomnę tu, że dh Dziuba pełni także
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko
– Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Dobrodzieniu .
Dh Ewald Zajonc

Co roku o tej porze kieruję informacje
dla gimnazjalistów. To już czas, kiedy
trzeba zdecydować o swojej najbliższej
przyszłości. Nikt za Was tego nie zrobi,
oto nadchodzi pierwsza próba dorosłości.
Nauczyciel, rodzic, ksiądz, może pedagog,
mogą doradzić Wam jaki kierunek nauki
należy wybrać. Jednak ostateczny wybór
należy do Was, bo od tego z kolei zależy
Wasza przyszłość.
Trudno w wielu 16 lat wyobrazić sobie,
co chciałoby się robić w życiu. Na sto osób,
może pięć ma jasno sprecyzowany wybór
i realizuje swoje plany. Niestety – reszta
„ankietowanych” działa na zasadzie
przypadku i nie zawsze po skończeniu
szkoły odczuwa satysfakcję. No ale coś
trzeba wybrać. Co mamy na miejscu – w
Dobrodzieniu?
Niezmiennie Liceum Ogólnokształcące
– szkoła z tradycjami, którą kończyli Wasi
rodzice i dziadkowie. Ta szkoła dobrze
przygotowuje do przyjęcia na studia. W
programie nauczania w liceum jest nauka
języka angielskiego i niemieckiego. Można
wybrać profil ogólny lub mundurowy. Profil
ogólny to baza, na której kreuje się dalszą
naukę w wybranym kierunku. Abiturienci i
uczniowie grup mundurowych wiedzą, że
to atrakcyjny kierunek, który pozwala im
się wykazać sprawnością fizyczną, sprytem
i orientacją w terenie. Wiadomo, że nauka
w liceum to trzyletni proces, który wieńczy
matura.
Technika też są Wam na pewno znane,

ale przypomnę – Technikum Przemysłu
Drzewnego to czteroletnia szkoła średnia,
której w „mieście stolarzy” nie możemy
pozwolić zniknąć. Po paroletnim skromnym okresie następuje reaktywacja i
powrót zainteresowania stolarstwem. Po
czterech latach nauki otrzymuje się dyplom
kwalifikacyjny i świadectwo maturalne, a
warunkiem posiadania tych dokumentów
jest jedynie pozytywny wynik obu
egzaminów. Wierzę, że przy poważnym
traktowaniu nauki ten warunek będzie
zwykłą formalnością.
Drugie technikum, które daje ciekawe
umiejętności to technikum agrobiznesu.
Łączą się tu dwie specjalności – człowieka,
który może świetnie zorganizować wczasy
agroturystyczne, a także biznesmena, który
przy pomocy grupy pracowników urządzi te
wczasy we własnym domu i gospodarstwie.
To wykształcenie daje również uprawnienia
do przejęcia majątku rolnego od rodziców.
Podobnie jak w każdym technikum
otrzymanie świadectwa maturalnego i
dyplomu o kwalifikacjach zawodowych
jest nagrodą za czteroletnią harówkę.
Ta nagroda jest również możliwa po
ukończeniu nauki w technikum handlowym,
które przygotowuje do pracy przyszłych
biznesmenów, handlowców, sprzedawców,
właścicieli placówek handlowych, sklepów,
kantorów, lombardów itp. Tak wyglądają
propozycje dla przyszłych techników.
Absolwentom gimnazjum, którzy
mają już sprecyzowane zainteresowania

i wybrany konkretny zawód pozostaje
tylko znalezienie odpowiedniego zakładu
na odbycie praktyki. Nauka w ZSZ trwa
trzy lata bez względu na zawód w jakim
się kształcisz. Potem niestety trzeba
przystąpić do egzaminu zawodowego i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku odebrać
dyplom i certyfikat (w języku ojczystym
i angielskim). W ZSZ można zdobywać
dodatkowe specjalności, ale o tym dowiecie
się w trakcie nauki.
To wszystkie propozycje jakie mamy
dla Was tu – na miejscu. Zalety: blisko do
szkoły, nie trzeba tracić czasu i pieniędzy
na dojazdy. Wady: za blisko domu, łatwiej
o „wpadkę” na wagarach (żarcik).
Skorzystajcie z naszych propozycji,
odwiedzajcie szkołę na żywo lub wirtualnie,
pytajcie, dzwońcie, mailujcie, a my
odpowiemy, doradzimy i wyjaśnimy.
Gdzie nas znaleźć?
miejsce: Polska, Dobrodzień, ul.
Oleska 7
e-mail: zspdobrodzien@poczta.onet.pl
www. zsp.dobrodzien.pl
tel. 34 35 75 246
No i jak zwykle życzę Wam trafnych
wyborów
Ewa Piasecka

Gimnazjalisto, czas na decyzjê
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rzetelna firma
Firma została założona w maju 1992 roku jako spółka cywilna i do dziś działa nieprzerwanie na rynku. Siedziba znajduje się w
Tarnowskich Górach. Główny profil naszej działalności to skup i ubój trzody chlewnej oraz bydła z małych, średnich, dużych gospodarstw rolnych oraz ferm hodowlanych. Za cel stawiamy sobie kompleksową obsługę, polegającą na odbiorze żywca rzeźnego, tzn.
tuczniki, maciory, kastraty, buhaje, jałówki, krowy, również sztuki leżące. Dział skupu telefonicznie przyjmuje zgłoszenia o rodzaju,
ilości oraz miejscu odbioru zwierząt. Następnie uwzględniając zarówno zapotrzebowanie do uboju jak i indywidualne preferencje
ze strony gospodarstw co do terminu odbioru, umawiamy się z minimum jednodniowym wyprzedzeniem na konkretny dzień i
zbliżoną godzinę odbioru zwierząt.
Pracownicy odbierający zwierzęta, w osobach klasyfikatora i konwojenta, pomagają zarówno przy załadunku jak i oznakowaniu zwierząt oraz wypisaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Dział skupu kompleksowo zajmuje się obiegiem dokumentów
związanych z obrotem zwierząt, dzięki czemu rolnicy zwolnieni są z obowiązku zgłaszania przemieszczeń w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, a jedynie odnotowują ten fakt w prowadzonych przez siebie księgach stada.
Jednym z priorytetów naszej firmy jest szybka i terminowa zapłata za zakupiony żywiec. Zgodnie z ustawą, termin zapłaty za
fv RR nie może przekraczać 14 dni i tego z żelazną konsekwencją przestrzegamy. Jednocześnie bierzemy pod uwagę bardzo indywidualne potrzeby finansowe dostawców i w miarę możliwości przelewamy pieniądze maksymalnie w ciągu kilku dni. Na wyraźne
życzenie istnieje również możliwość otrzymania należności za sprzedany towar
gotówką od ręki.
Jesteśmy firmą o stabilnej kondycji finansowej, przestrzegającą terminowości
regulowania wszelkich należności finansowych, czego potwierdzeniem jest uczestnictwo w programie KRD oraz certyfikat Rzetelna Firma.

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM DO 14 DNI LUB GOTÓWKĄ

Agricomm

Tarnowskie Góry, ul. Fabryczna 21
Tel. 604 755 555, 32/384 67 57
dokończenie ze s. 6
Następnie Pani Burmistrz zaprosiła
dzieci do zwiedzenia budynku urzędu stając
się naszą przewodniczką. Odwiedziliśmy
niemal każde biuro i przy pomocy szeregu
pytań dowiedzieliśmy się czym zajmują się
poszczególni urzędnicy.
Na zakończenie wizyty Pani Burmistrz
zadała dzieciom pytanie co chciałyby
zmienić w Dobrodzieniu. Padły następujące
propozycje: park linowy, miejsce do
szaleństw na deskorolce, lodowisko,
fontanna, światła uliczne przy szkole

Goœcie Pani Burmistrz

żeby mogli przechodzić bezpieczniej
przez pasy… Mali światli obywatele
zostali poproszeni przez Panią Burmistrz
by to wszystko spisali i przedstawili Radzie
Miejskiej w formie oficjalnego pisma…
Oczywiście celem wizyty nie było
tylko zwiedzanie, ale wręczenie prezentu.
Dzieci wręczyły Pani Burmistrz misia z
oczkami z guzików i kokardką pod brodą,
w drodze rewanżu otrzymały gadżety
reklamowe miasta Dobrodzień.
Dzieci wróciły zachwycone i pełne

wrażeń.
Drugą obdarowaną osobą był Pan
dyrektor DOKiS Stanisław Górski.
Przestrzeń Domu Kultury dzieci mają już
oswojoną, ale dyrektorskiego gabinetu
były równie ciekawe. Zostały przyjęte tak
samo serdecznie i obdarowane słodyczami
i książeczkami o teatrze.
Tym sposobem misie wykonane
przez dzieci wkroczyły w świat ludzi
dorosłych…
ADa

