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Podsumowanie 2013 roku

Drodzy, Szanowni Mieszkańcy,
wzorem lat ubiegłych koniec roku sprzyja
do inwestycyjnych podsumowań. Obecne
czasy wprawdzie są niezwykle trudne, aby
wykonać zamierzone cele, tym nie mniej
naprawdę wiele udało się nam wykonać.
W 2013 roku zrealizowano następujące
inwestycje:
1. Ukończono budowę Centrum
Aktywności Wiejskiej w Kocurach w
ramach którego wybudowano remizę
OSP oraz salę spotkań dla społeczności
lokalnej. Koszt ogólny inwestycji wyniósł
720.430,67 zł. Inwestycja ta została
dofinansowana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach „Odnowy
Wsi” dotacją w wysokości 285.374,11 zł.
W 2013 roku na inwestycję przeznaczono
333.442,20 zł .

zł. Inwestycja ta w 50 % została
dofinansowana przez Powiat Oleski.
W 2013 roku na inwestycję wydaliśmy
713.696,51 zł.
3. Na wybudowanie nowych
nawierzchni dróg wraz z podbudową
przeznaczono kwotę 1.129.426,47 zł .
W ramach tej kwoty nową nawierzchnię
asfaltową położono na ul. Szkolnej w
Ligocie Dobrodzieńskiej (132.488,48

granitowego uzyskanego z rozbiórki ul.

Wiejskiej wykonano remont ul. Strażackiej
(67.650,00 zł). Po przeprowadzonych
robotach ziemnych związanych z budową
kanalizacji sanitarnej ułożono nową
nawierzchnię asfaltową na ul. Grzybowskiej
w Szemrowicach (139.091,00 zł).

zł), ul. Łąkowej i Słonecznej w
Makowczycach ( 102.490,26 zł) oraz ul.
Dolnej w Rzędowicach (687.706,73 zł).

2. Ukończono Przebudowę drogi
wraz z budową chodników i kanalizacji
deszczowej w Warłowie oraz przebudowę
chodników i kanalizacji deszczowej w
Szemrowicach w ciągu drogi powiatowej.
Ogólny koszt inwestycji realizowany w
latach 2011-2013 wyniósł.1.535.456,79

4. Trwają prace przy budowie
oświetlenia drogowego ul. Cegielnianej w
Klekotnej i ul. Topolowej w Gosławicach.
Łączny koszt inwestycji wyniesie około
112.000 zł.

Na budowę ul. Dolnej w Rzędowicach
uzyskano dotację w wysokości 416.676,96
zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w ramach budowy drogi dojazdowej
do pól. W Szemrowicach z kamienia
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5. Trwają prace przy remoncie
mostu w Pludrach zniszczonego w trakcie
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nawal nego deszczu jaki miał miejsce w dniach
9-10 czerwca. Łączny koszt inwestycji wraz z
dokumentacją projektową wyniesie 306.998, 00 zł.
6. Przekazano dotację dla Samorządu Województwa
Opolskiego w wysokości 150.000,00 zł na wykonanie
opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla
budowy obwodnicy miejscowości Dobrodzień.
Oprócz wyżej wymienionych inwestycji,
znaczną część budżetu przeznaczyliśmy również na
wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg, pomoc
społeczną, kulturę oraz oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą.
Przedstawiony wykres obrazuje rozdysponowanie
środków finansowych w zakresie wydatków bieżących
i majątkowych wg stanu na dzień 30.09.2013r.
Róża Koźlik

APEL

Każdego roku o tej porze pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w ramach przeciwdziałania
negatywnym skutkom zimy monitorują sytuację w swoich rejonach
opiekuńczych u osób starszych-samotnych, niepełnosprawnych i w
rodzinach patologicznych.
Działania te obejmują między innymi odwiedziny ww. środowisk, w razie
potrzeby udzielnie niezbędnej pomocy – np. w formie usług opiekuńczych
u osób niepełnosprawnych i starszych.
Wszystkich mieszkańców, zaniepokojonych trudną sytuacją osób
zagrożonych, a nie posiadajacych pomocy ze strony rodziny, prosi się
o kontakt telefoniczy 34 - 35 -75 - 100 wew. 42 bądź osobisty w MGOPS - Dział Pomocy Społecznej - pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu.
K.T.

Dzięki dobrej współpracy między Stowarzyszeniem LGD „Kraina
Dinozaurów” a Stowarzyszeniem „Delta” oraz uprzejmości zarządzających
Jura Parkiem w Krasiejowie z dniem 1.09.2013 roku mieszkańcy wszystkich
gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów”: Chrząstowice, Dobrodzień,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice mają możliwość
otrzymania bezpłatnych kart wstępu do Jura Parku w Krasiejowie.
Zarząd
Stowarzyszenia
LGD ,,Kraina DOBRODZIENIA
Dinozaurów” i Okolic
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Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy
działający na terenie
Miasta i Gminy
Dobrodzień
W najbliższym czasie, z inicjatywy
Burmistrza Dobrodzienia oraz Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu, wdrażany
będzie program na rzecz rodzin
wielodzietnych - „Dobrodzieńska Karta
Dużej Rodziny”. Inicjatywa ta zbiegła się
z podpisaniem porozumienia dotyczącego
tworzenia w województwie opolskim
Kart dla Rodziny oraz Kart dla Seniora,
w ramach realizacji programu Specjalnej
Strefy Demograficznej w województwie
opolskim. Program ma promować model
rodziny wielodzietnej. Jego celem jest

List otwarty

wspieranie takich rodzin oraz polepszanie
życiowych i rozwojowych szans
wychowujących się w nich dzieci. W ten
sposób chcemy realizować naszą lokalną
politykę prorodzinną, promując dzietność
i przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji
demograficznej w Mieście i Gminie
Dobrodzień.
Program jest adresowany do rodzin
wychowujących czworo lub więcej
dzieci, zamieszkujących na terenie
Miasta i Gminy Dobrodzień. Polegać
będzie na ułatwieniach w dostępie do
miejskiej infrastruktury, sportu, rekreacji,
kultury oraz innych dóbr i usług. W tym
celu wprowadzony zostanie przez miejskie
instytucje system ulg, zwolnień oraz
preferencji dla rodzin wielodzietnych.
Śladem innych samorządów gdzie
współpraca ta osiągnęła pozytywne

rezultaty, kieruję do Państwa propozycję,
abyśmy wspólnie poszerzali ofertę
Dobrodzieńskiej Karty Dużej Rodziny.
Oferując zniżki na swoje produkty i usługi,
wesprzecie Państwo wielodzietne rodziny
mieszkające w naszym miasteczku i gminie,
a jednocześnie zyskacie nowych, stałych
klientów. Przystąpienie do programu to
także szansa na wykreowanie pozytywnego
wizerunku firmy, uczestniczącej w
lokalnych działaniach społecznych.
Liczę, że przyjmą Państwo z
zainteresowaniem propozycję udziału
w tym przedsięwzięciu na rzecz
społeczeństwa lokalnego. Szczegółowe
informację można uzyskać pod numerem
telefonu 343575100 w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu.
Burmistrz Dobrodzienia
Róża Koźlik

Karta Du¿ej Rodziny w Gminie

W ramach realizacji programu
Specjalnej Strefy Demograficznej w
województwie opolskim, a tym samym
wpisując się w inicjatywę programu
Polityki Rodzinnej Prezydenta RP – „Dobry
klimat dla rodziny”, w dniu 17 września
2013r. w Opolu, w obecności Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława
Komorowskiego, zostało podpisane
Porozumienie pomiędzy województwem
opolskim, a gminami województwa
opolskiego. Porozumienie podpisał
Marszałek Województwa Opolskiego
oraz 46 gmin województwa opolskiego,
min. także Gmina Dobrodzień. Jego
celem jest partnerska realizacja programu
wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób
starszych w województwie opolskim.
Wyrażona przez gminy deklaracja woli
partnerskiej współpracy świadczy o
dostrzeganiu przez nie konieczności
realizacji działań przyjaznych rodzinie
i osobom starszym, jako odpowiedź
na zmiany demograficzne zachodzące w
województwie opolskim. Wszyscy wiemy,
że szczególną wartością dla naszego
województwa są jego mieszkańcy, dlatego
ważne jest aby wszelkie przedsięwzięcia
rozwojowe realizowane w naszym
regionie, a także w naszej gminie,
wpływały na poprawę ich warunków
życia. Zgodnie z zapisami porozumienia
pierwszą i najważniejszą inicjatywą
jego sygnatariuszy jest przygotowanie
i realizacja działań w ramach Opolskiej
Karty Rodziny. Jak wspomniałem nasza
gmina także przystąpiła do tego programu.
Dodatkowo zostanie opracowany program
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„Dobrodzieńska Karta Duża Rodzina 4+”,
który będzie realizowany na terenie naszej
gminy oprócz Opolskiej Kart Rodziny.
Celem programu będzie wspieranie
rodzin wielodzietnych, zwiększenie
szans rozwojowych i życiowych dzieci
oraz młodzieży wychowującej się w tych
rodzinach, promowanie modelu rodziny
wielodzietnej i jej wizerunku. Karta
„Duża Rodzina 4+” ma na celu wspieranie
materialne rodzin wielodzietnych. W
praktyce najczęściej są to zniżki na
korzystanie z usług (zarówno podmiotów
komunalnych jak i prywatnych). Dlatego
także chcemy zaprosić do realizacji
projektu lokalnych przedsiębiorców,
którzy mogliby zaoferować rodzinom
wielodzietnym upusty na swoje usługi
oraz różnego rodzaju zniżki. Każda
propozycja jest wyrazem wsparcia tego
przedsięwzięcia, a tym samym umożliwi
stworzenie dla rodzin wielodzietnych
z terenu gminy Dobrodzień konkretnej
formy pomocy. Przedsiębiorcy sami
ustalają rabaty cenowe dla posiadaczy
„Dobrodzieńskiej Karty Duża Rodzina
4+”. Przykładowo mogą to być zniżki
na dokonane zakupy w placówkach
handlowych i usługowych. Promocja ulg,
informacja o punktach oferujących usługi
oraz o rodzaju tych ulg skierowanych do
rodzin wielodzietnych będzie zawarta
w katalogu usług w ramach programu
„Dobrodzieńska Karta Duża Rodzina 4+”,

umieszczonego na stronie internetowej.
Jedynym kryterium przyznawania karty
jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest
istotna sytuacja materialna rodziny. Karta
nie jest instrumentem polityki socjalnej,
jest wyrazem docenienia przez samorząd
rodzin wychowujących liczne potomstwo.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się
zrealizować projekt i wspomóc materialnie
i psychologicznie rodziny wielodzietne.
WK

Podziêkowanie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Bzinicy Starej w imieniu nauczycieli i
uczniów serdecznie dziękuje wszystkim
PODATNIKOM, którzy przekazali 1%
podatku w 2013 roku.
Dziękujemy tym samym za uznanie
naszej działalności przez podatników z
całej Polski.
Zapewniamy Państwa, że otrzymane
środki przeznaczone zostaną na realizację
statutowych zadań szkoły.
W 2014 roku planowany jest remont
sali gimnastycznej przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej.
Dyrekcja Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
w Bzinicy Starej
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Stawki podatkowe Gospodarka
na 2014 rok odpadami
30 października odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, na której radni
podjęli uchwały, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku na terenie miasta i
gminy Dobrodzień:
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni
pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni

0,80 zł
4,56 zł
0,30 zł

od budynków lub ich części
mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej
pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni użytkowej
od budowli od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 - tekst jednolity z późn. zm.)
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
przy sprzedaży odręcznej zajmującej miejsce do 1m2 powierzchni włącznie
przez jeden podmiot handlujący w stosunku dziennym
powyżej 1m2 do 4m2 włącznie zajmowanej powierzchni handlowej przy
dokonywaniu sprzedaży przez jeden podmiot handlujący w stosunku
dziennym
powyżej 4m2 do 8m2 włącznie zajmowanej powierzchni handlowej przy
dokonywaniu sprzedaży przez jeden podmiot handlujący- w stosunku
dziennym
powyżej 8m2 zajmowanej powierzchni handlowej przy dokonywaniu
sprzedaży przez jeden podmiot handlujący w stosunku dziennym

20,47 zł
10,75 zł
4,68 zł
4,50 zł
2%

7,00 zł
23,00 zł
37,00 zł
70,00 zł

Rada Miejska zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu
Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
2014 rok
netto
GRUPA 1
gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele określone w art. 22
ustawy):
- cena wody
3,16 zł/m3
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
3,36 zł
GRUPA 2
pozostali odbiorcy:
- cena wody
3,16 zł/m3
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
7,90 zł
Za ścieki sanitarne i przemysłowe:
Grupa 1-wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
4,29 zł/m3
Grupa 2-posiadacze przydomowych przepompowni ścieków
4,18 zł/m3
Do ceny i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Pierwsze półrocze nowego systemu
gospodarowania odpadami zmierza
ku końcowi. Jest to czas w którym
możemy podsumować trudności
wiążące się z jego wprowadzeniem i
funkcjonowaniem.
Cały czas trwa stabilizacja nowego
systemu gospodarowania odpadami,
zarówno w zakresie odbioru śmieci,
obsługi mieszkańców, współpracy
z firmą „Wywóz nieczystości oraz
przewóz ładunków Wiesław Strach”,
jak i ewidencji informatycznej danych.
Wszystkie te procesy wymagają ciągłej aktualizacji.
W całym funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami
największe trudności sprawia jakość usług świadczonych przez
firmę. Najczęstszym problemem
jest nie wystarczająca ilość worków zo stawiana przy odbieraniu
odpa dów segregowanych oraz
pomija nie posesji. Czasem jest to
związane z brakiem odpowiedniego
oznakowania budynków, jednak każde
niewywiązanie się ze zobowiązań
rozpatrujemy i staramy się zaraz po
zgłoszeniu natychmiast interweniować
w firmie. Dyscyplinowanie firmy
odbierającej odpady przynosi skutek
i obserwujemy poprawę jakości
świadczonych usług.
Bez wątpienia trzeba przyznać,
że najsilniejszym elementem całego
systemu są mieszkańcy. Szybko
odnaleźli się w całej tej zmianie.
Generalnie poprawnie segregują
odpady i prawie wszyscy wywiązują
się z opłat. Dla przypomnienia oto
terminy płatności za poszczególne
kwartały:
I kwartał do 31 stycznia; II
kwartał do 30 kwietnia; III kwartał
do 31 lipca; IV kwartał do 31
października.
Mimo pojawiających się problemów
możemy zgodnie stwierdzić, że zmiany
poszły w dobrym kierunku. Odpady są
wywożone do zakładu utylizacji, a nie
trafiają do lasów. Nowy system, pod
kątem efektu ekologicznego, należy
ocenić jako obiecujący. Mieszkańcy
oddają duże ilości śmieci, ale dzięki
temu jest ich mniej „w kominach”
co z całą pewnością jest dobre dla
wszystkich. Kwestią otwartą cały czas
pozostaje „dotarcie się” wszystkich
elementów systemu. W tym miejscu
należy podziękować mieszkańcom za
współpracę i wyrozumiałość.
M.Cz.
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Zebrania w so³ectwach

W dniach od 22 sierpnia do 27
września 2013r. odbyły się zebrania we
wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Głównym tematem każdego zebrania
było podjęcie uchwał przez mieszkańców
danego sołectwa o przeznaczeniu środków na zadania do wykonania w 2014 r.
w ramach funduszu sołeckiego. Poniżej
przedstawione zostały zadania sołectw.
1. Bzinica Stara - zakup stołu do
gry szacho-chińczyk, zakup sprzętu
agd, przyrządu do ćwiczeń (siłownia
zewnętrzna), piasku na plac zabaw, stojaków na rowery oraz drzewek ozdobnych.
Ogólna kwota zadań: 16.096,07 zł.
2. Bzinica Nowa - zakup namiotu
festynowego, zakup kompletu stołów z
ławkami. Ogólna kwota zadań: 11.578,79
zł.
3. Błachów - odtworzenie rowu
jednostronnie przy ul. Leśnej na dł. 150
m w dwóch częściach ulicy, wykonanie
części ogrodzenia terenu pod rekreację
przy ul. Opolskiej 25, udrożnienie
przepustu pod ul. Opolską. Ogólna kwota
zadań: 10.929,75 zł.
4. Główczyce - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi gminnej w m. Główczyce ul.
Dolna, odmulenie rowu w m. Zwóz
ul. Bielowcowa, zakup paliwa , oleju i
serwis kosiarek. Ogólna kwota zadań:
12.954,74 zł.
5. Gosławice – zaplanowało projekt
i wykonanie oświetlenia przystanku
autobusowego przy ul. Lublinieckiej za
ogólną kwotę 12.020,13 zł.
6. Klekotna - wykonanie dokumentacji
projektowej przyłącza prądu na działce
boiska w Klekotnej, zakup paliwa do

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego
w Dobrodzieniu zwraca się
z prośbą o zgłaszanie par
małżeńskich zameldowanych
na terenie naszej gminy, które w
2014 roku będą obchodzić 50lecie Pożycia Małżeńskiego
oraz par obchodzących Złote
Gody w latach ubiegłych,
które nie zostały zgłoszone.
Zgłoszeń można dokonywać
telefonicznie pod nr 34 3575
100 wew. 40 lub w pokoju
nr 13 Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu.
E.K.
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kosiarki, zakup nawozów do zasilania
roślin i środków ochrony roślin – na
boisku i przy placu zabaw. Ogólna kwota
zadań: 10.696,10 zł.
7. Kocury - zakup krzeseł konferencyjno-bankietowych, zakup stołów
bankietowo-konferencyjnych, zakup
węgla – ekogroszku. Ogólna kwota zadań:
11.890,33 zł.
8. Kolejka zaplanowało wykonanie
i montaż altanki drewnianej wraz z
wykonaniem podłoża drewnianego pod
altankę za ogólną kwotę 8.177,85 zł.
9. Ligota Dobrodzieńska - za kup
wyposażenia świetlicy m.in. chłodziarki,
filiżanek, talerzyków, remont pomieszczeń przy świetlicy m.in. wc, kuchni,
korytarza – usługa, mapka geodezyjna.
Ogólna kwota zadań: 14.512,43 zł.
10. Makowczyce zaplanowało wyko nanie dokumentacji projektowej
kana lizacji deszczowej w obrębie ul.
Głównej w Makowczycach za ogólną
kwotę 10.929,75 zł.
11. Myślina postanowiła wyremontować kruszywem bazaltowym drogę
Sosnową w Myślinie – usługa za ogólną
kwotę 25.961,40 zł.
12. Pietraszów zaplanowało remont
części ul. Żużlowej w Pietraszowie
tłuczniem za ogólną kwotę 11.293,21 zł.
13. Pludry - projekt i wykonanie
oświetlenia przy ul. Skośnej i ul.
Krótkiej w Pludrach, pomalowanie ścian
po wymianie okien w budynku starej
szkoły w Pludrach. Ogólna kwota zadań:
25.961,40 zł.
14. Rzędowice - zakup kosiarki
spalinowej, zaprojektowanie i wykona nie symboli: herbu i pieczęci

so łec twa Rzędowice, wymiana ogrodzenia z tyłu placu festynowego
przy ul. Dobrodzieńskiej 8 – usługa,
remont korytarza w budynku przy ul.
Dobrodzieńskiej 10 – usługa, mapka
geodezyjna. Ogólna kwota zadań:
18.069,14 zł.
15. Szemrowice - zakup plastikowego pojemnika na śmieci, wykonanie
projektu repliki strażnicy, przebudowa
ul. Wąskiej w Szemrowicach, zakup
paliwa do kosiarek. Ogólna kwota zadań:
18.770,10 zł.
16. Warłów zaplanowało utwardzenie kruszywem bazaltowym najbardziej
zniszczonych odcinków ul. Polnej w
Warłowie – usługa za ogólną kwotę
11.007,64 zł.
Podczas zebrań Burmistrz omawiała
przedstawiane prezentacje pozyskanych
przez gminę Dobrodzień dotacji z Unii
Europejskiej w latach 2007-2013, oraz
realizacji funduszu sołeckiego za 2012r.
Na każdym z zebrań mieszkańcy
zgłaszali uwagi i wnioski, które najczęściej dotyczyły: wycięcia za rośli,
krzaków na poboczach dróg, nawiezienia
tłucznia na drogi polne, ustawienia
dodatkowych lamp, postawienia znaków
ograniczających tonaż oraz wolno
biegających psów.
Mieszkańcy sołectw coraz aktywniej uczestniczą nie tylko w zebraniach
dotyczących funduszu sołeckiego
ale również w realizacji zadań. W
czasach kiedy coraz mniej czasu jest
na spotkania nawet z najbliższymi
sąsiadami, realizowanie przedsięwzięć
z funduszu sołeckiego może wzmacniać
więzi międzyludzkie.
H.K.

Wizyta w Haan
Odpowiadając na zaproszenie
władz niemieckich we wrześniu
2013 roku władze Gminy Dobrodzień
odwiedziły partnerskie miasto Haan
odpowiadając na zaproszenie władz
niemieckich. Termin wizyty przypadał
na święto przypominające polskie dni
miasta, a nosi ono nazwę „Haanner
Kirmes”. Polscy goście zostali
przyjęci bardzo serdecznie. Kirmes
to trzy dni świętowania i zabawy w
mieście, które zmienia się w wielkie
wesołe miasteczko, ale goście nie
spędzali czasu wyłącznie na rozrywce.
Wizyta miała również cel poznawczy
i zacieśniający współpracę – polskie
władze samorządowe odwiedziły
zatem ratusz ; nowoczesną,
nowopowstałą siedzibę straży
pożarnej, która współdziała tam
z pogotowiem ratunkowym oraz
instytucję odpowiadającą polskiemu
zakładowi komunalnemu. Dzięki temu
można było zapoznać się z ciekawymi

rozwiązaniami różnych gospodarczych
i samorządowych problemów oraz
poznać zwyczaje naszych partnerów.
Burmistrz miasta Haan Knut
vom Bovert osobiście towarzyszył
za proszonym gościom przez cały
okres pobytu, a rozpoczynając wielkie
świętowanie swojego miasta poprosił
również o zabranie głosu polskie
władze partnerskie – burmistrzów
Dobrodzienia Różę Koźlik oraz Marka
Witka. Następnie wszyscy uczestniczyli
w nabożeństwie ekumenicznym
oraz w zawodach strzeleckich
organizowanych przez niemiecki klub
strzelecki wraz z francuskim, który
przyjechał z tamtejszego miasta
partnerskiego.
Na zakończenie wizyty władze
niemieckie zostały zaproszone do
Polski z rewizytą w 2014 roku z okazji
10-lecia podpisania partnerstwa.
ADa

Dostojne Jubilatki
We wrześniu bieżącego
roku, najstarsza mieszkanka
naszej gminy, Pani Teresa
Feliks z Myśliny obchodziła
99 rocznicę urodzin. W sierpniu
90 lat ukończyła Pani Marianna
Kapela, we wrześniu Pani
Izabela Król, w październiku
Pani Gertruda Lis (wszystkie
Panie z Dobrodzienia), a w
listopadzie Pani Michalina
Zatorska z Pluder. Szanownym
Jubilatkom jeszcze raz życzymy dalszych długich lat w
zdrowiu, szczęściu i radości.
E.K.

Pani Izabela Król

Pani Marianna Kapela

Pani Teresa Feliks

Pani Gertruda Lis

Pani Michalina Zatorska

Daæ zaparkowaæ - to siê op³aca
Sporym problemem wszystkich miast
stał się w ostatnim 20-leciu brak dogodnej
liczby miejsc do parkowania. Obojętnym
jest, czy to małe, czy też wielkie miasto,
każ da jego część skupiająca większą
liczbę skle pów, banków, instytucji
samorządowychitd. obarczona jest brakiem
dostatecznej liczby miejsc parkingowych.
Skąd się to bierze i jak sobie z tym poradzić?
Samochodów przybywa – to cała prawda
i powód problemu, natomiast centra miast
mają małe możliwości, aby się rozrastać.
Oczywiście technicznie jest to możliwe
– można wybudować podziemny parking
kilku etażowy i do tego jeszcze dodać
kilka pięter parkingu nadziemnego, ale
na to trzeba mieć pieniądze i to spore.
Nasze dobrodzieńskie centrum miasta
posiada 79 miejsc parkingowych. Pewnie
wielu z nas niejednokrotnie zastanawiało
się, dlaczego w dzień powszedni przy
rynku tak trudno zaparkować samochód?
Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Sam

rynek nie jest wystarczająco wielki, a do
tego dochodzą samochody parkowane na
długie godziny, blokujące w ten sposób
możliwość zaparkowania tym, którzy
przyjechali tylko na chwilę. Dzieje się tak
akurat w strefie, gdzie aż się prosi o częstą
wymianę parkujących aut, chociażby
ze względu na częstą rotację klientów
wspo m nianych już sklepów, ban ków,
czy instytucji samorządowych. Trudno
stwierdzić jednoznacznie, kto, którego dnia,
o jakiej porze parkuje samochody na kilka,
czy kilkanaście godzin. W ciemno jednak
można założyć, że (paradoksalnie) część
tych zaparkowanych samochodów należy
do tych, którym powinno bardzo zależeć
na wolnych miejscach parkingowych dla
ich potencjalnych klientów. „Klient nasz
Pan” – to hasło może lekko przesadzone,
ale żyjemy w czasach kiedy wygoda jest
przez większość społeczeństwa nie tylko
oczekiwana, ale wręcz pożądana. Klient,
który przede wszystkim będzie mógł podje-

chać pod sklep, bank, czy też urząd, będzie
czuł się „jak pan”, a zadowolony klient
chętnie wróci po „jeszcze”.
Naturalnie nikt nikomu nie może zabronić parkowania, szczególnie kiedy jest
bezpłatne, spróbujmy jednak korzystać z
parkingów w racjonalny sposób. Na dobrodzieńskie potrzeby, w całym mieście miejsc
do parkowania jest wystarczająco dużo.
Miasta trochę większe od Dobrodzienia
radzą sobie wprowadzając strefy płatnego
parkowania. Sami zróbmy co do nas należy,
aby takiej strefy nie trzeba było wprowadzać
przy naszym rynku. Sami zdecydujmy kto
ma mieć przywilej zaparkowania przy
rynku i kto ma mieć z tego korzyść.
M.W
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Transport publiczny
Od dłuższego czasu mieszkańcy
naszej gminy zgłaszali potrzeby w zakresie
transportu publicznego. O ile problem
transportu do Olesna czy Opola jest
częściowo rozwiązany przez PKS i firmy
prywatne, o tyle transport wewnętrzny
obejmujący teren gminy nie pozwalał na
swobodne poruszanie się mieszkańców.
W 2012 roku Gmina Dobrodzień wyszła
z inicjatywą przekształcenia transportu
szkolnego funkcjonującego od wielu
lat w transport publiczny, dostępny dla
wszystkich mieszkańców. Pomysł był o
tyle dobry, że pozwalał na ekonomicznie
uzasadnione funkcjonowanie całego
przedsięwzięcia, ponieważ większość
kosztów transportu nadal jest pokrywana
przychodami za dowóz uczniów do szkół
z budżetu Gminy i Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, a
tylko niewielki odsetek w przychodach
stanowi sprzedaż biletów jednorazowych
w autobusach.
Uruchomienie transportu publicznego
na terenie Gminy Dobrodzień wymagało
podjęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
szeregu działań i poniesienia związanych
z tym niemałych kosztów. W szczególności
należało uzyskać certyfikat kompetencji
zawodowych w drogowym transporcie
osób potwierdzony egzaminem państwowym złożonym we Wrocławiu oraz
licencję na krajowy transport drogowy
osób wydaną przez Starostę Oleskiego.
W miesiącu maju i czerwcu opracowano
wspólny rozkład jazdy autobusów skorelowany z godzinami zajęć szkolnych.
Wypracowanie kompromisu nie było

łatwe, wymagało ustępstw i dobrej woli
wszystkich zainteresowanych stron.
Następnym krokiem było uzgodnienie
zasad korzystania z przystanków z
ich zarządcami, czyli Zarządem Dróg
Kra jo wych i Autostrad, Zarządem
Dróg Wojewódzkich, Zarządem Dróg
Powiatowych i Gminą Dobrodzień.
W miesiącu lipcu ZGKiM uzyskał
zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym (4 zezwolenia na 4 linie
autobusowe) oraz zostały zakupione
4 bileterki autobusowe i 1 bileterka
dworcowa wraz z oprogramowaniem za
kwotę 22.000 zł. Przed rozpoczęciem
sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych bileterki będące kasami
fiskalnymi zostały zgłoszone do Urzędu
Skarbowego w Oleśnie.
Transport publiczny ruszył od września
2013r, a zmiany które się z tym wiązały
powodowały interwencje rodziców uczniów u Dyrektorów Szkół i w ZGKiM
w Dobrodzieniu. Dotyczyły one miejsc
zatrzymywania się autobusów, które
obecnie zatrzymują się jedynie na
oznaczonych znakami przystankach.
Chcę wyjaśnić, że w transporcie publicznym zatrzymywanie się autobusów
poza wyznaczonymi przystankami jest
zabronione i wiąże się z surowymi sankcjami karnymi. Ponadto nie wszyscy byli
zadowoleni ze zbyt wczesnego dowozu lub
zbyt późnego odwozu uczniów. Należy
zdawać sobie sprawę ,że autobusy posiadają określoną liczbę miejsc i uczniowie są
przypisani do poszczególnych kursów
autobusu. Niedopuszczalne są sytuacje,

W dniu 4. listopada 2013 r.
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik
oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska
podpisały umowę o przyznanie pomocy
w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013,
dla operacji pn.” Modernizacja miejsca
spotkań mieszkańców w Pludrach”.
W ramach wniosku w budynku
byłej szkoły w Pludrach, zostaną
wykonane
takie
prace,
jak:
instalacja
elektryczna
w
kotłowni, roboty montażowe,
instalacja wody zimnej i ciepłej,
remont instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu biblioteki, sali
rady sołeckiej i sali tradycji,

instalacja C.O., wentylacja, wymiana
stolarki okiennej.
Powyższe prace planuje się wykonać w terminie do grudnia 2014 r.
Przyznana pomoc wynosi 80% kosztów
kwalifikowalnych, co stanowi kwotę
170.421,00 zł.
AWK

że wszyscy chcą jechać ostatnim kursem
przed godziną 8, ponieważ ze względów
bezpieczeństwa nie ma możliwości
zabrania wszystkich uczniów i innych
pasażerów.
Zmiany rozkładu jazdy w transporcie
publicznym nie mogą być dokonywane
z dnia na dzień, gdyż wiąże się to z
wcześniejszym uzgodnieniem zmian z
zarządcami przystanków, co trwa 2-3
tygodnie. Ponadto każda zmiana rozkładu
jazdy pojedynczego kursu powoduje
przesunięcia czasowe innych kursów, gdyż
ten sam autobus obsługuje następujące
po sobie kursy, a czasem kursy na innych
trasach.
Bilety miesięczne dla nieuprawnionych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
są nabywane przez rodziców w cenie 54,06
zł, co stanowi 51% ceny najtańszego
biletu miesięcznego. Aby obniżyć
kosz ty ponoszone przez rodziców na
zakup biletów miesięcznych ZGKiM
wprowadził stałą cenę 54,06 zł za bilet
miesięczny dla uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum niezależnie
od liczby przejechanych kilometrów, co
w przeliczeniu na średnio 40 przejazdów
jednorazowych w miesiącu daje kwotę
1,35 zł za 1 przejazd.
Mam nadzieję, że powyższe opracowanie pozwoli na rozwianie wielu
wątpliwości wyrażanych przez Państwa
w początkowym okresie funkcjonowania
transportu publicznego na terenie Gminy
Dobrodzień.
Dariusz Dykta

War³ów ma
Modernizacja miejsca
spotkañ w Pludrach nowego so³tysa
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Zarząd Stowarzyszeni Rozwoju
Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa
Dolina" dziękuje za zakup cegiełek na
wyposażenie Centrum Aktywności
Wiejskiej w Kocurach.
Zbiórkę przeprowadzono w
okresie 30.08.2012 - 29.08.2013 r.
Podczas zbiórki zebrano 790.00 zł,
za które zakupiono płyty na meble.
Natomiast miejscowi stolarze
zobowiązali się wykonać meble, za
co im z góry dziękujemy.

Po rezygnacji z funkcji sołtysa w
miesiącu styczniu br. w dniu 26 września
2013r. odbyło się zebranie wiejskie w
sprawie wyboru sołtysa Warłowa w trakcie
trwania kadencji 2011-2014. Mieszkańcy
podczas tajnego głosowania zdecydowali o
wybraniu Pani Zuzanny Klaer na sołtysa
Sołectwa Warłów. Pani Sołtys życzymy
dużo wytrwałości i owocnej pracy na
rzecz miejscowej społeczności.

Opolski senior
Firma CTC Polska sp. z o.o. oraz
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim opracowali nowy
model wsparcia dla szczególnie wrażliwych
grup na rynku pracy o nazwie Tranzytowe
Miejsca Pracy. Projekt ten jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013. W jego ramach w
województwie opolskim będzie docelowo
wyszkolonych 40 animatorów osób starszych posiadających pełne kwalifikacje
do wykonywania zawodu zdobytego w
ramach projektu opiekun 50+. Pierwsza
grupa wykwalifikowanych animatorów
(10 osób ) odbywa już półroczny staż w
swoich środowiskach.
Animator osób starszych w swoim
zakresie prowadzi działania na rzecz osób
50+, służące ich aktywizacji i zapobieganiu

pogarszania się sytuacji zdrowotnej i
psychicznej.
Wsparcie osób starszych dotyczy pośrednictwa w załatwianiu spraw, które
obejmować mogą usługi opiekuńcze, usługi prozdrowotne, usługi dla gospodarstwa
domowego, usługi kosmetyczne i
fry zjerskie, pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami, wsparcie w pokonywaniu
barier cywilizacyjno-technologicznych,
podnoszenie poczucia bezpieczeństwa,
szeroko rozumiane usługi aktywizujące
osoby starsze.
Jedną z uczestniczek, którą ukończyła
i otrzymała Certyfikat Akademii Animatorów Osób Starszych jest mieszkanka
Dobrodzienia Pani Jadwiga Kasprzyk.

1% dla Stowarzyszenia
„Dobrodzień Potrzebującym”
Członkowie Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebującym zwracają się do mieszkańców
gminy oraz wszystkich przyjaciół i ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w postaci 1%
podatku. Przetrwaliśmy trudności wynikłe z piętrzących się formalności i wracamy z nową
mocą do działania! Tym więcej będziemy mogli pomóc im większymi środkami będziemy
dysponować – wszystko zależy od Państwa! Do tej pory Stowarzyszenie pokazało się z jak
najlepszej strony i z pewnością zasługuje na zaufanie!

HARMONOGRAM

odśnieżania miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień na okres zimy 2013 – 2014
Lp.

Nazwa zakładu pracy

Teren odśnieżania

Nr telefonu

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

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

4. Stefan Froncek
46-375 Pludry,
ul. Rolna 14
5. Henryk Fonfara
46-380 Zwóz,
ul. Bielowcowa 12

Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok, Bzinica
Stara i Nowa, B¹ki, Kolejka

34/353-74-91
698-487-852

Dobrodzień: „Hadasiki”, droga do ujęcia wody,
ul. Lubliniecka-ca³a, Topolowa, Studzienna,
Zielona, Dêbowa, Gosławice, Główczyce, Zwóz,

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

6. Norbert Kandora
46-380 Rzędowice,
ul. Leśna 15

Rzędowice, Klekotna, Bzionków, Kocury,
Malichów, Warłów.

693-984-670

7. Waldemar Lempa
46-380 Turza,
ul. Kolejowa 2

Turza, Myślina, Makowczyce,

608-707-158

8. Rudolf Wiendlocha
46-380 Szemrowice,
ul. Grzybowska 3

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

601-575-802

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w
Dobrodzieniu
2. Adam Jêdras
46-380 G³ówczyce,
ul. Dobrodzieñska
3. Krystian Przyby³a
ul. Opolska 99
46-380 Dobrodzieñ

603-377-990
34/357-59-18
506-135-226

Podczas rozmowy przeprowadzonej
z Panią Jadwigą dowiedziałam się, że w
miesiącu wrześniu odbyła się wycieczka
rowerowa z seniorami, w miesiącu październiku spotkanie inauguracyjne, w
którym udział wzięło 60 seniorów. Odbyły
się też 2 spotkania z fizykoterapeutami
połączone z gimnastyką oraz spotkanie
z ratownikami medycznymi w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Seniorzy
zapoznali się także z obsługą komputera
w ramach projektu „Korba” przy pomocy
Pauliny Popendy i Natalii Sykoś, uczennic
Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu,
które wprowadziły seniorów w tajniki
– tajemniczy świat informatyki.
Trwają spotkania z Latarnikiem
Pol ski Cyfrowej Iwoną Pluta, a w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
grupa seniorów w dniu 14 i 20 listopada
oswajała się z komputerami, rzutnikiem
i aparatami cyfrowymi w Publicznym
Gimnazjum pod czujnym okiem Pani
Marty Więdłocha.
Animator Jadwiga Kasprzyk podjęła
działania w celu uruchomienia kawiarenki
internetowej dla seniorów, trwają przygotowania pomieszczenia, które będzie
do dyspozycji w Dobrodzieńskim Ośrodku
Kultury i Sportu.
Wspólnie z młodzieżą z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych zostaną
założone w szczególności dla samotnych osób „pudełka życia”, które będą
przechowywane w lodówkach poszczególnych seniorów informujących o
chorobach lub zażywanych lekach.
Informacja ta będzie bardzo pomocna
w przypadku konieczności udzielenia
pomocy przez służby medyczne lub
sąsiadów.
Marzeniem Pani Kasprzyk jest,
by w najbliższej przyszłości założyć
teleopiekę dla chorujących seniorów,
która polegałaby na naciśnięciu guziczka
na specjalnym telefonie lub pasku na ręce
w celu uruchomienia pomocy dla osoby
znajdującej się w potrzebie. Będzie to
kontakt z pogotowiem lub lekarzem.
Z kolei jeżeli seniorzy zaakceptują
pomysł tzw. „Banku czasu” to postara
się go zrealizować. Polega on na tym,
aby zrobić coś w zamian za inną usługę
przy współudziale koordynatora, czyli na
wymianie wspólnej pomocy np. pomiędzy
sąsiadami.
W kolejnych tygodniach seniorzy
będą regularnie na zajęciach korzystać
z gimnastyki pod czujnym okiem fizykoterapeuty oraz poznawać tajniki komputera.
Pani Jadwidze Kasprzyk życzymy
wiele wytrwałości, pomysłów oraz dobrej
współpracy z seniorami.
B.O.
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Konferencja OSP

Na zdjęciu: delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie wraz z Prezesem ZG ZOSP RP
Waldemarem Pawlakiem, wiceprezes Teresą Tiszbierek, posłem na Sejm
RP Ryszardem Gallą oraz opolskim wojewódzkim Komendantem PSP
nadbrygadierem Karolem Stępniem.
21. października delegacja
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Dobrodzienia w składzie Prezes
Zarządu dh. Katarzyna Skiba,
Naczelnik OSP dh. Grzegorz Jainta
oraz Skarbnik OSP dh. Marek Gocyła,
uczestniczyła w konferencji pt. „Rola
Ochotniczych Straży Pożarnych w
działaniach ratowniczych i ochronie
ludności”, która zorganizowana
została przez Poselski Zespół
Strażaków i odbyła się w Sali
Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.
Honorowy patronat na konferencją
objęła Marszałek Sejmu, Pani Ewa
Kopacz. Na konferencję zaproszono
delegacje z jednostek, które w latach
2011-2013 podjęły największą liczbę
działań ratowniczo – gaśniczych.
Celem konferencji była prezentacja
potencjału ratowniczego oraz pozycji
Ochotniczych Straży Pożarnych w
systemie ratowniczym.
Wystąpienia okolicznościowe
wygłosili między innymi:
Marszałek Sejmu Pani Ewa
Kopacz, Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej gen.
brygadier Wiesław Leśniakiewicz,
Minister Spraw Wewnętrznych Pan
Bartłomiej Sienkiewicz, Prezes
Zarządu
Głównego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemar Pawlak, Dyrektor Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
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Warszawie Pan Mieczysław Ostojski,
Posłanki na Sejm RP Panie Krystyna
Skowrońska oraz Krystyna Ozga.
Ochotnicy, którzy w latach
2011-2013 wykazali się największą
aktywnością operacyjną, otrzymali
listy gratulacyjne Ministra Spraw
Wewnętrznych oraz okolicznościowe
grawertony sygnowane przez
przewodniczącą Poselskiego Zespołu
Strażaków, prezesa Zarządu Głównego
Związku OSP RP oraz komendanta
głównego Państwowej Straży
Pożarnej. W imieniu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dobrodzieniu list
gratulacyjny oraz grawerton odebrał
dh. Marek Gocyła. W województwie
opolskim zostały wyróżnione dwie
jednostki. Oprócz Ochotni czej
Stra ży Pożarnej w Dobrodzieniu,
wchodzącej w skład Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
wyróżniono również Ochotniczą Straż
Pożarną w Antoniowie, będącą poza
jego strukturami.
B. Ch.

Naprawa AGD

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

Gminne Do¿ynki 2013
Po letnich miesiącach wytężonej pracy
dla rolników z terenu gminy Dobrodzień
przyszedł czas świętowania. Gminne
Dożynki 2013 – symboliczne święto
plonów odbyło się w dniach 31 sierpnia
- 1 września w Pludrach.
Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się
już w sobotę o godz. 15 występem dzieci
z zespołu szkolno – przedszkolnego z Pluder oraz pokazem tańca Mażoretek z Dobrodzienia. Następnie na scenie pojawiły
się: klub karate Nidan z Zawadzkiego oraz
kapela podwórkowa Lewiniacy. Pierwszy
dzień obchodów święta plonów zakończyła
zabawa z DJ. Główne uroczystości odbyły
się w niedzielę 1 września, a rozpoczęły
się uroczystą mszą dożynkową w intencji
rolników i ich rodzin w kościele p.w. Św.
Antoniego w Pludrach. Po zakończonej
mszy świętej barwny korowód udał się na
plac festynowy, gdzie odbyły się główne
obrzędy dożynkowe. Wszyscy przybyli
na dożynki poczęstowali się kołoczem
śląskim z kawą, a otwarcia dożynek
dokonała burmistrz Dobrodzienia,
pa ni Róża Koźlik. Następnie na ręce
pani burmistrz przekazany został przez
starostów dożynek – państwa Halinę
Gajdzik i Arnolda Świerczok, symboliczny
chleb dożynkowy.
W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszą koronę
dożynkową, najpiękniejszy pojazdów
korowodzie dożynkowym i najpiękniejszą
dekorację dożynkową. Pojazdy zostały
poddane ocenie komisji, której zadaniem
było wybrać te najciekawsze. W skład
komisji weszli: pani Agnieszka Hurnikdyr. Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, pan Joachim Wloczyk – dyr.
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu, pani Liliana Adamska
– inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa w
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Tytuł Najpiękniejszego Pojazdu Korowodu
Dożynkowego otrzymały wozy z sołectwa
Ligota Dobrodzieńska. Drugie miejsce wóz
z sołectwa Główczyce, trzecie z sołectwa
Pludry oraz wyróżnienie przyznano
sołectwu Szemrowice. Ocenie komisji
podlegały także będące zwieńczeniem
pracy rolników korony dożynkowe.
Najpiękniejszą okazała się korona sołectwa
Kolejka. Drugie miejsce exequo zajęły
sołectwa Myślina oraz Pludry. Tradycją
dożynkową w naszej gminie stało się
zabawne przystrajanie posesji. Komisja,
mająca wybrać najzabawniej przystrojoną
posesję postanowiła nagrodzić następujące
posesje: pierwsze miejsce posesja pani
Gabrieli Grabinskiej, drugie miejsce:

posesja pani Krystyny Langner, trzecie
miejsce posesja rodz. Macioł i Krawiec;
wyróżnienie otrzymali: pani Anna Jelonek
oraz pan Czesław Magdziński.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna. Od godz. 15 w śląskich
klimatach publiczność rozbawiał
Książę Lipin – Andrzej Potępa a
od 19 znany z radia i TV zespół
Karpowicz Family. Udane święto plonów
zakończyła zabawa taneczna przy muzyce
zespołu „Mokato”. Całej imprezie
towarzyszyły loteria fantowa, wesołe
miasteczko oraz stoiska gastronomiczne.
LA

Targi Meblowe Dobrodzieñ 2013
W dniach 30 sierpnia – 15 września br.
w Dobrodzieniu odbyły się Targi Meblowe
Dobrodzień 2013. Była to kolejna duża
akcja promocyjna integrująca działania
miasta, zakładów produkujących meble, a
także największych punktów handlowych.
Organizatorami Targów byli: Urząd Miejski
w Dobrodzieniu, Centrum Meblowe Agata,
Dobroteka Meblarstwo Dobrodzieńskie,
Salon Meblowy Bryłka, Pasaż Wnętrz
Meblonowak, Outletmeblowy oraz
Meble Pyka. W okresie Targów klient
mógł nie tylko zwiedzać i wybierać
meble z niezwykle bogatej oferty
produktowej, mógł także zobaczyć
zaprezentowane po raz pierwszy nowości
ale również skorzystać z szeregu atrakcji
promocyjnych i kredytowych. W tym

czasie zaplanowano także liczne wykłady,
dyskusje i seminaria poruszające tematy
z zakresu designu, pozycji polskich mebli
na świecie, analiz rynku meblarskiego,
funduszy europejskich i wielu innych
tematów. Inauguracja Targów Meblowych
Dobrodzień 2013 odbyła się w Dobrotece,
w piątek 30 sierpnia br. W tym dniu w
Dobrotece odbyły się również wykłady,
dr Tomasz Wiktorski mówił o znaczeniu
branży meblowej dla województwa
opolskiego oraz o prognozach w
eksporcie mebli w roku 2013. Pani
Justyna Gaida - Kurzydło z Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarczego
mówiła o nowych perspektywach w
finansowaniu na lata 2014-2020. W
tym dniu gościliśmy w Dobrodzieniu

również Panią Magdalenę Kwiatkowską
oraz Joannę Kucharską - przedstawicieli
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL, które zaprezentowały ideę projektu
kierowanego do świata nauki i biznesu
sektora meblarskiego z województwa
opolskiego. W piątek 13 września
odbyło się spotkanie z dostawcami
komponentów do produkcji mebli.
AWK
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Pytania do Pani Dyrektor
Nauczycielka z zawodu i zamiłowania. Energiczna i energetyzująca reżyserka wielu
przedstawień teatralnych szkolnych i środowiskowych. Sprawczyni różnych nagród
otrzymywanych przez młodzież na festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej.
Działaczka społeczna z wyboru i potrzeby serca. Wreszcie - bardzo miła osoba,
świetna koleżanka i wymarzona przyjaciółka. I to wszystko w jednej osobie. Tak
skromnie w paru słowach i zupełnie „bez wazeliny” chcę przedstawić Panią Dyrektor
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Agnieszkę Hurnik
Po kilkunastu latach bycia polonistką opuściłaś szkołę dla kolebki dobrodzieńskiej kultury. Jak ogarniasz to
swoje nowe królestwo?
- To królestwo nie jest dla mnie
takie nowe, ponieważ pracowałam w
domu kultury wcześniej jako instruktor
teatralny. Teraz poznaję je nieco od innej
strony, a właściwie od podszewki. Minęły
już trzy miesiące mojej pracy więc mogę
powiedzieć, że powoli się ogarnęłam,
chociaż dałam sobie na to czas do końca
roku. Zapoznałam się z dokumentacją
i zmierzam się z nią. Najważniejsza
jest jednak kultura, więc realizujemy
te zaplanowane imprezy i wydarzenia
oraz staramy się proponować nowe. Dom
Kultury skupia m.in. dzieci i młodzież na
różnego rodzaju imprezach.
Oznacza to, że Twój kontakt ze szkołą
nie został dramatycznie zerwany, z czego
na pewno się cieszysz i masz jakieś plany
związane z dobrodzieńskimi placówkami
edukacyjnymi…
- Tak, dom kultury nie istnieje bez
dzieci i młodzieży więc nasza współpraca
z pewnością będzie spora. Już razem
czytaliśmy A. Fredrę w Narodowym
czytaniu, przygotowaliśmy projekt "Ślady
społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu"
w ramach akcji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych "Polska dla wszystkich",
uczniowie wszystkich szkół są również
uczestnikami cyklu projekcji filmowych
"Nowe horyzonty". Przygotowaliśmy
także nowe propozycje zajęć tzw. sekcji.
Są to: sekcja plastyczna prowadzona przez
Joannę Wróblewską, wokalna "Dokisiaki"
prowadzona przez Beatę Sikorę oraz
fotograficzna - Norbert Niesłony. Działają
również sekcje dotychczasowe: mażoretek
(powstała już 4 grupa), teatralna, szachowa
oraz Vega i oczywiście modelarze.
Przeprowadzamy również ankiety wśród
dzieci i młodzieży, by dowiedzieć się
jakie mają oni oczekiwania wobec takiej
placówki jak nasza. Będziemy się starali
im sprostać w miarę możliwości. Już
od listopada dom kultury jest czynny
codziennie również po południu – nie tylko
sekcje będą działały tak jak do tej pory,
ale również w hallu głównym będzie Pani
Kasia, która poprowadzi rodzaj świetlicy.
Każdy może przyjść i zaproponować jak
chciałby spędzać czas.
Myślisz jednak o całym środowisku,
nie tylko szkolnym. Każda grupa wiekowa
znajdzie tu coś dla siebie. Słyszałam
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o planach utworzenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku…
- Tak mamy w planie utworzenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli
zaoferowanie różnorodnego sposobu
spędzania czasu dla dorosłych. W naszym
mieście dotychczas tych sposobów
nie brakuje, ale uniwersytet jest formą
pozwalającą na zebranie tych różnych
sposobów w całość. Obecnie dom
kultury oferuje dorosłym śpiew w chórze
"Kantata" (ogłaszamy nowe zapisy), w
Zespole Regionalnym, udział w zajęciach
sekcji rękodzieła artystycznego. Ponadto
działają u nas sekcje: brydża sportowego,
skata, szachowa, rowerowa "Jednoślad"
oraz morsy - "Sopel" i wędkarze - "Habas".
Wszystkie sekcje są otwarte - zapraszamy
wszystkich, którzy lubią przebywać z
ludźmi, wspólnie coś tworzyć, spotykać
się i uczyć się od siebie wzajemnie. Każdy
kto ma jakiś talent może przyjść i podzielić
się nim - my pomożemy.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy
gminy mieli już okazję Cię poznać,
choćby przy okazji reżyserowanych
przez Ciebie przedstawień. Jednak dom
kultury kojarzył się przez dziesiątki lat z
„męskim” dyrektorem . Przed Tobą niezłe
wyzwanie, wszak kierujesz dużą placówką
i to nie tylko pracą w budynku przy Placu
Wolności, ale również podlega Ci stadion,
basen…
- W Dobrodzieniu dom kultury to
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu,
a zatem stanowimy całość z basenem
i stadionem, czyli łączymy kulturę i
sport. Myślę, że nie ma to znaczenia
czy stanowisko dyrektora tej placówki
pełni mężczyzna czy kobieta, natomiast
z pewnością powinna to robić osoba
kochająca swoją pracę. Pan Dyrektor
Stanisław Górski postawił poprzeczkę
bardzo wysoko, bo serwował nam kulturę
zawsze na najwyższym poziomie i kiedy
się czyta kroniki to można by pomyśleć,
że to dom kultury w wielkim mieście.
Z pewnością kochał swoją pracę. Ja
mam nadzieję również sprostać temu
zadaniu z tego samego powodu. Komisja
konkursowa zaufała mi dokonując takiego
wyboru, a teraz pozostaje mi nie zawieść
zaufania mieszkańców naszej gminy.
No to opowiadaj teraz o bolączkach.
My to przecież tak lubimy…
- Bolączki są, jak wszędzie. Podstawową jest budynek wymagający remontu
i to że – niestety – w latach 2014 - 2020
Unia Europejska kładzie bardzo duży
nacisk na ochronę środowiska i odnawialne
źródła energii więc dla kultury jest tam
zdecydowanie mniej miejsca niż w latach
2007 - 2013. Pozostaje nadzieja na środki

w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych, Ministerstwa Kultury oraz
LGD "Kraina Dinozaurów". Nie możemy
liczyć na to, że dom kultury wypięknieje w
całości i od razu, ale musimy zastosować
metodę małych kroków. Aktualnie przy
pomocy Urzędu Miejskiego powstaje
projekt do Ministerstwa Kultury na
sfinansowanie dokumentacji remontowej.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że zostanie
przyjęty. I pisać kolejne...
Aby zachować kontakt ośrodka kultury
z widzem, uczestnikiem kursów, zajęć
artystycznych, językowych itp. należy
zadbać o ciągły przepływ informacji.
Plakaty i wiadomości mailowe umożliwiają powszechny dostęp ludzi do bieżących
wydarzeń lokalnych. Już to robisz i teraz
rzadko zdarza się zainteresowanym
przeoczyć jakąś imprezę. Jak zamierzasz
trafić do wszystkich mieszkańców
gminy?
- Informacja jest rzeczywiście
bardzo ważna, a ponieważ mamy bardzo
elektroniczne czasy to i my staramy
się dostosować. Strona internetowa
uzupełniana jest na bieżąco i zmienia
się tak, by przekazywać jeszcze więcej
informacji. Zachęcamy do jej śledzenia.
Nasze informacje pojawiają się również
na stronie miasta. Ponadto stworzyliśmy
bazę danych osób, które otrzymują
od nas informacje i zaproszenia drogą
elektroniczną. Powstała ona na podstawie
adresów elektronicznych, które już były
zgromadzone w DOKiS, ale zachęcamy
wszystkich mieszkańców do pisania do
nas dokis@poczta.onet.pl z prośbą o
wysyłanie informacji - w ten sposób
nasza baza znacznie się powiększy. Plakat
jest droższą formą informacji dlatego do
końca roku stosujemy ją oszczędnie. W
nowym roku mamy nadzieję, na tablicę
informacyjną, a póki co skupiamy się
na ogłoszeniach w naszych drzwiach
frontowych.
Dzięki za rozmowę, życzę powodzenia
w realizacji swoich planów.
Rozmawiała Ewa Piasecka

Narodowe
Narodowe czytanie
czytanie

„Narodowe Czytanie” to akcja zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. To ogólnopolska akcja
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało
nazwane „narodowym”, aby podkreślić
jego powszechny i egalitarny charakter.
„Podstawowym celem przedsięwzięcia
jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości”. Tak o akcji informują
organizatorzy na stronie internetowej
Prezydenta.
Pierwsza akcja tego typu odbyła się w
roku 2012 kiedy to Prezydent RP zaprosił
do wspólnego czytania „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W tym roku cała
Polska czytała dzieła Aleksandra Fredry.
Aby wziąć w tej akcji należało wypełnić zgłoszenie i przesłać je do Kance-

larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na adres narodoweczytanie@prezydent.pl
lub fredro2013@prezydent.pl. W odpowiedzi została nadesłana specjalna okolicznościowa pieczęć do pamiątkowego
stemplowania książek, z których odbędzie
się czytanie oraz harmonogram imprezy
dobrodzieńskiej został zamieszczony na
stronie Prezydenta.
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu zorganizował narodowe czytanie
w rynku miasta i zaprosił do akcji wszystkie placówki edukacyjne w gminie.
Oficjalne otwarcie „Narodowego Czytania”
nastąpiło o godz. 10.00, a dokonali go
Pani Burmistrz Róża Koźlik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Damianem
Karpinskim czytając fragment „Zemsty”,
dialog Papkina i Klary, w którym Klara
żąda słynnego już krokodyla… Kolejno
występowali: Przedszkole z Oddziałami
integracyjnymi w Dobrodzieniu, które

reprezentowała pani dyrektor Ewa Macha,
następnie Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dobrodzieniu, która przygotowała
fragmenty dzieł Fredry wspólnie – uczniowie i nauczyciele. Wystąpiły panie
Aldona Fidelus oraz dyrektor Bożena Gaś.
W następnej kolejności zaprezentowali się
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Turzy; Publicznej Szkoły Podstawowej w
Pludrach; Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szemrowicach; Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Bzinicy Starej; Publicznego
Gimnazjum w Dobrodzieniu; Zespołu
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
oraz. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Dobrodzieniu.
Wśród wybranych tekstów największą
popularnością cieszyła się komedia „Śluby panieńskie” oraz „Zemsta”, natomiast
wśród wierszy „Paweł i Gaweł” oraz „Małpa w kąpieli:, chociaż należy pochwalić
uczniów i ich nauczycieli, ponieważ
niektórzy zadali sobie sporo trudu i
wyszukali bardzo mało znane utwory.
Na zakończenie wspólnego czytania
Teatr Mimowolny działający przy
DOKiS przedstawił scenkę ze „Ślubów
panieńskich”, a Teatrzyk „MaMeMik”
zaprezentował inscenizację wiersza „Paweł
i Gaweł”.
Dom Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy chętnie
odpowiedzieli na akcję i bawili się ucząc
wspólnie w sobotnie przedpołudnie.
Relację z wydarzenia przygotowała TV
Opole, a jej fragment pojawił się również
w ogólnopolskiej TVP w programie
„Teleexpres” wśród wielu relacji z całego
kraju.
Już teraz zapraszamy do wzięcia
udziału w akcji za rok ponieważ Prezydent
RP Bronisław Komorowski zaproponował
na przyszły rok wspólne czytanie dzieł
Henryka Sienkiewicza.
Agnieszka Hurnik

Skala problemów

Tak sobie myślę, że trzeba mieć szczęście żeby urodzić się w dobrym miejscu,
np. w Polsce i mieszkać w przyjaznym
mieście np. Dobrodzieniu. Jednocześnie
koniecznie trzeba posiadać minimum
wiedzy o miejscach mniej przyjaznych
dla ludzi np. Sudan Południowy. Co ma
Sudan do Dobrodzienia? Ma, bo tu i tam
mieszkają LUDZIE!
Każdy reportaż Martyny Wojciechowskiej robi wrażenie. Pokazuje nam
świat nie zawsze z tej dobrej strony
i ludzi (szczególnie kobiety), którzy
próbują w tym mało przyjaznym świecie
jakoś przeżyć. Niedawno mieliśmy
okazję oglądać w jakich warunkach
sudańskie kobiety rodzą dzieci. Dla nas
to niepojęte, masakra jakaś! Wędruje
pieszo przyszła matka – kilka lub nawet

kilkanaście kilometrów do Juba Teaching
Hospital (jedyny szpital do którego można
dotrzeć), żeby tam urodzić dziecko przy
pomocy położnej. Na miejscu często czeka
na poród przed budynkiem nawet kilka dni,
bo liczba łóżek ograniczona, a pół godziny
po porodzie… wypis. „Szpital” odbiega
stanem wyposażenia i higieny od naszych
placówek medycznych. Od much się roi,
a pieniędzy brakuje nawet na gumowe
rękawiczki.
Gdyby tak przenieść nas – mieszkających w dobrobycie i ciągle narzekających na wszystko do tamtej rzeczywistości, choćby na tydzień… Czarno to widzę.
Ci, którzy żyją w luksusie z najwyższej
półki pewnie popełniliby harakiri w
pierwszym dniu, pozostali bardziej odporni jakoś by przetrwali wspominając z

rozrzewnieniem wykafelkowaną łazienkę
i wygodne łóżko w swoim świecie. Myślę,
że taka lekcja nauczyłaby przynajmniej
10% ankietowanych pokory, współczucia
i wrażliwości na ludzkie cierpienie. Oglądając ten program myślałam o naszych
płaskich, błahych i zupełnie nieważnych
problemach, zdając sobie sprawę, że w
Sudanie, czy innym podobnym kraju żyją
tacy sami ludzie jak my, ale mieli pecha,
że urodzili się w takim miejscu.
Ewa Piasecka
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K³opotliwy azbest
Do niedawna był bardzo popularny
w budownictwie i przemyśle. Okazało
się jednak, że powoduje groźne dla
człowieka choroby układu oddechowego.
W naszej gminie, głównie pod postacią
eternitu, zalega jeszcze ok. 450 ton tego
niebezpiecznego materiału.
Podstawowa zasada bezpieczeństwa,
która obowiązuje przy kontakcie z
materiałami zawierającymi azbest,
to nie dopuścić do ich zniszczenia.
Bezpośrednim zagrożeniem są uszkodzone
elementy zawierające azbest. Bowiem
kiedy jest on w całości, nie dochodzi do
uwalniania włókien tego niebezpiecznego
minerału, a więc teoretycznie nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia i życia. Warto
jednak podkreślić, że wraz z wiekiem
wytrzymałość tych elementów maleje i
narażone są w coraz większym stopniu na
uszkodzenia.
Azbest z terenu całego kraju musi
zniknąć do 2032 roku. Jego usuwanie to
obowiązek właścicieli nieruchomości,
jednak nie oznacza to, że wolno to
robić na własną rękę. Prace przy nim są
niebezpieczne, więc usunięcia eternitu
dokonać mogą wyłącznie specjalistyczne
firmy posiadające stosowne pozwolenia, a
sam odpad powinien trafić na odpowiednie
składowisko azbestu. Na terenie gminy
Dobrodzień zinwentaryzowanych jest
400 nieruchomości, na których występują
wyroby zawierające azbest. Jeśli właściciel
nieruchomości dotychczas zdecydował się
go usunąć niezgodnie z przepisami prawa
i nie posiada w tym zakresie stosownych
dokumentów musi się liczyć, że prędzej
czy później zostanie z tego rozliczony,
a zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska skutkuje to odpowiedzialnością
prawną.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w
porozumieniu z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udziela gminom dotacji na przedsięwzięcia
zgodne z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest w
zakresie demontażu, zbierania, transportu
oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia
odpadów go zawierających. Gmina
Dobrodzień dwukrotnie przystąpiła do
konkursu i pozyskała dofinansowanie,
łącznie na kwotę 16497,13 zł, w ten
sposób usunięto 15,3 tony wyrobów
zawierających ten materiał.
Zainteresowane osoby, które
posiadają na swoich nieruchomościach
wyroby zawierające azbest, które
chciałyby usunąć je korzystając z
dotacji na ten cel, mogą składać wnioski
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
(pokój nr 1).
Do dofinansowania mogą zostać
zgłoszone zadania z zakresu demontażu
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pokrycia wyrobów zawierających azbest,
transportu odpadu niebezpiecznego
z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia zgłoszone i ujęte w
,,Inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień” z obiektów, których właścicielami
są jednostki samorządu terytorialnego,
osoby fizyczne, jednostki sektora
finansów publicznych, kościoły i związki
wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe.
Wysokość dotacji ze środków
WFOŚiGW w Opolu może wynieść do
85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe
15% dofinansowane zostają z budżetu
gminy. Kosztami kwalifikowanymi nie są
koszty związane z zakupem i wykonaniem
nowego pokrycia dachowego. Właściciele

nieruchomości nie otrzymują pieniędzy „do
ręki”. Rozliczenie finansowe odbywa się
między Gminą, a firmą wybraną w drodze
przetargu do wykonania przedmiotowej
usługi. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać obowiązków
formalnoprawnych, tzn. w przypadku
konieczności demontażu azbestu, dokonać
na 30 dni przed rozpoczęciem robót
zgłoszenia prac bądź uzyskać pozwolenia
na rozbiórkę, a co za tym idzie zlecić
wykonania projektu budowlanego.
Wszelkich informacji dotyczących
zasad dofinansowania prac związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest
można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w
Dobrodzieniu (pokój nr 1).
A.D.

Podczas IV Letnich Koncertów Organowych w Dobrodzieniu trwających
od 30.06.do 15.09.2013 odbyły się cztery
koncerty. Podczas inauguracyjnego koncertu mieszkańcy gminy Dobrodzień mogli
wysłuchać duetów sopranowych w wykonaniu Katarzyny Kłosowskiej oraz Katarzyny
Toboły, natomiast przy organach zasiadał
Jarosław Jasiura. Usłyszeliśmy wtedy z jego
ust niezwykłą pochwałę dobrodzieńskiego
instrumentu – organy w kościele pod
wezwaniem Św. Marii Magdaleny są bodaj
najlepsze na Opolszczyźnie i zasługują na
to, by stać się centrum muzyki organowej w
województwie…
Drugi koncert odbył się 15 sierpnia
z okazji święta Wniebowzięcie NMP.
Tym razem słuchacze byli świadkami
niezwykłego połączenia instrumentów
– organy i instrumenty perkusyjne…
Krystian Skubała – perkusja oraz Tomasz
Niestrój – organy to młodzi artyści związani
są z Akademią Muzyczną we Wrocławiu.
Po doborze repertuaru widać było, że artystę

organowego fascynuje organowa muzyka
francuska: Kamille Saint-Saens, Max Seide
Leth, Emanuel Sejourne, Maurice Durufle, Jehan Alain – 3 utwory. Usłyszeliśmy
również dzieła Jana Sebastiana Bacha.
Krystian Skubała, absolwent szkoły
muzycznej w Szczecinie, który poza tym
po mistrzowsku gra na wibrafonie sprawił,
że połączenie tych dwóch instrumentów
było istotnie niezwykłym przeżyciem
muzycznym i nowym doświadczeniem dla
dobrodzieńskiej publiczności.
Trzeci koncert odbył się 21.07.2013
z okazji Odpustu Parafialnego oraz Dni
Dobrodzienia. Mogliśmy wtedy doświadczyć
kolejnego zadziwiającego połączenia
– organy i tuba… A wszystko za sprawą
dwóch artystów. Byli to: Stanisław Pietrzik
– tuba oraz Tomasz Niestrój – organy. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy: dwa utwory J.S.
Bacha, a następnie: Henry Eccles, Haendel
oraz W.A. Mozart.
Wrzesień przynosi już koncert
dokończenie na s. 24

IV Letnie
Koncerty Organowe

Polsko-niemiecka szko³a
i przedszkole w Gos³awicach

Z dniem 1. września 2013 po wielu
latach znowu można było zobaczyć
roześmiane twarze dzieci, które przekraczały po raz pierwszy próg szkoły
i przedszkola w Gosławicach koło Dobrodzienia. Naukę w roku szkolnym
2013/14 rozpoczęła grupa przedszkolna i
klasa pierwsza. Szkoła będzie rosła wraz
z uczniami, co roku prowadzony będzie
nabór do kolejnych klas .
Powstała placówka, prócz polsko
– niemieckiej dwujęzyczności, pracuje
w oparciu o elementy pedagogiki Marii
Montessori. Pomóż mi zrobić to samemu to
motto przewodnie, wg którego pedagodzy
przygotowują dzieci do świadomego i odpowiedzialnego życia. Niezwykle ważna
w koncepcji pracy jest specyfika Górnego
Śląska, jego różnorodność, bogata historia
oraz poznanie i poszanowanie tożsamości
i języków.
Dzieci chętnie uczą się i uczestniczą
w wielu projektach edukacyjnych. Mimo
krótkiego czasu funkcjonowania placówek
udało się już m.in. powrócić do pięknego
zwyczaju obchodzenia święta św. Marcina,
a pierwsza klasa i starszaki z wielką brawurą wcieliły się w postacie literackie
stworzone przez śląskiego pisarza Janoscha
i zagrały sztukę: Ich mach dich gesund na
wojewódzkim konkursie teatralnym w
Tarnowie Opolskim.
Nowo powstały Zespół SzkolnoPrzedszkolny Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae w Gosławicach mieści
się w budynku byłego Zespołu Szkół

Rolniczych, który prowadził edukację
młodzieży i dorosłych. Budynek wymagał szeregu prac remontowych, koniecznych do przystosowania budynku
dla potrzeb nauczania dzieci młodszych.
W zaadaptowanych pomieszczeniach na
parterze powstały przytulne i kolorowe
sale przedszkola i szkoły.
Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy
wsparli nasze działania w realizacji tego
wielkiego projektu edukacyjnego!
Zarówno szkoła jak i przedszkole
funkcjonują na zasadzie placówek

publicznych, nauka w szkole jest bezpłatna, a w przedszkolu podobnie jak w innych
placówkach publicznych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
palcówki w czasie dni otwartych.
Wszystkim czytelnikom Echa Dobrodzienia i Okolic życzymy pełnych ciepła
rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia i
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
2014.
Stowarzyszenie
Pro Liberis Silesiae

Muzyka ³¹czy regiony

„Muzyka łączy regiony” to projekt
współpracy trzech Lokalnych Grup
Działania: Fundacji Lokalna Grupa
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Dinozaurów” oraz Podhalańskiej
Grupy Działania. Celem tego projektu

była integracja grup śpiewaczych oraz
wzajemne poznawanie i uczenie się
pieśni regionalnych z trzech różnych
folklorystycznie regionów. Projekt był
skierowany do wszystkich mieszkańców
poszczególnych LGD oraz do działających
na ich terenach grup śpiewaczych,

chórów, wokalistów związanych z
muzyką ludową, folkową lub biesiadną,
instytucji kulturalnych, edukacyjnych,
organizacji pozarządowych, w tym LGD
oraz turystów.
W czasie trwania projektu grupy
śpiewacze reprezentujące poszczególne
LGD spotkały się trzykrotnie po to, by
śpiewać i uczyć pieśni swojego regionu
gości z pozostałych LGD. Pierwsze
spotkanie (6-7 lipca 2013) odbyło się
w Murzasichlu na terenie Podhalańskiej
Lokalnej Grupy Działania pod hasłem
„Regionalne śpiewanie i granie”. Grupy
śpiewacze miały okazję do integracji oraz
wymiany kulturowej.
11 sierpnia odbyło się drugie spotkanie
w Pilchowicach na terenie Fundacji LGD
„Spichlerz Górnego Śląska”. Tam odbył
się „Festiwal Pieśni Biesiadnych”. Podczas
tego wydarzenia Dobrodzień reprezentował Zespół Regionalny działający przy
dokończenie na s. 18
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Œwiêto Niepodleg³oœci
W tym roku świętowanie rozpoczęliśmy już 10 listopada prezentacją filmu w
kinie „Rodło” – „Generał Nil”:
Natomiast 11 listopada o godz. 11.30
odbyły się dwa wydarzenia sportowe – V
Marsz Gording Walking oraz VII Bieg
Niepodległości o „Srebrny Pierścień
z Orłem w Koronie” (5 km). W tym
roku padł rekord frekwencji - 135 osób
ukończyło zawody, a w tym 101 biegaczy
i 34 zawodników Nordic Walking. Wśród
biegaczy gościliśmy Maratończyka Piotra
Pałkę z Częstochowy oraz Benjamina
Kucińskiego – polskiego Olimpijczyka
w chodzie na 20 km z Aten (2004),gdzie
zajął 12 miejsce na 48 startujących.
Benjamin to także 2-krotny Mistrz Polski
Seniorów w chodzie na 20 km oraz 7-my
zawodnik na Mistrzostwach Świata w
Lekkiej Atletyce w Helsinkach (2005).
Wielu zawodników biegło w białych
lub czerwonych koszulkach,a Krzysztof
Szwed z WKB META Lubliniec biegł w
polskim mundurze, a metę przekraczał z
biało-czerwoną flagą nad głową. Rekord
Trasy (5km) – Kobiety - Dominika
Napieraj z Żytniowa (2011), wynik 0:
18:15, Mężczyźni: (Woch Daniel, CKS
Budowlani Częstochowa (2009),wynik
0:16:07
Najmłodsza osoba biorąca udział w
biegu to 9 miesięczna Ola Szraucner, kóra
„biegła” z mamą w wózku oraz 9-letni
Kościółkowski Marcel z Częstochowy.
Natomiast najstarszą osobą w biegu był
Alfred Kaczmarek z Dobrodzienia - 72
lata.
W VII Biegu Niepodległości
„O Srebrny Sygnet z Orłem w Koronie” zwyciężyli – w kategorii kobiet:
Karina Korzonek z Przystajni 00:22:51, a
na podium stanęły również: Ewelina Pytel
z Kniei 00:23:11 i Anna Krawulska 00:23:
19.
Natomiast w kategorii mężczyzn – I
miejsce Piotr Pałka z Częstochowy 00:
16:42 oraz II Szymura Grzegorz 00:17:
33 i III Tomasz Kucharczyk z Lublińca
00:17:37
Srebrny Pierścień z Orłem w Koronie
w V Marszu Nordin Walking otrzymali: w
kategorii kobiet: Aneta Kokot – Iwanowice
Duże 00:33:53, II miejcse Aneta Dmowska
z Gwoździan 00:34:41, III miejsce Alina
Bujek – Iwanowice Duże 00:33:45. Zaś w
kategorii mężczyzn – I miejsce i pierścień
przypadł Bogdanowi Cyrusowi ze
Strzebinia 00:29:55, II miejsce Piotr Kilan
– Iwanowice Duże 00:32:25, III miejsce
Adam Niedbał z Siewierza 00:33:3.
Zorganizowanie obu wydarzeń sportowych zawdzięczamy panu Januszowi
Szafarczykowi, który jest pasjonatem
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biegania i jest wspaniałym przykładem
na to jak pięknie można dzielić się swoją
pasją z innymi oraz zarażać nią swoje
społeczeństwo. Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu składa serdeczne
podziękowania za nieocenioną pomoc
całej rodzinie Szafarczyków oraz firmie
KLER.
Po zakończeniu biegu w kościele
pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny
odbyła się o godz. 17.00 Msza św. w
intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną
zapewnił Zespół Alleluja pod dyrekcją
Beaty Sikory.
O godz. 18.00 w Domu Kultury odbył
się wieczór artystyczny. Jako pierwszy
wystąpił Zespół tańca dawnego z
Wrocławia. – SALTATORE. Większość
artystów to studenci lub absolwenci
Uniwersytetu Wrocławskiego, których

pasją jest taniec oraz kultura minionych
epok. Repertuar zespołu obejmuje tańce
epoki średniowiecza i renesansu, ale
główną uwagę koncentrują na tańcach
barokowych. Artyści zaprezentowali swoje
tańce w pięknych strojach odpowiednich
do epoki. Zobaczyliśmy tańce renesansu
włoskiego i francuskiego oraz baroku
francuskiego i hiszpańskiego.
Drugi blok występów to część artystyczna przygotowana przez szkoły
– pieśni patriotyczne. Jako pierwsze
wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu w kostiumach ułańskich, kolejno
Szkoła Podstawowa z Dobrodzienia
oraz Pluder, Publiczne Gimnazjum
z Dobrodzienia, Zespół Placówek
Edukacyjnych oraz Zespół Szkół, który
dokończenie na s. 23

Deutschwagen w Szemrowicach

W poniedziałek, 28 października
odwiedził naszą szkołę „Deutsch-Wagen”
z Instytutu Goethego we Wrocła wiu.
Pani Małgorzata Urlich-Kor nac ka
- lek tor, animatorka, a jednocześnie
kierowca niezwykłego, kolorowego samochodu przywiozła ze sobą wiele gier
i zabaw językowych, które porwały
dzieci w świat języka niemieckiego. Z
tej okazji mieliśmy również zaszczyt
gościć P. Barbarę Kaczmarczyk-przedstawicielkę mniejszości niemieckiej oraz
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, P.
Bożenę Umiastowską dyrektor ZEASiP
w Dobrodzieniu oraz P. Małgorzatę Kuc
z Kulis Powiatu. Ten wyjątkowy dzień
zainaugurowaliśmy przedstawieniem
sztuki teatralnej w języku niemieckim pt.
„Der gestiefelte Kater”, „Kot w butach”
w wykonaniu piąto i szóstoklasistów pod
kierunkiem P. Aldony Stych-Borkowskiej.
Goście byli pod wrażeniem umiejętności
naszych artystów. Po gromkich owacjach
rozpoczęły się warsztaty z Panią Małgosią.
W pierwszej części zajęć wzięli udział
uczniowie młodszych klas, którzy wraz
z pacynką Moniką wyruszyli w podróż
do Niemiec korzystając z różnych środków lokomocji (lecieli samolotem,
płynęli statkiem, jechali pociągiem). W

drugiej części spotkania starsi uczniowie
tańczyli, układali puzzle, a także rywalizowali w konkursie językowym
otrzymując wspaniałe nagrody. Dzieci,
które wzięły udział w grach i zabawach
zaproponowanych przez panią lektor
miały możliwość kontaktu z żywym
językiem a przy tym świetnie się bawiły.

Wizyta „Deutsch-Wagena” na długo
pozostanie w pamięci naszych uczniów.
Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Urszuli
Witczak za pomoc w zorganizowaniu tego
święta języka niemieckiego w naszej szkole. Jasne, że klar!
A.S.-B.

5. urodziny Teatru Mimowolnego

Teatr działający przy DOKiS znany jest
swojej publiczności głównie ze spektakli
bajkowych granych dla wszystkich dzieci
gminy z okazji Św. Mikołaja. Do tej pory
dzieci mogły zobaczyć: “Trzy świnki”,
“Kota w butach”, “Zaczarowaną jabłoń”,
“Pustynną przygodę Bombika”, ”Kopciuszka” oraz “Opowieści Gwiazdki”.
Natomiast dorosła publiczność mogła

podziwiać swoich aktorów w spektaklach
poetyckich granych z okazji “Źródła” czy
“Dobrodzieńskiego Święta Poezji”: “Noc
Świętojańska” wg Jana Kochanowskie
go, “Świtezianka” wg A. Mickiewicza,
“Szymborskiej wykład o miłości”,
“Rekolekcje liryczne” wg tekstów Janusza
Hurnika, “Stygmaty kobiecości” wg
poezji Barbary Strzelbickiej oraz “Tuwim

kontra Brzechwa tylko dla dorosłych”.W
sumie przez 5 lat zagraliśmy 12 spektakli.
Dziękujemy bardzo swojej wiernej
publiczności oraz wszystkim naszym
przyjaciołom.
Urodzinowy wieczór rozpoczęliśmy
mnispektaklem „Scenki mimowolne”
składającym się z fragmentów wszystkich
przedstawień. Aktorzy wystąpili w
kostiumach pokazujących niemal
wszystkie bajki, a kolejne prezentowane
były na manekinach. Nawet reżyserka
musiała założyć znienawidzony przez
wszystkich czepek… W trakcie tego
wieczoru mogliśmy jeszcze wysłuchać
recitalu piosenek w wykonaniu Joanny
Eichhorn przy akompaniamencie Marcina
Lempy. Natomiast na wystawie można
było podziwiać zdjęcia z poszczególnych
występów. Dodatkowo każdy mógł nabyć
pamiątkowy kalendarz oraz wpisać się do
księgi pamiątkowej. Jeśli ktoś z gości nie
zdążył nadal zapraszamy do dokonania
wpisu w domu kultury.
Podczas urodzin zostały wręczone
również podziękowania dla Stanisława
Górskiego za to, że kiedyś w nas uwierzył
i pozwolił działać, dla Beaty Sikory za
dokończenie na s. 21
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Badania dostêpnoœci alkoholu

W dniu 12 sierpnia 2013 na terenie
Gminy Dobrodzień przeprowadzona
została kampania informacyjna dla
przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, mająca na celu
uświadomienie praktycznej niemożności
ustalenia wieku osoby kupującej alkohol.
Kampania została zrealizowana na
zamówienie Burmistrza Dobrodzienia.
Na realizatora zadania wybrano
Małopolskie Centrum Profilaktyki
specjalizujące się we współpracy z
instytucjami administracji publicznej i
samorządowej w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów społecznych.
Koordynatorem oraz opiekunem
merytorycznym z ramienia Urzędu była
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Kampania objęła
piętnaście punktów sprzedaży napojów
alkoholowych znajdujących się na terenie
Gminy Dobrodzień.
Wynik badania przedstawia się
następująco:
W sześciu punktach sprzedaży napojów
alkoholowych, sprzedawcy poprosili o
okazanie dowodu osobistego i nie sprzedali
alkoholu „Tajnemu klientowi”. Sprzedawcy
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otrzymali Certyfikat „Rzetelnego i
odpowiedzialnego sprzedawcy”. Niestety
w dziewięciu punktach sprzedaży
alkoholu sprzedawcy sprzedali alkohol,
bez uprzedniego skontrolowania dowodu
osobistego „Tajnego klienta”.
Powodów dla których zorganizowano
kampanię jest kilka: Po pierwsze,
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zgodnie z ustawą o
wychowaniu w trzeźwości jest komórką
zobligowaną do prowadzenia działań
zapobiegawczych związanych z
kontaktem młodych ludzi z alkoholem.
Po drugie, wg badań prowadzonych
przez szereg instytucji (m.in. Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) wakacje to okres w którym
młodzi ludzie najczęściej podejmują się
zachowań ryzykownych – w tym kontaktu
z alkoholem – niejednokrotnie to alkohol
właśnie jest przyczyną podejmowania
kolejnych działań zagrażających zdrowiu
fizycznemu i psychicznemu młodzieży
a niejednokrotnie i życiu. Kolejny cel
kampanii to wsparcie Sprzedawców
alkoholu w należytym i zgodnym z
prawem wykonywaniu pracy. Ustawa o
wychowaniu w trzeźwości przewiduje
dwa rodzaje sankcji za złamanie
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim tj.
administracyjną i karną.
Kampania zrealizowana została przez
doświadczonych Trenerów Małopolskiego

Centrum Profilaktyki z Krakowa.
Pracownicy i właściciele punktów
sprzedaży alkoholu mieli możliwość
przekonać się w praktyce jak ważne
jest legitymowanie osób, których wieku
nie są pewni, oraz utrwalenia postaw
asertywnych jak i zaktualizowania wiedzy
dotyczącej przepisów prawa. Kampania
zakończyła się wydaniem certyfikatów
dla uczestników.
B.K.

Muzyka ³¹czy...

dokończenie ze s. 15
Domu Kultury pod dyrekcją Stanisława
Wernera. Każda z grup śpiewaczych
prezentowałaswoje wybrane pieśni, a Zespół
Regionalny miał swój krótki koncert.
Po raz trzeci grupy śpiewacze spotkały
się 17 sierpnia w Krasiejowie, gdzie
gościło je Stowarzyszenie LGD „Kraina
Dinozaurów”. Zespoły wzięły tam udział
w „Regionalnym karaoke” – pieśni
wszystkich trzech regionów mogła śpiewać
cała publiczność oraz śpiewacy regionalni
dzięki śpiewnikowi, który jest efektem
projektu. Zawiera on po dwadzieścia pieśni
z każdego regionu (teksyt i nuty) oraz zdjęcia
i informacje charakteryzujące regiony.
Projekt miał za zadanie podnieść
świadomość kulturową mieszkańców
i turystów oraz wiedzę o tradycyjnych
pieśniach i gwarze partnerskich regionów.
ADa

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu przystąpił do konkursu „Polska
dla wszystkich” organizowanego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jego celem jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i
bronić jej jako ich ważnego składnika.
DOKiS zaprosił wszystkie placówki
edukacyjne z terenu gminy do projektu
„Ślady pobytu społeczności żydowskiej w
Dobrodzieniu” . Obejmował on konkurs
literacki, konkurs fotograficzny (zdjęcia
współczesne oraz te dawne drzemiące
w starych albumach), warsztaty tańca
żydowskiego, warsztaty wycinanki żydowskiej oraz warsztaty podczas których
opracowana została ścieżka interaktywna
pokazująca wszystkie miejsca w naszym
mieście związane z pobytem społeczności
żydowskiej.
17 października 2013 r. odbył się finał
projektu. Od godz. 9. 00 grupy uczniów z
poszczególnych szkół wyruszały w podróż
po mieście zaopatrzone w zestaw informacji
oraz pytania i zadania związane z wszystkimi
tymi miejscami, które w Dobrodzieniu wiążą
się z pobytem społeczności żydowskiej, a
które udało się odnaleźć i opracować na
warsztatach. A są to np. synagoga, łaźnia,
szkoła, sklep Siednerów, dom weterynarza
Hirsza, ochronka dla dzieci żydowskich,
gabinet dentysty Elsnera, dom ciotek E.
Stein oraz cmentarz.
O godz. 11.00 zaproszeni goście wraz
z młodzieżą mogli zobaczyć występ tańca
żydowskiego oraz wernisaż wystawy
wycinanki żydowskiej. Dodatkowo odbyła
się prezentacja stroju żydowskiego,
który otrzymaliśmy do izby regionalnej
od misjonarza Arkadiusza Wrońskiego.
Warsztaty wycinanki prowadziła Beata
Kupiec instruktorka sekcji rękodzieła
artystycznego w DOKiS, a udział w nich
wzięły dzieci z Teatrzyku MaMeMik oraz
członkinie sekcji.
Poszczególne grupy wracające
z wykonanymi zadaniami ze ścieżki
interaktywnej otrzymywały certyfikaty.
Prócz szkół gminnych w akcji wzięła udział
grupa skazanych z Zakładu Karnego w
Przywarach. Wracająca młodzież zgodnie
twierdziła, iż dzięki otrzymanym materiałom
i zadaniom dowiedziała się bardzo wielu
nowych wiadomości o swoim mieście!
Ścieżka zostanie umieszczona na stronie
DOKiS i miasta tak aby każdy mógł przejść
ją samodzielnie.
O godz. 12.30 grupa zaproszonych gości
- Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik,
Zastępca Burmistrza Marek Witek, Sekretarz
Waldemar Krafczyk, przyjaciele DOKiS

rzeźbiarz Stanisław Kowalczyk i Stanisław
Górski, oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele
i uczniowie biorący udział w konkursach
wyruszyli trasą śladów pobytu społeczności
żydowskiej w Dobrodzieniu wraz z Panem
Pawłem Mrozkiem, który dzielił się swoją
wiedzą zaczerpniętą ze zgromadzonych
źródeł w ramach prac Międzygminnego
Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień
– Zębowice.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
projektu zgromadzili się na placu przy
DOKiS, na którym kiedyś mieściła się
synagoga. Na skwerze umieszczony
został pamiątkowy kamień, który będzie
przypominał o istniejącej kiedyś w tym
miejscu świątyni żydowskiej. Uczniowie
biorący udział w konkursach otrzymali

dyplomy, a pracujący z nimi nauczyciele
podziękowania. Szczególne wyrazy
wdzięczności otrzymał Pan Paweł Mrozek
za wszelką pomoc udzieloną przy projekcie.
Materiały do ścieżki opracowali harcerze
Kacper Kubiak oraz Dominik Wołowczyk
pod kierunkiem Katarzyny Mańko, która
prowadziła również warsztaty tańca.
Pamiątkowy Kamień podarowała Pani
Kornelia Pryszcz z Kolejki, a wszelkiej
pomocy w jego transporcie udzieliła Rodzina
Koźlik z Bzinicy. Zaś dzięki uprzejmości
Bernarda Jonczyka mogliśmy upamiętnić
projekt fotografią z symbolicznym pustym
krzesłem…
Wszystkim, którzy okazali pomoc przy
realizacji projektu dyrekcja DOKiS składa
serdeczne podziękowania.
Agnieszka Hurnik

Œwiatowy Dzieñ Uœmiechu

Uczniowie PSP w Dobrodzieniu, w
dniu 04.10.2013 r. uroczyście obchodzili
radosne Święto Uśmiechu. W tym dniu
na naszych buziach gościł uśmiech,
nie było odpytywania, kartkówek
ani sprawdzianów, a przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego na wszystkich
przerwach rozdawali „uśmiech za
uśmiech”. Postanowiliśmy uśmiechać
się do siebie na wzajem nie tylko w tym
jedynym dniu, lecz codziennie. Bo jak się
okazuje, znane od wieków powiedzenie
„śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora.
Potwierdzono bowiem naukowo, że śmiech
rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się

do wzmocnienia układu odpornościowego
organizmu oraz stymuluje wydzielanie
hormonów szczęścia. Patrzmy więc na
swoje śmiejące się pociechy lub częściej
przebywajmy w towarzystwie osób
uśmiechniętych – szweccy naukowcy
dowiedli, że śmiech jest po prostu
zaraźliwy.
Aldona Fidelus
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Wakacje nad morzem

Do tradycji należą już wyjazdy nad
morze organizowane co roku przez
Szkolne Koło PTSM przy PSP i PG w
Dobrodzieniu.
W bieżącym roku przez dwa
tygodnie (na przełomie lipca i sierpnia)
20-osobowa grupa dzieci i młodzieży
aktywnie wypoczywała w Dziwnowie i
Świnoujściu.
O ile w Dziwnowie, korzystając z
przepięknej wakacyjnej pogody, najwięcej
czasu przeznaczono na plażowanie i
kąpiele morskie, o tyle w Świnoujściu
skoncentrowaliśmy się na zwiedzaniu i
organizowaniu wycieczek.
Nie obce jest nam również
Międzyzdroje, gdzie byliśmy w Muzeum
Figur Woskowych, spacerowaliśmy
Aleją Gwiazd, a także płynęliśmy
statkiem po morzu. Zobaczyliśmy i
pokonaliśmy na własnych nogach 300
krętych schodów największej w Polsce i
jednej z największych na świecie latarni
morskiej w Świnoujściu. Z kolei naszą
sprawność fizyczną pod kątem sprawności
prawie wojskowej, sprawdzono w Forcie
Gerharda w Muzeum Obrony Wybrzeża na
Wyspie Wolin. Tam pod rygorystycznym
okiem żołnierza-przewodnika, przeszliśmy
prawdziwą wojskową musztrę oraz byliśmy
świadkami prawdziwego wystrzału z
armaty.
W ostatnich dniach pobytu odbył
się drugi rejs wycieczkowy statkiem

po porcie i kanałach, podczas którego
poznaliśmy między innymi deltę Świny
i rezerwat ptactwa wodnego, w tym
charakterystyczne kormorany siedzące
całymi stadami na białych, bezlistnych
gałęziach wyschniętych drzew.
Podczas całego pobytu nad morzem

dzieci miały możliwość zwiedzić, zobaczyć
i podziwiać atrakcje turystyczne, aktywnie
wypoczywać korzystając z uroków morza
i słońca, jak również lepiej się poznać
podczas wspólnych wędrówek, rozmów,
gier i zabaw.
Aldona Fidelus

Zlot szkolnych kó³ turystycznych
Kolejny już raz 7-osobowa drużyna
dzieci z PSP z Dobrodzienia, brała udział
w zlocie zorganizowanym w dniach 25
- 27.10.2013r. przez Kuratorium Oświaty
w Opolu. Zlot odbył się w Głuchołazach
w Ośrodku Wypoczynkowym “Czerwony
Kozioł”.
Nasza drużyna w składzie: Jakub
Wróblewski, Julia Drab, Julia Macha, Julia
Krakowiak, Emilia Kamińska, Aleksandra
Wojtal i Jakub Kraczko ambitnie
rywalizowała z innymi drużynami z całej
Opolszczyzny. Nie było łatwo, ponieważ
organizatorzy przygotowali dla wszystkich
program, w którym do zaliczenia
był test krajoznawczy obejmujący
rejon Gór Opawskich, Opolszczyznę,
historię PTSM, zaliczenie jednej z
tras turystycznych, wykazanie się w
konkursach sprawnościowych, konkursach
wiedzy przyrodniczej, a także w konkursie
piosenki turystycznej. Jednak po trudach
rywalizacji drużyn, dzielnie dotrwaliśmy
do zakończenia zlotu, ogłoszenia wyników
oraz odebraliśmy nagrody indywidualne.
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To co podczas takich wyjazdów-zlotów
najbardziej zapamiętują dzieci to: dobrą
zabawę, zdrową rywalizację, męczącą
ale satysfakcjonującą pieszą wędrówkę

wybranym szlakiem, ale przede wszystkim
możliwość nawiązania nowych znajomości
i przyjaźni.
Aldona Fidelus

Dobrodzieñska oœwiata
16 października 2013r. po raz kolejny
Rada Miejska przyjęła coroczną Informację
o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych
w gminie Dobrodzień. Ponownie
potwierdzona została bardzo dobra sytuacja
dobrodzieńskich szkół, gimnazjum i
przedszkoli. Poniżej podaję kilka informacji
w układzie od najmłodszych dzieci do
najstarszych uczniów.
W trosce o najmłodszych i najbardziej
potrzebujących wsparcia w Przedszkolu z
Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
oprócz oddziału integracyjnego funkcjonuje
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
dla dzieci skierowanych przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną i jest
to jedyny zespół w powiecie oleskim
i jeden z nielicznych w województwie
opolskim. Przedszkola prowadzą
innowacje pedagogiczne (język angielski w
Szemrowicach) i projekty (W Krainie Króla
Maciusia… w Dobrodzieniu) wspomagające
rozwój najmłodszych. W przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych, dla których
gmina jest organem prowadzącym,
prowadzona jest na wniosek rodziców
nauka języka mniejszości narodowej
– języka niemieckiego, przy czym dwie
placówki (Dobrodzień i Szemrowice)
umożliwiają naukę w formie nauczania w
dwóch językach. Rodzice mogą dokonywać
wyboru pomiędzy placówkami publicznymi
i niepublicznymi – gmina przekazuje dotacje
przedszkolom w Błachowie i Gosławicach.
W trosce o dzieci 6-letnie podejmujące
naukę w szkołach gmina przystąpiła do
rządowego programu Radosna Szkoła, w
ramach którego w 2010r. wszystkie szkoły

zostały wyposażone w miejsca zabaw
(sala nowoczesnych pomocy w szkole)
oraz sukcesywnie w place zabaw: 2010r.
– Szemrowice, 2011r. – Pludry, 2012r.
– Turza i zgodnie z wieloletnim planem
w 2013r. – Dobrodzień ( z powodów od
gminy niezależnych realizacja zadania
została przesunięta na rok 2014r.) Tym
samym osiągniemy 100% wskaźnik
realizacji programu, którego finansowanie
w 50% zapewniała gmina. Wszystkie szkoły
podstawowe wzięły udział w projekcie
„Idziemy z indywidualizacją zdobywając
rozwój” skierowanym do uczniów
klas I-III, w związku z indywidualnie
zdiagnozowanymi potrzebami w ramach
projektu systemowego rządowego programu
„Indywidualizacja nauczania w klasach IIII”. W ramach projektu szkoły zostały
wyposażone w pomoce dydaktyczne, a
uczniowie mieli sfinansowane dodatkowe,
specjalistyczne zajęcia. W bieżącym
roku szkolnym wszystkie gminne szkoły
podstawowe przystąpiły do realizacji
projektu systemowego RCRE „Fascynujący
Świat Nauki i Technologii”. Od wielu
lat wszyscy uczniowie klas III mają
zapewnioną możliwość udziału w „Nauce
powszechnego pływania” realizowanej na
Dobrodzieńskiej Pływalni Delfin w ramach
godzin wychowania fizycznego. Szkoły
podstawowe realizują również zadania
związane z edukacją uczniów mniejszości
narodowych. Nauka języka mniejszości
narodowej w formie dodatkowych zajęć
jest prowadzona we wszystkich szkołach, a
w formie nauczania w dwóch językach jest
wprowadzana od pierwszej klasy (2013r.)

Dzieñ Jêzyków Obcych

26 września szkoła podstawowa w
Dobrodzieniu świętowała Europejski
Dzieñ Jêzyków Obcych.
Cała nasza szkoła była nadzwyczaj
kolorowa. Uczniowie poszczególnych
klas zaprezentowali się w barwach
wybranego kraju europejskiego. Były
flagi, kolorowe stroje i plakietki.

Na apelu każda klasa przywitała się
i pożegnała w języku wybranego
państwa europejskiego, a na zajęciach
lekcyjnych dominował język angielski
lub język niemiecki. Nie obyło się bez
licznych zdjęć oraz przepięknej gazetki,
która do dziś kolorowo rozświetla
główny korytarz naszej szkoły.
Aldona Fidelus

w Szkole Podstawowej w Szemrowicach.
Gmina Dobrodzień przekazuje również
dotację Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Bzinicy Starej oraz Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae w Gosławicach.
Kolejnym etapem edukacyjnym jest
gimnazjum. W każdej klasie jest jeden
oddział sportowy. Nauka języka mniejszości
narodowej, zgodnie z deklaracjami
rodziców, w formie dodatkowych
zajęć jest prowadzona we wszystkich
klasach, a w formie nauczania w dwóch
językach jest wprowadzana od pierwszej
klasy (2013r.) w jednym oddziale. W
gimnazjum zrealizowanych zostało wiele
projektów edukacyjnych, w tym ostatnio
m.in. „Opolska eSzkoła, szkołą ku
przyszłości”. W bieżącym roku szkolnym
realizowany jest projekt w partnerstwie z
OCDL „Otwarte drzwi w przyszłość”. W
okresie programowania 2007-2013 wartość
wszystkich projektów edukacyjnych w
Gminie Dobrodzień przekroczyła kwotę 1,5
miliona złotych. (Szczegóły na wkładce w
prezentacji).
Gratuluję wszystkim pedagogom i
pracownikom jednostek oświatowych,
którzy codzienną pracą, zaangażowaniem
przyczyniają się do pozytywnego wizerunku
Dobrodzieńskiej Oświaty.
Burmistrz
Róża Koźlik

5. Urodziny
dokończenie ze s. 17
bezinteresowną pomoc w oprawie
muzycznej spektakli, dla Joanny Wróblewskiej za piękne dekoracje, dla Janusza
Hurnika za zainspirowanie nazwy teatru
oraz dla Tadeusza Urbanka za prezent w
postaci wielkiego, pięknego i teatralnego
tortu.
Obecny skład teatru to: Joanna
Eichhorn, Maria Eichhorn, Karolina
Fidelus, Katarzyna Hejzner, Joanna
Krawczyk oraz Maja Wojsa. Jeszcze
niedawno grali z nami: Monika Pietrucha,
Anita Kaczmarczyk, Michalina Gaweł,
Mateusz Skibe, Paweł Lisoń oraz Marcin
Lempa. Gościnnie wystąpili: Bartek
Wloczyk, Matteus Czelnik oraz Łukasz
Lempa. Zapraszamy wszystkich chętnych
do pracy i zabawy z nami – każdy piątek o
17.00 w sali kameralnej.
Dziękujemy wszystkim gościom
za przybycie oraz życzenia i słodkie
prezenty oraz gratulacje od Pani Burmistrz
Róży Koźlik wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Damianem Karpinskim.
Zapraszamy już na kolejny spektakl „Bajka
o smoku Kubie”.
Agnieszka Hurnik
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Kaplica w

6. października mieszkańcy Rzędowic
obchodzili odpust ku czci swojej Patronki
Matki Boskiej Różańcowej. Z tą różnicą,
że tegoroczny odpust był szczególny,
bowiem świętowaliśmy 100 – lecie
poświęcenia Kaplicy i Krzyża. O godzinie
11 ks. Proboszcz Alfred Waindok odprawił
uroczystą mszę odpustową. Aby dodatkowo
uczcić to wydarzenie, w poniedziałek 14.
października o godz.19.00 przed naszą
Kaplicą podziękowaliśmy Matce Boskiej
Różańcowej modlitwą różańcową oraz
koncertem Dionizosa za opiekę nad wioską
już od 100 lat. Czegoś takiego jeszcze w
Rzędowicach nie było. Mieszkańcy i
goście byli zachwyceni wyświetlanymi
na szczycie kaplicy wizerunkami Matki
Najświętszej. Modlitwa różańcowa była
przeplatana poezją i śpiewem.
A teraz trochę historii…
Kaplica pod wezwaniem Matki
Boskiej Różańcowej w Rzędowicach
została zbudowana w latach 1911-1913.
Jej fundatorem był Albert Matziol (18411915), który na budowę zaciągnął kredyt
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hipoteczny, spłacony
dopiero przed II
wojną światową. Aby
zebrać pieniądze na
spłatę długu, jego
wnuki – Franciszek
i Piotr pracowali
między innymi przy
sadzeniu kukurydzy
w okolicach Drezna.
Prace
budowlane
by ły
prowadzone
pod
kierunkiem
mistrza murarskiego
Serwuschoka
z
Dobrodzienia.
Budowniczym był
Albert Majowski z
Rzędowic, którego
„dziełem” jest m.in.
istniejąca do dziś
posadzka w kościele
św. M. Magdaleny.
Figurę naszej patronki
ufundowały członkinie
Róży Różańcowej
Marianny Parkitny.
Ciekawostką i zagadką
jest to, że różaniec ma
6 tajemnic.
Wnętrze kaplicy
było zupełnie inne niż
dziś. W Prezbiterium
stał
drewniany
ołtarz. Centralnym
punktem ołtarza był obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem dającej różaniec św.
Antoniemu. Po prawej stronie znajdowała
się figura św. Pawła, po lewej św. Piotra. Na
ołtarzu stały duże, drewniane świeczniki i
wąskie, białe, szklane wazoniki. Stopnie
ołtarza, na których w czasie nabożeństw
majowych i różańcowych stała figura i
duże bukiety ogrodowych kwiatów, były
również drewniane. Nad ołtarzem, w
łuku był fresk przedstawiający św. Marię
Magdalenę. Wzdłuż ściany wschodniej
i północnej znajdowały się dwie
ciemnobrązowe solidne drewniane ławki.
Nie było stacji drogi krzyżowej.
W kaplicy znajdowała się tablica
upamiętniająca ofiary pierwszej wojny
światowej. Była wykonana z desek, na
których zieloną farbą i pismem gotyckim
wypisano nazwiska poległych.
Wojna oszczędziła kaplicę, chociaż
wskutek wystrzału działa wypadły
wszystkie szyby w okolicznych domach,
jednym odłamkiem została trafiona kula na
szczycie drewnianej wieży. Wieża ta, w roku
1951, zaczęła chylić się ku upadkowi. W
miejsce starego, drewnianego zwieńczenia
wieży – wybudowano murowane, z wieżą
pokrytą eternitem. Wtedy też mieszkańcy
wpadli na pomysł, żeby w pierwszą

niedzielę października odprawić odpust
w kaplicy ku czci naszej patronki.
Świetnym przedsięwzięciem były
lekcje religii, prowadzone w kaplicy w
latach 1960-1990. Odbywały się raz w
tygodniu i trwały najczęściej od 14 do
18, czasem dłużej. Dzieci chętnie na nie
uczęszczały, bo nie była to tylko nauka
religii. Księża łączyli ją z zabawą, nie raz
po odbytych zajęciach grali z młodzieżą w
piłkę. Kaplica została przystosowana do
lekcji: przed ołtarzem ustawiano szkolną
tablicę, zbudowano komin, ustawiono
piec, zrobiono ławki. Przygotowaniem
do lekcji zajmowali się rodzicie dzieci
uczęszczających: sprzątali kaplicę, zimą
palili w piecu, zaopatrywali ją w opał
oraz przygotowywali dla księdza kanapki
i gorącą herbatę.
W 1971 roku, gdy proboszczem był
ks. Stanisław Kras, nastąpiła całkowita
przebudowa naszej kaplicy. Drewniany
ołtarz, częściowo „zjedzony” przez
korniki, zastąpiono marmurowym.
Posadzkę przykryto terakotą i wykonano
nową instalację elektryczną. Dwa lata
później położono przed kaplicą cementowe
płytki i wykonano płot z prętów stalowych.
W latach 1984/85 zmieniono terakotę na
płytki marmurowe, wykonano nowy
tynk, boazerię, wymieniono instalację
elektryczną, a piec węglowy zastąpiono
piecami akumulacyjnymi. W 1989 roku
zmieniono pokrycie wieży z eternitu na
blachę miedzianą, wykonano nową kulę
na wieży, którą osobiście pozłocił płatkami
24-ro karatowego złota proboszcz Alfred
Waindok. Paweł Niesłony, który był wtedy
sołtysem, umieścił w niej pisaną piórem
kronikę. Oto końcowy jej fragment:
Obecnie wieś zamieszkuje ok. 380 ludzi. W
roku 1989 jest wysoka inflacja, np. 1 chleb
1,80 kg kosztuje 480 zł, 0,25 kg masła 1000 zł, 1 kg szynki - 8000 zł. Młodzi
ludzie wyjeżdżają do RFN, pozostawiają
domy. Kronikę tę sporządziłem jako sołtys
piastując tę funkcję od 1970 r.
W 1976 roku kaplicę odwiedził ksiądz
Biskup Wacław Wycish. Zauważył, że nie
ma stacji drogi krzyżowej. Rozpoczęto
starania o ich kupno, ale okazało się, że
nasze Siostry Elżbietanki posiadały prawie
nowe stacje męki Pańskiej i podarowały
je dla kaplicy. W 1992 roku ufundowano,
jako jedną z pierwszych, tablicę ofiar II
wojny światowej. W 1996 roku pięciu
mieszkańców naszej wsi ufundowało nowe
witraże. W 2006 roku przeprowadzono
generalny remont z wymianą wierzby
dachowej, dachu, boazerii, ławek i
nagłośnienia. W 2008 roku do kaplicy
powróciły 3 figury i 2 rzeźbione podesty
oryginalnego wyposażenia świątyni.
W kaplicy od jej zbudowania
odprawiane są nabożeństwa majowe i

Rzêdowicach
różańcowe. Kiedyś, prawie wszystkie
śluby również odbywały u stóp naszej
Patronki. Pierwszy miał miejsce w
latach 40. XX wieku. Od 1971 w
kaplicy odprawiane są Msze św. za
zmarłych i jubileuszowe, w każdą
pierwszą niedzielę października
- Odpust ku czci Matki Boskiej
Różańcowej, a od 1994 – modlitwy
różańcowe za zmarłych.
Przed kaplicą w 1913 roku
został również postawiony krzyż.
Wykonano go z piaskowca. Jednym
z jego fundatorów był Paul Matziol z
Rzędowic. Ze względu na jego ubytki,
w 1962 roku krzyż poddano renowacji,
polegającej na otynkowaniu najbardziej zniszczonych fragmentów. Przy
okazji zatynkowano napis, znajdujący
się pod figurą Matki Bożej Bolesnej
i gwoździem napisano: W 1962 roku
został przeniesiony. Faktycznie,
krzyż został umieszczony od strony
południowej przy wieży. Jednak nikt
i nic nie oprze się upływowi czasu;
stojące pod krzyżem aniołki były
coraz bardzo zniszczone: brakowało im
skrzydełek, rączek, główek, kielichów.
Kolejnej renowacji podjął się Adam
Dziuba z Kadłuba Turawskiego. Obecnie
krzyż odzyskał swój dawny wygląd i
„wita” każdego wjeżdżającego do naszej

wsi.
Jesteśmy dumni, że 100 lat temu,
mimo trudności, fundator Albert Matziol w
wieku 70-ciu lat
zbudował naszą
kaplicę, która
przez kolejne
pokolenia jest
remontowana,
upiększana,
a
przede
wszystkim
jest miejscem
szczerej
i
gorliwej
m o d l i t w y.
Ogromna w tym
zasługa naszych
zmarłych
i
żyjących
s o ł t y s ó w,
opiekunek,
Proboszczów i
mieszkańców,
że kapliczka
jest w tak
dobrym stanie.
Mamy nadzieję,
że starania o nią
nie ustaną przez
kolejne 100 lat.
Gdybyście
D r o d z y
Czytelnicy
„ E c h a
Dobrodzienia”
byli
w

Rzędowicach – zatrzymajcie się u nas
choć na chwilę – jest kaplica, krzyż, tablica
historyczna, pensjonat „Zacisze”, kamień
upamiętniający Fryderyka Augusta III i
wiele innych historycznych miejsc, których
nie będę zdradzać. Warto przyjechać! To
przecież tylko 3 km od Dobrodzienia.
Zapraszam!
Klaudia Paprotny

Œwiêto Niepodleg³oœci
dokończenie ze s. 16
zaprezentował pieśń wykonaną przez
uczniów i nauczycieli.
Na zakończenie wystąpił Chór Kantata
działający przy DOKiS pod dyrekcją
Władysława Regnera. Chór niedawno
brał udział w XVIII Festiwalu Pieśni
Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance
gdzie zdobył wyróżnienie.
Podczas uroczystości mieszkańcy
miasta zostali poinformowani, iż 11 listopada podczas uroczystej Sesji Rady Miasta
Opole na wniosek Burmistrza Dobrodzienia Pan Paweł Mrozek otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
A. Hurnik
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III Dobrodzieñ Classic Festiwal

Mieszkańcy Dobrodzienia przywykli
już z pewnością do tego, że latem miasto
rozbrzmiewa muzyką a to folkową, a to
organową, a to operową.
Tegoroczna edycja Classic Festivalu
była dwudniowa. Już w piątek 23 sierpnia
2013 odbył się koncert w Oleśnie. Nosił
tytuł „Najpiękniejsza muzyka świata”.
Razem z Piotrem Lempą wystąpili
artyści: Joanna Wagner – sopran oraz
Andrzej Witlewski – baryton. Przy
fortepianie zasiadła Katarzyna Rzeszutek,
natomiast gościem koncertu był Miejski
Chór OlenSis po dyrekcją Kariny Duch.

IV Letnie

dokończenie ze s. 14
finałowy (15.09.2013) Letnich Koncertów
Organowych. Tym razem ucztę duchową
zgotował nam Męski Zespół Chorałowy pod
dyrekcją Mariusza Kończala. Przy organach
zasiadła kierownik artystyczny wszystkich
koncertów Paweł Pawłowicz. Pierwsza część
koncertu odbyła się przy akompaniamencie
instrumentu, a następna już w wykonaniu
samego zespołu. Wtedy akompaniator stał
się chórzystą. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu
utwory takich artystów jak: J.S. Bach, M.
Sawa „Msza Orbis Factor na Klawesyn
lub organy, Peter Eben Msza chorałowa,
Tadeusz Szeligowski Kyrie w opracowaniu
M. Kończala, Giambattista Martini, Orlando
di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Ola Gjeilo „Ubi Caritas”, oraz Mc Glynn
„Maria Matrem”. Zespół z Bydgoszczy
to głównie studenci którymi dyryguje ich
własny profesor, a związani są wszyscy
z tamtejszą Akademią Muzyczną. Po raz
kolejny udowodnili, iż śpiew chorałowy
jest niezwykły i magiczny – to ich koncert
przyciągnął bowiem największą publiczność
w czasie trwania IV Letnich Koncertów
Organowych i Kameralnych.
ADa
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Każdego roku Piotr Lempa stara się
zapraszać do współpracy miejscowych
artystów, a oleski chór miał już ten
zaszczyt po raz kolejny.
Drugi dzień festiwalu miał miejsce w
Dobrodzieniu. O godzinie 19.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury odbyła
się gala operowa z cyklu Piotr Lempa
i Przyjaciele pt. „Randka z diabłem”.
Po raz pierwszy koncert miał formę
spektaklu wyśpiewanego przez trzy basy.
Razem z Piotrem Lempą zaśpiewali
Rafał Pawnuk oraz Makarij Pichura.
Śpiewakom towarzyszyły aktorki Teatru
MOVIMENTO z MDK w Czechowicach
– Dziedzicach. Widzowie mogli
przez chwilę poczuć się jak w teatrze
operowym, a spektakl tradycyjnie łączył
w sobie elementy poważne, refleksyjne
z elementami humoru. Myślę, że
dobrodzieńska publiczność już wie, że na

Piotra zawsze można liczyć.
Makarij Pichura ukończył studia w
Lwowskiej Akademii Muzycznej na
wydziale wokalnym, a obecnie kontynuuje
naukę w Akademii Muzycznej w Krakowie
pod kierunkiem prf. Marka Rzepki.
Jest laureatem wielu nagród - zdobył I
nagrodę na Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym 21 Century Art. Worzelena
Ukrainie (2006) oraz I nagrodę na
Międzynarodowym konkursie Wokalnym
Iuventus Canti im. Imricha Godina we
Varblach na Słowacji (2010). Obecnie
jest solistą Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Natomiast Rafał Pawnuk ukończył studia
w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
w klasie dr. hab. Leszka Skrli oraz w
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie
dr. Marka Rzepki. W 2011 roku zdobył I
nagrodę w XIII Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym Iuventus Canti na
Słowacji oraz II nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie Wokalnym „Złote Głosy”
w Warszawie. Współpracował z takimi
operami jak: Opera Krakowska , opera na
zamku w Szczecinie, a zdolności wokalne
kształcił na kursach mistrzowskich w
Niemczech, Holandii, Kanadzie, Słowacji
i w Polsce. Obecnie jest członkiem Opera
Studio Bawarskiej Opery w Monachium.
Piotra Lempę znają bodaj wszyscy
mieszkańcy naszej gminy, a jeśli jeszcze nie
to polecamy stronę www.piotrlempa.com
Każdego roku nasz rodzimy artysta
zaskakuje nas czymś nowym zatem
czekamy z niecierpliwością na IV Classic
Festiva, tym bardziej, że będzie on
jubileuszowy ponieważ Piotr zaśpiewa w
Dobrodzieniu po raz dziesiąty!
ADa

Nie/weso³e jest
¿ycie staruszka
Starość to nieudany wynalazek pana
Boga. W dzieciństwie nie bardzo zwraca
się uwagę na ludzi starszych, a babcie i
dziadków przeważnie się kocha, lubi czy
chociaż szanuje.
W młodości natomiast jest różnie
– starsze osoby dla młodzieży są denerwujące, bo wszystko robią powoli,
zajmują miejsca w tramwaju i autobusie,
na schodach tworzą korki, długo gramolą
się do samochodu, chorują, marudzą
i …najlepiej jak siedzą cały dzień w
kościele. Choć i w tej grupie wiekowej
są chlubne wyjątki, które szanują swoich
dziadków i nawet lubią z nimi przebywać.
Będąc w średnim wieku postrzega się
starsze osoby trochę inaczej, bo samemu
już się ma do tego wieku blisko. Wtedy
przeważnie rodzice są już schorowanymi
osobami i trzeba im pomóc. Większość
z pięćdziesięciolatków wywiązuje się z
tego obowiązku, pomaga w wędrówkach
do lekarzy, zawozi na mszę, spotkanie

seniorów czy nawet na lotnisko przed
wyjazdem na zagraniczne kuracje.
Są jednak rodzice, którzy nie potrzebują
wcale pomocy w codziennym życiu, bo
cieszą się dobrym zdrowiem. Bardziej
czekają na rozmowę, na wspólne spędzenie
czasu z rodziną. Z tym też bywa różnie.
Często starsze osoby święta spędzają w
szpitalu, bo rodzina wyjeżdża na narty,
a babcia by tylko przeszkadzała. Czasy
się trochę zmieniły i rodzina nie jest już
tak bardzo scalona „na dobre i na złe”
jak kiedyś. Dobrze, że nie dotyczy to
wszystkich. Są jeszcze babcie i dziadkowie
szczęśliwi w swoich rodzinach, którzy nie
muszą się czuć intruzami u własnych dzieci
i wnuków. A że pora zimowa tuż, tuż, a
tym samym najważniejsze w roku Święta
Bożego Narodzenia, więc wszystkim moim
koleżankom i kolegom czyli - babciom i
dziadkom, życzę wiele ciepła rodzinnego,
którego mi na szczęście nie brakuje.
Ewa Piasecka

Co dalej z pszczo³ami?
Rok 2013 był bardzo uciążliwym dla
pszczelarstwa. Długa zimowla pszczół,
późna wiosna spowodowały, że pszczoły
początkowo słabo się rozwijały. Pierwsze
obloty zaczęły się na początku marca.
Silne marcowe mrozy spowodowały
dalsze opóźnienia w ich rozwoju, a także
upadki niektórych rodzin pszczelich.
Pierwsza połowa kwietnia była również
chłodna i padały deszcze. Po kilku
tygodniach dobrej pogody, na przełomie
maja i czerwca znów było dużo opadów
deszczu, pszczoły spożyły znaczną ilość
miodu wcześniej zgromadzonego w
ulach. W tym roku z początkiem czerwca
pięknie zakwitły robinie akacjowe, jednak
pożytek z tych drzew jak i z rzepaku był
niewielki z powodu silnych opadów
deszczu. Podobnie z powodu obfitych
opadów deszczu został spłukany nektar
z kwitnących lip. Widać więc, że rok
był niesprzyjający pszczelarstwu, a ilość
pozyskanego miodu przez pszczelarzy była
znacznie mniejsza niż w poprzednim roku.
Pszczelarze w tym roku ponieśli znaczne
straty finansowe, im większe pasieki tym
większe straty. Oprócz niekorzystnej
aury na rozwój pszczół negatywnie
wpływa też monokultura upraw rolnych,
stosowane w niewłaściwy sposób opryski
roślin insektycydami, roztocz warroa
destruktor (warroza), a także choroby.
W tym roku w województwie opolskim
wykryto dwa ogniska groźnej choroby
pszczół- zgnilca amerykańskiego. Chorobę
wykryto w miejscowości Żelazna oraz w
Niemodlinie. Jest to choroba zakaźna i
zapadła decyzja weterynarii o likwidacji
rodzin pszczelich, u których wykryto
chorobę. Bakterie wywołujące chorobę
niszczą pszczoły, jednak nie są groźne dla
ludzi. Nawet zjedzenie miodu z pasieki,

gdzie choroba się pojawiła jest bezpieczne.
Pszczoły dla natury są bardzo ważne, to
zapylacze wszystkiego, co lubimy jeść. Z
powodu różnych chorób i niekorzystnych
działań ze strony człowieka np. w
Szwajcarii odnotowano ostatnio 70 %
ubytek pszczół, w USA 30%, podobnie
w Niemczech. To zaczyna być coraz
poważniejsza sprawa. Pszczoły giną w
sposób masowy, a przyczyna tego zjawiska
nie jest do tej pory wyjaśniona, chociaż
liczne zespoły naukowe w Polsce i na
świecie próbują ustalić przyczyny ginięcia
pszczół. Niektórzy eksperci pszczelarstwa
podkreślają, że za masowy pomór owadów
odpowiadają środki chemiczne, jakie
stosowane są do opylania upraw.
Znacząca ilość członków Koła
Pszczelarzy w Dobrodzieniu to osoby już
schorowane, w starszym wieku, występuje
zjawisko braku przypływu młodych osób
do pszczelarstwa. Potrzebna jest też

bardziej znacząca pomoc Państwa dla
pszczelarstwa. Niektóre ościenne Państwa
udzielają już pomocy pszczelarzom
mającym kilka rodzin. W Polsce może być
udzielona pszczelarzowi posiadającemu 15
rodzin pszczelich.
Tegoroczne Święto pszczelarzy
obchodziliśmy 25 sierpnia. Została
odprawiona Msza Św. w intencji
pszczelarzy, następnie pszczelarze udali się
na poczęstunek do salki katechetycznej na
zaplecze plebanii. Przy kawie i smacznym
kołaczu pszczelarze oraz zaproszeni
goście mieli możliwość porozmawiania
o problemach związanych z hodowlą
pszczół.
PS. Do zeszłorocznego artykułu o
pszczelarstwie dołączono nieaktualne
zdjęcie z Święta Pszczelarzy w
Dobrodzieniu. Za zaistniałą pomyłkę
przepraszamy zainteresowane osoby.

Akcja "Uszyj jasia"
Sekcja Rękodzieła Artystycznego przy
DOKiS zorganizowała akcję charytatywną
„Uszyj jasia”.12 października w sali
kameralnej odbyło się szycie w godzinach
15.00-17.00. Uczestnicy musieli przynieść
ze sobą maszyny do szycia, materiały i

pełne serce zapału do pomagania. Przyszli
mieszkańcy Dobrodzienia, ale włączyły
się również szkoły – Szkoła Podstawowa
przygotowała aplikacje do naszywania, a
Zespół Placówek Edukacyjnych przygotował całe poduchy. Swoją chęć udział w akcji
zgłosili również skazani
z Zakładu Karnego w
Przywarach, którzy
otrzymali materiał,
a ofiarowali własne
umiejętności.
Historia tej akcji
zaczęła się w szpitalu,
w którym jedna z mam
zdecydowała się uszyć
kilka poszewek, gdy
podczas codziennej wymiany pościeli zabrakło
poszewki dla jej syna.
Oprócz tego, że sama
uszyła kilka ogłosiła
też na swoim blogu, że
są potrzebne w szpitalu
jaśki i tak zaczęła się

akcja . Wieść rozeszła się bardzo szybko i
w tej chwili akcje te są organizowane w całej
Polsce przez blogowiczki.
Przedsięwzięcie to polega na spotkaniu
się w jednym miejscu i uszyciu poszewek
na poduszki zwane popularnie jaśkami.
Wykonuje się je przede wszystkim z
naturalnych tkanin ,kolorowych płócien
bawełny kory czy flaneli . Nie są zbierane
pieniądze, za które łatwo kupić nową pościel
,ponieważ chodzi o to aby każdy mógł dać
coś od siebie, bo przecież każdy kto szyje
pościel wkłada w nią bardzo dużo serca.
Dzięki temu na oddziałach dziecięcych robi
się miło i przytulnie. Pamiętajmy o tym, że
większość dzieci wraca do domów po kilku
dniach pobytu w szpitalu, ale część z nich
zostaje tam na dłużej, a są też takie, które
nie wracają nigdy… Postaraliśmy się zatem
dokończenie na s. 26
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M³odzi rycerze Floriana
„Ślubuję uroczyście służyć naszej
Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej
(...) przyczyniać się do ochrony życia i
mienia jej Obywateli (...) – to fragment
roty ślubowania, które złożyli przed Komendantem Grzegorzem Jaintą młodzi
strażacy przyjęci oficjalnie 31 października br. w szeregi MDP Dobrodzień. Na
ślubowaniu nie mogło zabraknąć prezesa
OSP Dobrodzień Katarzyny Skiby, która
również uczestniczyła w uroczystości
pasowania. To ważne dla nas wydarzenie
zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli goście, wśród których m.in. znaleźli
się przedstawiciele władz samorządowych
oraz straży pożarnej. Impreza ta spotkała
się z pozytywnym odbiorem wśród
młodzieży z dobrodzieńskich szkół od
podstawówki, przez gimnazjum, aż do
szkoły ponadgimnazjalnej. Przyszli oni,
by współuczestniczyć w tak ważnym
dla ich kolegów i koleżanek wydarzeniu.
Uroczystość stanowiła ważny krok w
życiu tych młodych ludzi, którzy być
może w przyszłości kontynuować będą
tradycje naszej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Artystyczną oprawą tego wydarzenia
było przedstawienie profilaktyczne
przygotowane przez nauczycieli ZSP
oraz koło teatralne chór szkolny.

Tematycznie przedstawienie związane
było z bezpieczeństwem na drogach oraz
ppoż. W części artystycznej wykorzystano
materiały z projektu Shockvertising
realizowanego wraz z uczniami ZSP
przez Joannę Nos-Siemiątkowską oraz
Łukasza Dziembę.
Galę uświetnił zespół RED ROW,
który zagrał charytatywnie na rzecz
MDP Dobrodzień. W tym miejscu

organizatorzy przedsięwzięcia serdecznie
dziękują wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy poparli tą inicjatywę i sponsorom,
którzy jak zawsze nie zawiedli i wsparli
nas finansowo wykupując cegiełki.
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
okazali nam swoje serce i wyciągnęli
pomocną dłoń z serca płynące:
DZIĘKUJEMY.
Joanna Nos-Siemiątkowska

Biegowy sukces dziewcz¹t z ZSP

Najpierw mistrzostwo powiatu
oleskiego, dwa tygodnie później
zwycięstwo
w
mistrzostwach
województwa opolskiego - tak
wspaniałym wynikiem zakończyły
się dla dziewcząt z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
dotychczasowe
zmagania
w
Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Pod opieką nauczycielki w-f Elżbiety
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Niebylskiej osiem dziewcząt (+
rezerwowa), reprezentantek naszej

"Uszyj jasia"
dokończenie ze s. 25
umilić im ten pobyt jak najbardziej szyjąc
dla nich kolorowe poduszki!!!
Dobrodzieńskie poduchy otrzyma Dom
Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Kadłubie oraz
Hospicjum Betania w Opolu.
Osoby, które chciały pomóc, a nie mogły
przyjść szyć z różnych powodów mogły

szkoły, w dobrym, równym tempie,
przebiegło w sztafecie na dystansie
800 m., jak na razie dwa razy na
„złoty medal”. Jak na razie, bowiem
mistrz województwa bierze udział w
kolejnych zawodach i to na szczeblu
ogólnopolskim, które wkrótce odbędą
się w Łodzi. To pierwszy tak poważny
sukces biegowy w naszym Zespole
Szkół i na pewno od razu szansa
na jego poprawienie w rywalizacji
z najlepszymi szkołami w Polsce.
Trzymamy kciuki!
Dziewczyny biegały w składzie:
Beata Skowronek, Kinga Thomann ,
Justyna Skowronek, Sabina Skowronek,
Nikola Sopa, Monika Machnik, Julia
Prysok, Żaneta Pyka, Jola Placek.
Tomasz Sikora

przynieść materiały. Zbiórka odbywała
się w sklepie ZH „Orion” w rynku oraz w
holu głównym DOKiS w Dobrodzieniu.
Koordynatorką akcji była Beata Kupiec.
Natomiast wsparcie okazali: Radio Plus
Opole, „Kulisy Powiatu”, „Gazeta
Lubliniecka” oraz Studio Fotograficzne
Foto Janina i Agencja Reklamowa Photo
Graphis.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w akcję ponieważ powstały piękne
rękodzieła.
A. Hurnik

Rajd rowerowy Dobrodzieñ – Haan
Latem bieżącego roku członkowie Klubu Turystyki
Rowerowej „Jednoślad” z Dobrodzienia odwiedzili drugie
miasto partnerskie Dobrodzienia , Haan w Niemczech. Trasa
liczyła 1110 km. Granicę przekroczyliśmy w Gubinie. W
Niemczech poruszaliśmy się głównie ścieżkami rowerowymi.
Trasę pokonaliśmy w siedem dni. Poszczególne etapy liczyły od
160 do 170 km przy temperaturze sięgającej w tych dniach 34
stopni Celsjusza. Do Haan dotarliśmy w dniu 27. lipca o godz.
22.30. Wielką niespodziankę przygotowali nam gospodarze
miasta. Mimo późnej pory, na miejscu powitał nas Burmistrz
miasta Knut Vom Bovert wraz z małżonką oraz osobami
towarzyszącymi. W Haan przebywaliśmy trzy dni. Gospodarze
przygotowali nam wiele atrakcji. Zwiedziliśmy miasto
partnerskie Haan, pojechaliśmy do Düsseldorfu, zwiedzając po
drodze liczne atrakcje turystyczne. Uczestniczyliśmy również
w spotkaniu z mieszkańcami Haan oraz w konferencji prasowej
zwołanej na okoliczność naszego przyjazdu. Przez wszystkie
dni mieliśmy zapewnioną opiekę gospodarzy, co było dla nas
miłą niespodzianką. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę. Do domu
wróciliśmy 31.lipca samochodem. W rajdzie, oprócz mojej
osoby uczestniczyli Waldemar Grejner, Arkadiusz Grejner
oraz Józef Mrozek. Podróż ta była kolejnym etapem wcześniej
zaplanowanych działań, w ubiegłym roku odwiedziliśmy
nasze miasto partnerskie na Ukrainie – Czortków. Dziękujemy
organizatorom naszego pobytu w Haan za piękne, wspólnie
spędzone dni.
Józef Włodarz

Karate 2013
Aż 4 zawodników KK Nidan
mieszkających w Pludrach wzięło
udział w Mistrzostwach Polski
Karate (Weronika i Wiktoria
Grejner, Aleksandra Krawiec i Karol
Kandora). W sobotę 26.10. w Bielsku
Białej rozegrano Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych, Juniorów
i Młodzieżowców U21 w Karate
WKF. 10-cio osobowa kadra klubu
wywalczyła 2 złote, 1 srebrny i 9

brązowych medali. Weronika Grejner
wywalczyła złoty medal wraz z
koleżankami w konkurencji kumite
drużynowe kobiet U21 oraz brąz w
konk. Kumite ind. Kobiet U21 (+60
kg).
Wiktoria Grejner wywalczyła
brązowy medal w konk. Kumite
ind. Juniorek młodszych (-54 kg)
oraz dwukrotnie brązowy medal
wraz z Aleksandrą Krawiec w konk.

Kata i kumite drużynowe juniorek
młodszych. Dzień później rozegrano
Mistrzostwa Polski Karate Shotokan
Młodzików, Kadetów, Juniorów i
Seniorów również w Bielsku ponieważ
wcześniejszy organizator z powodów
finansowych wycofał się z organizacji.
Mistrzostwa miały się odbyć w innym
terminie. W trybie awaryjnym Polski
Związek Karate powierzył organizację
tych mistrzostw klubowi z Bielska.
W stylowych Mistrzostwach Polski
Karate Shotokan, gdzie walczy się
bez podziału na kategorie wagowe tkz.
Open zawodnicy Nidana wywalczyli
3 srebrne i 3 brązowe medale.
Zawodniczki z Pluder Aleksandra
Krawiec i Wiktoria Grejner również i
w tych Mistrzostwach pokazały klasę
i stanęły na drugim stopniu podium w
konk. Kata druż. Młodziczek (14-15
lat). W kategorii wyższej zakończyły
rywalizację na 3 miejscu podium w
konk. Kata druż. kadetek (16-17 lat).
Weronika Grejner wywalczyła brąz
w konk. Kumite druż. juniorek (1820 lat).
Więcej informacji na stronie
www.nidan.zawadzkie.pl
Zbigniew Sworeń
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"Po¿egnanie lata"

z wicemistrzem œwiata

1 września 2013 r. na zalewie w Dobrodzieniu odbyła się cykliczna impreza
organizowana przez Dom Kultury pod
nazwą „Pożegnanie lata” czyli Zawody
Modeli Pływających Redukcyjnych oraz
Regaty Żagl wek.
W tym roku mogliśmy się pochwalić i
opowiedzieć do kamery TV Opole, że wśród
naszych zawodników mamy Wicemistrza
Świata którym jest Beniamin Brylka.
W dniach 15-22.08.2013 odbyły się
Mistrzostwa Świata w modelarstwie klas
NS w Rosji w Kaliningradzie. W kadrze
narodowej, która liczyła 13 zawodników
znaleźli się dwaj modelarze z Dobrodzienia
Beniamin i Krystian Brylka. Polacy zdobyli
6 medali, w tym 5 srebrnych i 1 brązowy,
wśród medalistów znalazł się Beniamin.
Startował on w dwóch kategoriach NSS
-A i NSS-B, są to klasy modeli żaglowych
- tak zadecydował zarząd modelarski widząc
tutaj większe szanse u niego na podium. I
nie zawiódł się, bo Beniamin zdobył srebro
w klasie NSS-B senior, a do złota zabrakło
niewiele, bo niecały punkt!
Zawody klas NS polegają na tym, że
najpierw dokonywana jest ocena wykonania
modelu tj. musi być zgodna z planami
budowy - modele wykonywane są ściśle
według planów oryginalnych jednostek
pływających, oczywiście pomniejszone
zgodnie według obranej skali. Beniamin
budował swój model przez rok, a była to
Viola z 1908 roku, która już nie pływa.
Oceny dokonuje trzech sędziów międzynarodowych, w czym uczestniczy
budowniczy modelu. Językiem obowiązującym jest angielski. Zawodnik musi
odpowiadać na pytania sędziów dotyczące
budowy modelu, musi omówić obrane
przez sędziów punkty na planie oraz
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opowiedzieć jak wykonał model, jakich
użył materiałów do budowy itp. Często do
planów dołączone są zdjęcia prawdziwych
jednostek pływających. Mogą one zawierać
jakieś ulepszenia czy przedmioty dodatkowe,
których nie zawiera plan budowy i na
podstawie takich zdjęć na modelu mogą być
umieszczane te zmiany. Następny etap to
pływanie - należy wystartować trzy razy. Do
punktacji końcowej wliczane są otrzymane
punkty za ocenę modelu i za dwie najlepsze
przepłynięte trasy.
Były to zawody rangi międzynarodowej,
a zatem walka była niełatwa. Dla Beniamina
najtrudniejsza była ostatnia trasa, która
mogła zaprowadzić go na podium. Walka
była zacięta bo rywalami byli gospodarze,
ale naszemu zawodnikowi pomógł spryt i
doświadczenie żeglarskie. Obserwatorzy
ostatniego wyścigu byli dla niego pełni
podziwu.
Obaj nasi modelarze wypadli bardzo
dobrze - Beniamin zdobył 2 i 6 miejsce, a

Krystian 9 i 12.
Warto wspomnieć, że Beniamin wystąpił w nowej roli - dwa lata temu na
mistrzostwach na Węgrzech zdobył również
srebro, ale wtedy walczył jako junior, a
teraz przyszło mu się zmierzyć z seniorami!
Jestest modelarzem od 6 roku życia. Medal
Beniamina jest dowodem na to jak ciężka
praca i pasja mogą wspólnie dać ogromne
rezultaty. Teraz buduje już kolejny model
– Abu Dhabi…
W zawodach na „Pożegnanie lata”
uczestniczyło 43 zawodników z 6 klubów
co powoduje, że po dobrodzieńskim zalewie
popłynęły 84 modele. Każdy zawodnik może
bowiem wystartować 5 modelami. Wyniki
dobrodzieńskich modelarzy to - Klasa F4a
Młodzik do 13 roku życia: I miejsce Dominik
Brylka, II – Łukasz Joszko, IV – Krzysztof
Joszko, XII - Wioletta Droździk. Klasa F4A
Junior – II miejsce Marcin Ochman, IV
– Jakub Zygiel. Klasa F2a Junior modele
redukcyjne – III miejsce Krzysztof Joszko.
Klasa 2a Senior – I miejsce – Krystian Brylka.
Klasa 2b Senior I miejsce Joachim Droździk,
II miejsce Krystian Brylka. Klasa 4B Junior
– III miejsce Marcin Ochman. Klasa F4b
Senior – I miejsce Beniamin Brylka, II
miejsce Krystian Brylka. Klasa F4c Junior
–II miejsce Jakub Zygiel. Klasa F4c Senior
– III miejsce Andrzej Joszko. Klasa NSS650
Junior – II miejsce Krzysztof Joszko, III
miejsce Jakub Zygiel. Klasa NSSA Junior
– II miejsce Dominik Brylka oraz III miejsce
Jakub Zygiel.
Podczas wręczania medali pani Burmistrz
Róża Koźlik złożyła Krystianowi Brylce
oficjalne serdeczne gratulacje i wyrazy
uznania w związku z wielkim sukcesem
jakim jest zdobycie srebrnego medalu na
Mistrzostwach Świata w Kaliningradzie. Z
pewnością możemy być dumni z mieszkańca
naszej gminy – był ostatnio gościem szkoły
w Oleśnie na zaproszenie Starostwa Powiatowego!
A. Hurnik

VIII Puchar Burmistrza Dobrodzienia

Dnia 19 października 2013 roku
w miejskiej pływalni „Delfin” w
Dobrodzieniu odbyła się VIII edycja
zawodów o Puchar Burmistrza. W
tym roku zawody cieszyły się dużą
popularnością nie tylko wśród klubów
z Polski, ale również z zagranicy. W
dwóch blokach wzięło udział ponad
90 zawodników z takich klubów jak:
„Delfinek” Częstochowa, „Me duza”
Pajęczno, „5plus1” Opole, „Zryw”
Opole, MMKS Kędzierzyn Koźle, UKP
Manta Jelcz – Laskowice, Klub Pływacki „Sukces” Chorzów, UKP Ruda Śląska
oraz gospodarze „Vega” Dobrodzień.
Mieliśmy także przyjemność gościć
klub pływacki z Słowacji – Humenne.
Zawodnicy rywalizowali na 10
dystansach: 50 m stylem dowolnym,
grzbietowym, klasycznym, motylkowym oraz na dystansie 100 m stylem
dowolnym, klasycznym, motylkowym,
grzbietowym. Dodatkowo rozegrano
wyścigi obowiązkowe 100 m sty lem
zmiennym dla zawodników młodszych

oraz 200 m
stylem zmiennym dla zawodników
starszych.
Z a w o d y
rozgrywane
były w trzech
kategoriach
wiekowych.
Odbył
się
również start
zawodniczek
najmłodszych
mających 5
i 6 lat, które
dzielnie
walczyły z
pozostałymi
zawodnikami.
Puchar Burmistrza zdobył Marcel
Guzy z Dobrodzienia.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom
oraz trenerom za wspólną sportową
rywalizację.
Sukcesy
„ V e g i ”
Dobrodzień:
3 miejsce
na dystansie
50 m stylem
dowolnym
M a r t a
Rakowska,
1
miejsce
na dystansie
50m stylem
dowolnym
Vanessa Spik,
2
miejsce
na dystansie
50 m stylem
dowolnym
We r o n i k a
Badura,
2

miejsce na dystan sie 50 m stylem
dowolnym Adrian Jainta, 3 miejsce
na dystansie 50 m stylem dowolnym
Dawid Nowak, 2 miejsce na dystansie
50 m stylem klasycznym Martyna
Lissy, 2 miejsce na dystansie 50 m
stylem klasycznym Dominik Kolecek,
1 miejsce na dystansie 50m stylem
klasycznym Marcel Guzy, 3 miejsce
na dystansie 50 m stylem motylkowym
Nikola Kubot, 2 miejsce na dystansie
200 m stylem zmiennym Vanessa Spik,
3 miejsce na dystansie 200 m stylem
zmiennym Adrian Jainta, 3 miejsce
na dystansie 100 m stylem dowolnym
Nikola Kubot, 1 miejsce na dystansie
100 m stylem dowolnym Vanessa Spik,
3 miejsce na dystansie 100 m stylem
dowolnym Adrian Jainta, 1 miejsce
na dystansie 100 m stylem dowolnym
Dawid Nowak, 1 miejsce na dystansie
100m stylem klasycznym Marcel
Guzy.

Pokaz kaskaderski w Dobrodzieniu
14 września odbył się na stadionie
w Dobrodzieniu pokaz kaskaderski „Flot
Cascaders Team”. Był to dwugodzinny
pokaz samochodowo – motocyklowy i
freestyle motocross. Zgromadzona
publiczność mogła zobaczyć akcje
samochodów osobowych – jazda na
dwóch kołach, sceny z filmów akcji, skoki motocyklowe z ramp umieszczonych
na samochodach dostawczych.
ADa
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Modelarski sezon 2013
Sezon w 2013 roku rozpoczął się już w lutym,
odbyły się zawody na basenie w Opolu. Następnie
uczestniczyliśmy w zawodach w kraju w Blachowni,
Rudzie Śląskiej, Dobrodzieniu, Pakosławiu, Ełku,
Rogoźniku, Szczytnie i w Skarżysku Kamiennej oraz
w 2 zagranicznych. Dwóch naszych modelarzy, którzy
zostali powołani do kadry narodowej uczestniczyło
w Mistrzostwach Świata, które odbywały się w
Kaliningradzie w Rosji.
Odbyło się 8 eliminacji modeli żaglowych.W klasie
modeli żaglowych nasi juniorzy wiodą prym w kraju,
dwaj z nich tj. Marcin Ochman i Jakub Zygiel zdobyli
w swoich kategoriach Puchar Polski, a na mistrzostwach
świata nasz modelarz Beniamin Brylka zdobył srebro.
W kategorii modeli redukcyjnych napędzanych
elektrycznie również wracali z trofeami. Na Mistrzostwach Polski zdobyli najwięcej punktów zespołowo jak
i z większości zawodów. Puchar Polski w tych klasach
otrzymali Marcin Ochman, Krystian Brylka, Karol
Siejka, Wojciech Siejka, Beniamin Brylka.
Modelarnia liczy 11 zawodników, pod względem
logistycznym wyjazdy obciążone są odwiecznym
problemem transportu, modeli jest sporo do zabrania.
Dodać należy, że każdy zawodnik może wystartować
max. 5 modelami. Ciągle powstają nowe i gabarytowo
coraz większe.
Miniony rok okazał się kolejnym bardzo dobrym
dla modelarni dobrodzieńskiej. W sumie przywieźli 95
medali, 8 Pucharów Polski oraz 1 medal z Mistrzostw
Świata.
Przy okazji dziękujemy za wszelką pomoc osób
życzliwych, którzy wspomagają modelarzy. Bus,
który mamy udostępniany z DOKiS staje się coraz
ciaśniejszy, dlatego rodzice modelarzy jeżdżą nieraz
swoimi prywatnymi samochodami. Na Mistrzostwa
Polski firma "Transproft" na bardzo dogodnych
warunkach udostępniła duży samochód i można było
maksymalną ilość modeli zabrać. Od naszych lokalnych
stolarzy otrzymali materiały takie jak tj. listwy, fonier
(wykorzystywane są do budowy modeli) i ciągle ich
mało!
k.b.

Dobrodzieñska Seta

W dniu 15 września b.r. odbyła
się III edycja maratonu kolarskiego
„Dobrodzieńska Seta”.
W maratonie uczestniczyło 181
miłośników sportu rowerowego z
województwa małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.
W zawodach wzięła również udział
pięcioosobowa grupa kolarzy z Czortkowa na Ukrainie. Trasa przebiegała
z Dobrodzienia do Zawady przez
Makowczyce, Osiecko, Zębowice,
Turawę i z powrotem. Przy sprzyjającej
pogodzie wszyscy uczestnicy pokonali
liczącą 100 km trasę w regulaminowym
dokończenie na s. 31
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Kolejny turniej MUKS-u
„Listopadowym” Turnieju Piłki
Siatkowej. Obok gospodyń i naszej
drużyny wystartowały zawodniczki
klubu „Technodrew” z Zawadzkiego.
Dziwny był to turniej, gdzie przeciwko młodziczkom i kadetkom
wystąpiły juniorki z Zawadzkiego.
Ale, jak się nie ma co się lubi…
Z dobrej strony pokazały się
zawodniczki OKS-u, które, wszak
przegrały z paniami z Zawadzkiego,
ale pokonały nasze dziewczyny
rewanżując się za porażkę w dobrodzieńskim turnieju. Mimo, że turniej

został przegrany, na pewno wiele wniesie
w rozwój drużyny, która pierwszy raz grała
turniej z jedną rozgrywjącą, co powodowało trochę nieporozumień. Nasze dziewczyny poniosły także porażkę ze starszymi
koleżankami z „Technodrewu”.
Dobrodzieńskie siatkarki to nie tylko
„starszaki” z gimnazjum, lecz także
dziewczyny z szóstej, piątej, a nawet
czwartej klasy podstawówki, które trenują
we wtorki od godziny 14.40 na sali PSP w
Dobrodzieniu. Zapraszamy na teningi.
Witold Koszil

Weronika Dylong
zdobywa atakiem punkt
przeciwko OKS-owi
Paulina Dusiewicz
w ataku pi³ki rozegranej przez
Agnieszkê Poloczek
przeciwko dru¿ynie z Zawadzkiego
Niestety, udał się rewanż siatkarkom
z Oleskiego Klubu Sportowego za porażkę
poniesioną z dwoma naszymi zespołami w
turnieju Mini ALS rozegranym w marcu br. z
okazji Święta Kobiet.
Zawodniczki najmłodszego dobrodzieńskiego
klubu sportowego, MUKS „DSD”, w którym
piłkę siatkową trenują dziewczęta ze szkoły
podstawowej i gimnazjum 16 listopada br.
wzięły udział w zorganizowanym przez OKS

Dobrodzieñska Morsy "Sopel"
Seta

dokończenie ze s. 30
czasie pięciu godzin. W wyznaczonych punktach na trasie
uczestnicy mieli do dyspozycji wodę mineralną, napoje
energetyczne oraz czekolady. Zawodnikom przez cały
czas trwania maratonu towarzyszył mobilny serwis
techniczny oraz obsługa medyczna. Po przyjeździe na metę
serwowano grochówkę oraz kawę. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale oraz certyfikaty ukończenia
III edycji „Dobrodzieńskiej Sety”. Drużyny liczące powyżej
trzech osób otrzymały dodatkowo pamiątkowe puchary. W
trakcie imprezy uczestnicy dokonali dobrowolnej wpłaty
na rzecz kolegi Jurka Respondka z Kluczborka, który
uległ ciężkiemu wypadkowi na rowerze w trakcie treningu.
Zebrane pieniądze w wysokości 1.150 zł. zostały przekazane
synowi Krystianowi, który w tym dniu brał udział w naszym
maratonie. Okrasą imprezy był występ grupy mażoretek z
Dobrodzienia.
Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Dobrodzienia Pani
Róży Koźlik oraz Wójtowi Zębowic Panu Waldemarowi
Czaja za wsparcie naszej imprezy. Podziękowania kierujemy
również do strażaków z OSP Dobrodzień, OSP Szemrowice i
OSP Zębowice za pomoc w organizacji imprezy. Tegoroczny
maraton był współfinansowany z środków Unii Europejskiej
w Ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Już dziś zapraszamy do udziału
w IV edycji „Dobrodzieńskiej Sety”, która odbędzie się w
dniu 14.września 2014 roku.
Józef Włodarz

Klub Morsów „Sopel” działający przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczął w Dobrodzieniu 17 listopada
sezon morsowania. Do grona odważnych, zahartowanych i
zdrowych dołączyły dwie nowe osoby. Wszyscy zgromadzeni
zamoczyli się na regulaminowe 5 minut, a następnie rozgrzali się
przy ognisku. Chętnych, którzy chcą dbać o kondycję i zdrowie
zapraszamy serdecznie do dołączenia do grona dobrodzieńskich
morsów. Informacji można zasięgnąć w domu kultury. Kolejny raz
nasz „Sopel” pokaże
się w Dobrodzieniu
podczas Wielkiej
DOBRODZIENIA
Orkiestry Świątecznej
i Okolic
Pomocy.
ADa
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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

W s³owackim Humenne
Dnia 16 listopada odbyły się międzynarodowe zawody
pływackie z cyklu Andritz Cup 2013 w Słowackim Humenne.
Wśród 300 zawodnik w zagranicznych swój udział zaznaczyło 18 zawodnik w z dobrodzieńskiego klubu pływackiego
VEGA. Nasze miasto reprezentowali: Natalia Kolecek,
Denis Sówka, Anna Respondek, Dawid Nowak, Marcel
Guzy, Vanessa Spik, Anna Kot, Patrycja Michalik, Dominik
Kolecek, Adrian Jainta, Martyna Lissy, Patryk Krawiec,
Bujak Jakub, Badura Jonasz, Marcel Jarzombek, Nikola
Kubat, Laura Oliwa oraz najmłodsza nasza zawodniczka
Julia Jojko. Pod okiem trener Olega Pyroga oraz Weroniki

Nieborak miejsca na podium zdobywali Denis Sówka,
Natalia Kolecek oraz Marcel Guzy, który również uzyskał
rekord zawodów na dystansie 100 m stylem klasycznym.
Największą niespodziankę sprawił Marcel Jarzombek, który
uzyskał 2 miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym.
Zawody stały na wysokim poziomie sportowym jak i również
organizacyjnym. Poza klubami z Polski startowały również
kluby z Ukrainy, Białorusi oraz Serbii. Dlatego tym większe
brawa dla naszych zawodników, którzy pomimo wielkiego
stresu zdobywali dyplomy i medale oraz co najważniejsze
poprawiali swoje rekordy życiowe.

