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Patron dla gimnazjum
Uroczystą mszą świętą, którą kon-

celebrowali wraz z ks. dz. Alfredem 
Waindokiem księża: Ryszard Krę-
ciproch, Henryk Malorny (probo-
szczowie w Łagiewnikach Małych i 
Szemrowicach) oraz Henryk Kensy 
– dziekan dekanatu dobrodzieńskiego, 
proboszcz w Gwoździanach, 17. paź-
dziernika br. rozpoczął się dzień, który 
dla historii naszego miasta jest nad 
wyraz znaczący. Dlaczego? Publiczne 
Gimnazjum w Dobrodzieniu przyjęło 
imię Jana Pawła II.

Przyjąć imię to jedno, czyli uczcić 
kogoś, oddać cześć, ale jest jeszcze ta dru-
ga, bardziej istotna strona przysłowiowego 
medalu. Lecz zanim o tym.

W uroczystości wzięli również udział 
kurator opolskiej oświaty Franciszek 
Minor, starosta powiatu oleskiego 
Kryspin Nowak, burmistrz naszego miasta 
Lidia Kontny i przewodniczący rady 
miejskiej Joachim Kiwic, który podczas 
części oficjalnej wręczył dyrektorowi 
gimnazjum Władysławowi Regnerowi 
uchwałę z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie nadania imienia szkole. Rzecz 
działa się już w Dobrodzieńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Wcześniej natomiast, po 
mszy nastąpiło poświęcenie płaskorzeźby 
dłuta Mieczysława Dziećko, z drzewa 
lipowego popiersia Jana Pawła II w 
Publicznym Gimnazjum w Dobrodzieniu. 
Piękna to rzecz, zrobiona ze smakiem. 
Wielokrotnie jej się przyglądając zawsze 
odnoszę to samo wrażenie, że ów „portret” 
znakomicie oddaje charakter i moralny 
rys najwybitniejszego z Polaków. Tu, 
może warto wspomnieć, że płaskorzeźbę 
ufundowali nauczyciele i pracownicy 
gimnazjum.

Poświęceniu dzieła Mieczysława Dzieć-
ki towarzyszyły dwa, godne zauważenia, 
symbole: gołąb wypuszczony w przestrzeń 
i za nim wędrujące balony. Pierwszy: 
symbol pokoju; lecz nie o pokój między 
narodami tu chodzi, choć przecież również, 
a o ten między człowiekiem a człowiekiem. 
Drugi, to radość tym powodowana. Z tego 
źródła dzieje się autentyczna prawda o 
człowieku zawarta w filozofii Jana Pawła 
II. Tak też sądzę czytali to wszyscy, dorośli 
i młodzież, zgromadzeni przed wejściem 
do drzwi gimnazjum.

Ten przyczynek do prawdy dział się 
również podczas wystąpienia otwierającego 
uroczystość nadania imienia Publicznemu 
Gimnazjum w Dobrodzieniu w słowach 
jego dyrektora, Władysława Regnera, na 
deskach sali kinowej DOKiS. Wskazując 
na wartości natury moralnej dyrektor PG 
niejako również dokumentując zasadność 
wyboru patrona przypomniał i rzecz 
taką: „Wielkie zdziwienie, a zarazem 
satysfakcję poczułem w 1991 roku, w 
czasie audiencji w Castel Gandolfo. Po 
modlitwie Anioł Pański zdrowy i sprawny 
wówczas papież podchodził do różnych 
grup i rozmawiał. Nas spytał: »Skąd 
przyjechaliście?«. Gdy papież usłyszał 
odwiedź »Z Dobrodzienia« z uśmiechem 
i przyjaznym gestem odpowiedział »Wiem, 

gdzie jest Dobrodzień, przejeżdżałem 
tam wiele razy«. Po czym pytanie „Czy 
potrzeba lepszego uzasadnienia dla wyboru 
postaci na patrona szkoły?”. Odpowiedź z 
pewnością nasuwa się sama.

Postać Jana Pawła II to obraz zna-
komitych, uniwersalnych myśli, które 
jak ryby wyławiane z wody jawią się 
w spektaklu zaprezentowanym przez 

uczniów gimnazjum w scenariuszu, 
reżyserii i artystycznym opracowaniu 
Stefanii Szlezinger i Wioletty Mazurek. 
Nosi on tytuł „Nie lękajcie się wyruszyć 
w nieznane”. Głęboka nośność słów 
rozprzestrzenia się w czasie dziania tej 
duchowej uczty. Fakty z życia przeplatane 
filozofią patrona publicznego gimnazjum 
i dopełniane pieśnią tworzą wysublimowa-
ny klimat autentycznego zamyślenia. I 
to do tego stopnia, że na zakończenie 
uczniowie, artyści-amatorzy, otrzymują 
owacje na stojąco od swych koleżanek i 
kolegów ze szkolnej ławy, zaproszonych 
gości i nauczycieli. Warto wymienić ich 
wszystkich, bo na to zasługują: Joanna 
Eichhorn, Monika Jańta, Anna Lewera, 
Klaudia Pietrucha, Sonia Stupińska, 
Szymon Wilk, Michalina Gaweł, Sandra 
Jonczyk, Paweł Lisoń, Wioletta Reiter, 
Katarzyna Tyrek, Justyna Wróblewska, 
Sylwia Górny, Tomasz Kuboth, Dominika 
Paterak, Patrycja Ryndała, Karina Walocha, 
Ramona Ziaja oraz zespół instrumentalno-
wokalny w składzie: Dominika Bryś, 
Ewelina Krawczyk, Marcin Lempa, 
Justyna Tworek, Weronika Goj, Agnieszka 
Kobiołka, Marcin Paluszek, Marcin 
Krafczyk, Grzegorz Lis, Mateusz Skibe. 
Tańczył zespół „Wektor” Marty Więdłochy 
z gimnazjum.

Wspomniałem na wstępie: przyjąć 
imię to jedno, czyli uczcić kogoś, oddać 
cześć, ale jest jeszcze ta druga, bardziej 
istotna strona przysłowiowego medalu. To, 
jak mówi słownik języka polskiego pod 

słówkiem „imię” – czynić coś w czyimś 
imieniu, czynić w zastępstwie kogoś. 
(Dało się tę myśl zauważyć w wypowiedzi 
naszego proboszcza podczas uroczystej 
mszy w słowie do młodzieży). Czy to 
możliwe? Zawsze wtedy, gdy działaniu 
towarzyszyć będzie prawdziwy, niczym 
nie powodowany uśmiech.

Janusz Orlikowski

Uczniowie, nauczyciele 
i dyrekcja Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Dobrodzieniu składają 

gorące podziękowania:
panu Edwardowi Beblowi
za nieodpłatne przekazanie  

wyrobów swojego zakładu na 
uroczystość nadania imienia 

szkole;
panom Januszowi i Piotrowi 

Krzyśko
za nieodpłatne wykonanie 
elementów dekoracyjnych 

kącika  patrona;
policjantom 

z komisariatu w Dobrodzieniu 
za zabezpieczenie przejścia 
młodzieży, władz miasta i 

zaproszonych gości z kościoła 
do szkoły i ze szkoły do 

Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.

Poświęceniu dzieła towarzyszyły dwa, godne 
zauważenia, symbole: gołąb wypuszczony w 
przestrzeń i za nim wędrujące balony.
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Wnioski do bud¿etu na rok 2006
Corocznie w listopadzie przed mo-

mentem opracowania budżetu na rok 
następny zwracamy się do radnych , 
sołtysów, stowarzyszeń i mieszkańców 
o przedstawienie wniosków do budżetu, 
które należałoby w pierwszej kolejności 
zrealizować. Także w tym roku takie 
wnioski do urzędu wpłynęły, wszystkie 
są w pełni uzasadnione, nie ma jednak 
możliwości ich realizacji  w roku 2006 
– przede wszystkim ze względu na 
ograniczone środki w budżecie gminy 
jak również na konieczność opracowania 
dokumentacji kosztorysowej. Szacując 
jednak wnioski można stwierdzić, że 
opiewają one na dziesiątki milionów 
złotych i dotyczyć będą  dłuższego 
okresu czasu. Większość z nich zostanie na 
pewno uwzględniona w wieloletnim planie 
inwestycyjnym gminy na lata 2007-2013.

W zakresie ochrony środowiska 
zgłoszono 10 wniosków, które dotyczą 
budowy kanalizacji Dobrodzienia (jest 
przygotowana dokumentacja na Osiedle 
Wieczorka, ul. Kolejowa, ul. Powstańców 
Śl. Wojska Polskiego, Szemrowicką), 
budowy oczyszczalni ścieków w Pludrach 
oraz budowy kanalizacji w Pludrach, 
Bzinicy, ul. Kwiatowej w Rzędowicach, 
kanalizacji wsi Pietraszów, Ligota 
Dobrodzieńska, Szemrowice, Warłów, 
Gosławice. Część tych zadań jest w 
trakcie projektowania pod inwestycje w 
ramach programu ochrony Górnej Odry i 
Dolnej Małej Panwi w ramach wspólnego 
Stowarzyszenia „Trias Opolski”. Gmina 
Dobrodzień jest od roku 2000 członkiem 
tego Stowarzyszenia. Jest to inwestycja 
planowana na lata 2007-2013.

W wielu miejscach Polski w 
październiku 2005 r. odbywały się 
okolicznościowe spotkania nauczycieli 
oraz wszystkich pracowników oświaty, 
członków ZNP z okazji przypadającego 
co roku 14. października Dnia Edukacji 
Narodowej, a także niecodziennej 
100. rocznicy powstania Związku Na-
uczycielstwa Polskiego na ziemiach 
polskich.

Jubileusz ten wpisał się na trwałe 
w historię Polski, bowiem w różnych 
okresach dziejowych i co za tym 
idzie w zmieniających się ciągle 
uwarunkowaniach politycznych i spo-
łecznych ZNP konsekwentnie starał 
się realizować swoje główne cele, 
którymi wiecznie pozostają: walka 
o demokratyczną oświatę, wysoką 
jakość kształcenia i godność stanu 
nauczycielskiego.

Uroczystości w Dobrodzieniu odbyły 
się w dniu 19. października o godzinie 
14.00 w pomieszczeniach Park Hotelu, 

W zakresie przebudowy dróg zgłoszo-
no potrzebę wykonania nawierzchni asfalto-
wej 31 dróg na terenie miasta (ul. Konrada 
Mańki, Opolska, Habas i wszystkie drogi 
po budowie kanalizacji) i na terenie gminy 
- praktycznie we wszystkich wioskach, 
budowy wiaduktu na ul. Rzędowickiej, 
remontu mostów i przepustów, budowie 
dróg na terenie b. POM.

Zgłoszono także potrzebę budowy 
ścieżek rowerowych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 901 od Pietraszowa 
do Kocur z wymianą chodników 
wzdłuż ulicy Piastowskiej i Oleskiej 
w Dobrodzieniu oraz wzdłuż dróg po-
wiatowych np. od Szemrowic i Warłowa 
do szkoły. We wnioskach znalazły się 
także sprawy wymiany chodników w 
centrum Dobrodzienia, estetycznego 
zagospodarowania rynku i przyległych 
placów, utwardzenia prawej strony placu 
targowego przy ul. Solnej. Planując te 
inwestycje trzeba będzie wziąć pod uwagę 
wcześniejszą wymianę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej po oddaniu do użytku 
obwodnicy Dobrodzienia (ul. Lubliniecka, 
Plac Wolności, Edyty Stein, Cmentarna, 
Opolska).

W przyszłym roku zamierzamy 
wykonać modernizację istniejącego 
oświetlenia  ulicznego (wymiana opraw 
na energooszczędne), musimy jednak 
nadal pamiętać o potrzebach budowy 
dodatkowego oświetlenia, które zgłaszają 
nam mieszkańcy Malichowa, Kocur, 
Bzinicy Nowej, Szemrowic, Rzędowic, 
Bąków, Główczyc, Gosławic, Kolejki, 
Pietraszowa i Dobrodzienia. Obecnie co 
roku w ramach oszczędności energii z 

tytułu wyłączeń planujemy i realizujemy 
te zadania  m.in. w tym roku wykonano 
oświetlenie ul. Topolowej w Dobrodzieniu 
i Leśnej w Bzinicy. Projektuje się oświetle-
nie w Makowczycach i Warłowie.

Potrzeby do budżetu o dofinansowanie 
zgłosiły również stowarzyszenia m.in. w 
zakresie propagowania historii regionu, 
dorobku kulturalnego w zakresie roz-
budowy Izby Regionalnej i utworzenia 
muzeum Ziemi Dobrodzieńskiej. Pilną 
potrzebą jest także budowa miejskiego 
szaletu, wprowadzenia ekologicznego 
ogrzewania w budynkach komunalnych, 
wyznaczenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, modernizacja ujęć wo-
dy, których mamy na terenie gminy 
aż 5, rekultywacja i monitoring terenu 
wysypiska śmieci.

Ciągle wzrastają także wymagania 
SANEPID w zakresie eksploatacji bu-
dynków szkół i przedszkoli, z czym wiąże 
się konieczność wymiany istniejącego 
oświetlenia np. szkoły w Szemrowicach, 
termomodernizacji tych budynków w 
celu obniżenia kosztów ogrzewania 
– w tym zakresie najważniejsze jest 
wykonanie termomodernizacji gimnazjum 
w Dobrodzieniu.

Mając przed oczyma wszystkie 
te wnioski bardzo trudno wybrać do 
realizacji te najważniejsze bez narażenia 
się na zarzut: dlaczego kanalizacja tej a 
nie innej miejscowości, dlaczego budowa 
drogi w tej wsi czy też dlaczego ten 
odcinek oświetlenia, kiedy w zasadzie 
wszystko jest bardzo potrzebne.

L.K.

Jubileusz 100. lecia ZNP                    
gdzie przybyli zaproszeni goście w 
osobach: pani burmistrz mgr Lidii 
Kontny, pani przewodniczącej komisji 
oświaty starostwa powiatowego mgr 
Renaty Płaczek-Zielonki reprezentującej 
pana starostę oraz pani dyrektor ZEASiP 
mgr inż. Bożeny Umiastowskiej, a także 
bardzo liczne grono koleżanek i kolegów, 
członków ZNP.

Spotkanie rozpoczęła pani prezes 
Zarządu Oddziału ZNP w Dobrodzieniu 
mgr Danuta Bukartyk, która w ser-
decznych słowach powitała wszystkich 
przybyłych na tę podniosłą uroczystość 
gości oraz przedstawiła przewidziany 
porządek, który uległ nieznacznym 
modyfikacjom tak, aby dzieci i młodzież 
biorące udział w występie nie nudziły 
się. W związku z powyższym na samym 
początku nastąpiła część artystyczna w 
wykonaniu grupy dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Dobrodzieniu pod 
opieką mgr Zofii Tyrek, które zebrały 
burzliwe oklaski, a następnie program na 
wesoło o tematyce szkolnej przedstawiła 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 
pod opieką p. mgr Agnieszki Hurnik.

Po zakończeniu części artystycznej 
rozpoczęła się część oficjalna obchodów 

100-lecia ZNP, podczas której głos zabra-
ła pani burmistrz Lidia Kontny składając 
życzenia wszystkim nauczycielom oraz 
pani Renata Płaczek-Zielonka, która 
odczytała list od pana starosty na tę 
okoliczność. Następnie mgr Marek 
Kolasa w krótkim referacie przedstawił 
historię powstania i działalności ZNP na 
przestrzeni minionych 100 lat oraz dzień 
dzisiejszy i perspektywy na przyszłość 
naszej organizacji związkowej.

W kolejnej części uroczystości 
nastąpiło wręczenie przez p. prezes ZNP 
mgr Danutę Bukartyk oraz p. burmistrz 
mgr Lidię Kontny wyróżnień i odznaczeń 
zasłużonym członkom i działaczom 
związkowym. Wyróżnienia i odznaki 50-
lecia przynależności do ZNP otrzymali 
następujący koleżanki i koledzy: Aniela 
Kades, Edward Kontny, Elżbieta Kała. 
Natomiast złotymi odznakami ZNP 
uhonorowani zostali mgr Zofia Tyrek 
oraz mgr Marek Kolasa.

Po zakończeniu tej podniosłej chwili 
wszyscy goście zostali zaproszeni na 
uroczysty obiad, który finalizował 
obchody 100-lecia ZNP.

Marek Kolasa
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Przetargi w gminie

Stowarzyszenie "Dobrodzieñ 
Potrzebuj¹cym" proponuje

Lotnisko 
w Kamieniu Œl¹skim

Œwiêto Niepodleg³oœci

Pod koniec roku Urząd Miasta i 
Gminy Dobrodzień ogłosił dwa przetargi 
nieograniczone. Pierwszy przetarg to 
budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Makowczyce 
o długości 895 mb. Jest to przetarg 
nieograniczony powyżej 60.000 EURO. 
Zakres robót budowlanych będzie 
obejmować wykonanie korytowania 
istniejącej nawierzchni o grubości 29 cm 
i szerokości 3.5 mb, wykonanie podbud-
owy z kruszyna łamanego warstwa dolna 
15 cm, warstwa górna 10 cm, wykonanie 
nawierzchni z asfaltobetonu o grubości 4 
cm, wykonanie poboczy z klińca grubości 
15 cm, przebudowa istniejącego przepustu 
¨ 50 – 8 mb, wykonanie odmulenia rowów 
przydrożnych 522 mb oraz wykonanie 
nowych przepustów. Termin składania 
ofert na ww. przetarg do 28.12.2005 r. 
Inwestycja ta będzie realizowana wiosną 
przyszłego roku i finansowana do 70% 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Drugi przetarg, który został ogłoszony 
jest to także przetarg nieograniczony 

Na początku października br. odbyło 
się w Kamieniu Śląskim spotkanie samo-
rządów wojewódzkiego, powiatowych i 
gminnych w sprawie przystąpienia tych 
jednostek do podmiotu Lotnisko Opole-
Kamień Śląski na zasadzie udziału 
kapitałowego w spółce i zadeklarowaniu 
wkładu finansowego w to przedsięwzię-
cie. Na spotkaniu przedstawiono mo-
delowy przykład udziału samorządów w 
spółce zarządzającej portem lotniczym 
Katowice–Pyrzowice. Z wykazu wynika, 
że udziałowcami w tym porcie zostały 
przede wszystkim gminy położone w 
pobliżu lotniska, jak np. Tarnowskie 
Góry, Bytom, Zabrze, Świerklaniec, 
Siewierz, które mają nadzieję na do-
datkowe inwestycje np. w zakresie 
infrastruktury drogowej. Utworzenie 
lotniska w Kamieniu Śląskim byłoby dużą 
szansą dla Opolszczyzny, jednak podjęcie 
decyzji o przystąpieniu do spółki wymaga 
dużej rozwagi.  Dlatego tylko Urząd 
Marszałkowski, miasto Opole i gmina 
Gogolin, na której terenie znajduje się 
lotnisko zadeklarowały udział kapitałowy 
w spółce.

L.K.

Z okazji przypadającej w dniu 11. 
listopada 87. rocznicy odzyskania nie-
podległości Polski odbyła się w kościele 
pod wezwaniem Marii Magdaleny w 
Dobrodzieniu msza św. w intencji Ojczyz-
ny. Uroczysty charakter nadała jej obecność 
pocztów sztandarowych szkół, zakładów 
pracy i straży pożarnej oraz chóru pod 

Ostatnio modna jest likwidacja. 
Gdyby ktoś policzył ilość zamkniętych 
szkół, przedszkoli czy ośrodków 
zdrowia, zebrały by się hektary 
nieużywanej powierzchni. Dlatego 
pocieszającym jest fakt, że miast  
likwidacji, tworzy się NOWE. Jest 
to rzadkość w naszej rzeczywistości,  
dlatego tym bardziej należy  wspom-
nieć o otwarciu nowej placówki. 

Otóż z początkiem nowego roku  
będziemy mieli w Dobrodzieniu dwa 
ośrodki zdrowia. Ten nowy będzie się 
mieścił przy ulicy Oleskiej – w budynku 
Zakładu Opieki Medycznej. Jak już 
podano wcześniej na ulotkach,  placówkę 
poprowadzą od początku dwaj lekarze 
Mirosław Duda i Paweł Grzanka. W ich 
planach leży pozyskanie specjalistów 
(pediatra, neurolog, laryngolog). Będzie 
także możliwość wykonania na miejscu 
podstawowych  badań  (USG, badania 
laboratoryjne). Mieszkańcy gminy 

powyżej 60.000 EURO na modernizację 
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 
i Gminy Dobrodzień. Inwestycja będzie 
finansowana z oszczędności w opłatach 
za energię elektryczną bez zaciągnięcia 
i poręczenia kredytu przez miasto Do-
brodzień. Zakres prac obejmuje wymianę 
1009 szt. wyeksploatowanych opraw 
oświetleniowych na istniejącej siatce 
słupów na oprawy nowe, wyposażone 
w źródła światła o podwyższonym 
strumieniu świetlnym, wymianę wy-
sięgników, wymianę zabezpieczeń, 
wymianę przewodów zasilających oprawę 
oraz doświetlenie ulic miejscowości 
Makowczyce i Warłów. Istniejące oś-
wietlenie drogowe na terenie Gminy 
Dobrodzień wykonane jest głównie w 
oparciu o oprawy rtęciowe. Zastosowane 
oprawy w chwili obecnej nie w pełni 
spełniają wymagania norm co do natęże-
nia oświetlenia, luminacji oświetlenia 

jezdni oraz jej równomierności, są 
przestarzałe technicznie, posiadają 
zardzewiałe odbłyski oraz małą szczel-
ność komory układu optycznego, co 
powoduje ograniczenie strumienia 
świetlnego wysyłanego z oprawy 
oraz znaczne straty pobranej energii 
elektrycznej. Ze względu na decydujące 
znaczenie kryterium energooszczędności 
proponuje się oświetlenie całego 
terenu wysokoprężnymi lampami so-
dowymi. Lampy te charakteryzują 
się wysoką skutecznością świetlną 
(dwukrotnie wyższą niż lampy rtęciowe) 
i dużą trwałością. Ponadto światło 
lamp sodowych powoduje większą 
kontrastowość przedmiotów a co za tym 
idzie większą ostrość widzenia, szybszą 
percepcję, niższy poziom odczuwalności 
oślepienia. Przedstawiony zakres prac 
umożliwi poprawę jakości oświetlenia 
drogowego oraz pozwoli na uzyskanie 
znacznych oszczędności w kwotach 
przeznaczonych na energię elektryczną 
oraz utrzymania oświetlenia ulic. Ter-
min składania ofert na ww. przetarg 
do 03.01.2006r. Inwestycja będzie re-
alizowana początkiem 2006 roku.

W. Krafczykdyrekcją pani Beaty Sikory. 
Po mszy św. odbył się koncert 

pieśni patriotycznych w wykonaniu 
chóru LUTNIA z Koszęcina, który już 
niejednokrotnie gościł w Dobrodzieniu, 
przedstawiając zawsze nowy i ciekawy 
repertuar.

L.K.

Dobrodzień będą mieli prawo wyboru 
swojego ośrodka. Placówka powstaje 
w wyniku inicjatywy Stowarzyszenia 
„Dobrodzień Potrzebującym”. Pomysł 
dosyć szybko nabrał realnych kształtów. 
Dobrze, że coś się zmienia, bo jak na 
ponad 11 tys. mieszkańców gminy jeden 
ośrodek zdrowia stanowi jedynie malutki 
symbol opieki zdrowotnej. Wiadomo, że 
wiejskie ośrodki zdrowia zniknęły i chyba 
tak szybko się nie pojawią. Marzeniem 
mieszkańców jest, by teraz obie placówki  
niejako się uzupełniały. Dzięki temu opieka 
lekarska dla każdego indywidualnego 
pacjenta, bez względu na to, do którego 
z ośrodków będzie „przynależał”,  może 
jedynie zyskać na jakości i wszyscy będą 
zadowoleni – jak w Leśnej Górze (patrz 
– niedzielny serial). Dla tych, którzy się 
jeszcze decydują, podaję do wiadomości, 
że deklaracje   można   odebrać i zwrócić 
wypełnione w UMiG Dobrodzień.     

 Ewa Piasecka

Dwie przychodnie
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Jak narodził się pomysł startowania 
do Parlamentu Europejskiego?

Kandydowanie w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego zaproponował mi 
mój znajomy. Stwierdziłem, że jest to 
dobry pomysł. Nie byłem wtedy członkiem 
Platformy Obywatelskiej, jednak zyskałem 
jej akceptację i startowałem jako bez-
partyjny z listy PO. 

Jakie korzyści dla Opolszczyzny 
wypływają z Pana pracy w Parlamencie 
Europejskim?

Będąc eurodeputowanym nie mo-
gę myśleć w kategoriach jednego 
regionu, jednak staram się promować 
Opolszczyznę. Zwróciłem się z prośbą do 
wszystkich samorządowców, o przysłanie 
mi materiałów reklamowych. Rozdaję 
je moim gościom. Na każdym kroku 
zachwalam Śląsk Opolski. Dążę do tego, 
aby projekt Odra 2015 był korzystny dla 
naszego regionu. W inwestycji tej staramy 
się uczynić Odrę rzeką „turystyczną”, 
„transportową” i przyjazną ekologicznie.

Z jakimi problemami boryka się 
teraz Unia Europejska? 

Unia Europejska znalazła się na 
„rozdrożu”. Pojawiają się liczne problemy, 

Świadczenia 
rodzinne

Wigilia
Punktem kulminacyjnym przeżyć 

adwentowych w rodzinie chrześcijańskiej 
jest Wigilia Bożego Narodzenia.

Niemal w każdym domu ubiera się 
choinkę, która jest symbolem „drzewa 
rajskiego”. Przez swoją żywość i zieleń 
zachowaną nawet w zimie staje się 
symbolem Chrystusa jako „drzewa życia” 
a przez przyozdobienie jej świecami 
symbolizuje Chrystusa „światłość 
świata”. Pod choinką ustawia się żłóbek 
dla upamiętnienia narodzenia Syna 
Bożego w Betlejem.

Osoba uprawniona do świadczeń 
rodzinnych ma obowiązek, zgodnie z art. 
25a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych, do dnia 
15 marca złożyć oświadczenie o wysokości 
dochodów członków rodziny uzyskanych 
w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli 
osoba nie złoży oświadczenia podmiot 
realizujący wstrzymuje wypłatę świadczeń 
rodzinnych od najbliższego terminu 
płatności do końca okresu zasiłkowego, 
zgodnie z art. 25 a ust. 2 ustawy. W 
przypadku gdy osoba złoży oświadczenie 
po terminie podmiot realizujący wznowi 
wypłatę świadczeń rodzinnych od 
miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wpłynęło oświadczenie, zgodnie 
z art. 25a ust. 3 ustawy.

Socjolog i jedyny reprezentant Opolszczyzny w Parlamencie Europejskim. 
Były marszałek województwa. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca 
Uniwersytetu Opolskiego i pracownik badawczy Instytutu Śląskiego w Opolu. 
Specjalnie dla czytelników „Echa Dobrodzienia i Okolic”, z dr Stanisławem 
Jałowieckim, rozmawiały: Dominika Gorgosz i Katarzyna Styczyrz. 

np. związane z finansowaniem projektów, 
kwestią konkurencyjności Europy w 
stosunku do reszty świata, czy tożsamości 
UE. Dużym utrudnieniem jest brak 
traktatu konstytucyjnego. Coraz częściej 
podejmowana jest też dyskusja na temat 
Turcji, jako przyszłego członka UE.

Ma Pan kontakt z młodzieżą z 
całej Europy: jest Pan wykładowcą na 
Uniwersytecie Opolskim, organizuje 
Pan Międzynarodową Szkołę Letnią 
oraz różne konkursy. Co Pan sądzi o 
opolskiej młodzieży?

Szkoła Letnia jest skierowana do 
studentów starszych lat, asystentów i 
absolwentów z całej Europy, którzy 
pragną pogłębić swoją  wiedzę o 
integracji europejskiej, stosunkach 
pomiędzy starymi i nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej itp. 
Organizowany przeze mnie „Szkolny 
Konkurs Europejski” skierowany jest 
natomiast do szkół ponadgimnazjalnych. 
Spotykam się z młodymi ludźmi z całej 
Europy. Obserwując ich mogę śmiało 
powiedzieć, że Opolanie posiadają 
wiedzę na wysokim poziomie. Dorównują 
swoim zagranicznym kolegom. Nie widzę 

pomiędzy nimi różnicy. Znajdują się w 
podobnej sytuacji, dlatego też podobnie 
reagują. 

Dlaczego został Pan członkiem 
komitetu na rzecz utworzenia 
uniwersytetu amerykańskiego w 
Polsce? 

Uważam, że nasi studenci nie muszą 
wyjeżdżać za granicę, żeby studiować na 
„zagranicznych” warunkach i pogłębiać 
znajomość języka angielskiego. 
Chcieliśmy otworzyć 5 wydziałów 
różnych amerykańskich uniwersytetów. 
Początkowo planowaliśmy rozpoczęcie 
działalności w roku akademickim 2005/
2006, jednak pojawiły się problemy 
legislacyjne. Niestety, jak na razie, nie 
wiemy, kiedy uda nam się otworzyć tę 
szkołę.

Zbigniew Dębowski
ul. ks. G. Łysika 9/4

46-300 Olesno
tel. kom. 0503 478 895

Oferujemy usługi z zakresu
kompleksowego
wykańczania
i przebudowy wnętrz:
• tapetowanie,
• malowanie,
• gładzie,
• tynki,
• płytkowanie,
• regipsy
• ocieplanie
i wszystko,
co sobie wymyślisz
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Zaproœ mnie do "Mistelli"
Każda miejscowość ma swoje cha-

rakterystyczne miejsce, które jest dla 
niej znakiem szczególnym i odróżnia 
ją od innych miast czy wiosek. Dla 
Dobrodzienia takim miejscem przez lata 
była Mistella. Tu wpadały koleżanki na 
szybką małą czarną  podczas sobotnich 
zakupów, a rodziny od czasu do czasu 
spotykały się przy kotlecie i barszczyku. 
Tu przy akompaniamencie grającej szafy 
rozgrywały się szachowe boje, a w 
Hubertusowe święto myśliwi opowiadali 
sobie o leśnych harcach pogryzając 
pieczonego dzika i pasztet z zająca. 
Osobiście troszkę przesadziłam w ilości 
trunków podczas mojej „niedawnej” 
osiemnastki zapuszczając korzenie na 
wiele godzin właśnie  w Mistelli. Łza się 
w oku kręci,  bo tęskno  za   starymi  i 

•  rozmyła się sprawa miejskiej toalety,  ale 
problem pozostał

• za wcześnie rano gasną latarnie, w 
pochmurny lub mglisty dzień o 6.30 rano 
można się zderzyć na chodniku z zaspa-
nym sąsiadem – widoczność zerowa

• za rzadko,  szczególnie  wieczorami,  
pojawiają się patrole policyjne na bocz-
nych drogach

• blokom administrowanym przez ZGKiM 
przydałoby się malowanie, miasto w 
porównaniu np. z Olesnem jest szare 
i ponure

•  na 3 apteki w mieście,  żadna nie urzędu-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dobrodzieniu udostępni w celach zareklamowania swoich 
usług, ścianę wschodnią budynku w Dobrodzieniu, przy 
ul. Lublinieckiej 73, w zamian za uzupełnienie tynków 
na tej części budynku.
Szczegóły do omówienia w naszym Zakładzie, adres:

Dobrodzień, ul. Piastowska 25, 
tel.: 0/34/357-55-34; 0/34/357-53-51; 0/34/357-53-30

ZAPRASZAMY

W ramach przeciwdziałania ne-
gatywnym skutkom zbliżającej się 
zimy Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Dobrodzieniu 
zwraca się z uprzejmą prośbą do mie-
szkańców gminy o zgłaszanie osób 
i rodzin znajdujących się w bardzo 
trudnych warunkach życiowych. 
Osoby bezdomne, starsze, samotne, 
niepełnosprawne – są szczególnie 
narażone na działanie negatywnych 
skutków zimy.

W celu udzielenia niezbędnej po-
mocy i zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb socjalno-bytowych osobom 
wymagającym wsparcia prosimy o 
ich zgłaszanie do tutejszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (Urząd Miasta i 
Gminy Dobrodzień, parter, pokój nr 2, 
telefon – 35 75 100 wew. 42.).

Zima to najtrudniejszy okres dla 
ww. osób, w związku z tym kierujemy 
nasz apel do ludzi dobrej woli, aby 
za ich pośrednictwem pracownicy 
pomocy społecznej mogli dotrzeć do 
jak największej grupy potrzebujących 
i podjąć odpowiednie działania.

Pracownicy MGOPS Dobrodzień

Przypomina się mieszkańcom gminy Dobrodzień, że 
jedynie do dnia 31 grudnia 2005 r. można złożyć w 
starostwie powiatowym w Oleśnie wniosek o ustalenie 
odszkodowania za grunty zajęte do dnia 31 grudnia 
1998 r. pod drogi publiczne. Po upływie tego terminu 
roszczenie to wygasa.

wcale nie takimi złymi czasami. Ale to 
już było… Potem nastąpiły suche lata 
i byliśmy bez naszej Mistelli. Rodacy, 
którzy przyjeżdżali na wakacje nie mogli 
się pogodzić z tym, że  rynek jest uboższy 
o tak integrujące ludzi miejsce.

No i doczekamy chyba dnia, że nasza 
Mistella znów zaprosi nas na kawę. Przy 
pomyślnych prognozach w połowie 
grudnia będziemy mogli spróbować 
serwowanych tam specjałów. 

Na pewno wnętrze nas zaskoczy, 
ale chyba powinno, bo poprzednie było 
już dosyć sfatygowane. Teraz będziemy 
mogli powiedzieć, że na rynku już nic nie 
brakuje, a sam szyld z dźwięczną nazwą 
„Mistella” zapewnia przejeżdżających, że 
na pewno są w Dobrodzieniu.

Ewa Piasecka

Bol¹czki mieszkañców
w telegraficznym skrócie

je w nocy, a takie dyżury na pewno 
miałyby uzasadnienie

• w komisjach wyborczych należałoby 
zatrudnić bezrobotnych, którzy nie 
mają żadnych dochodów lub są one 
bardzo symboliczne

• pora sprzątnąć swoje wątpliwe już 
ozdoby z grobów po Święcie Zmarłych, 
bo często szkło po stłuczonych zniczach 
wala się do wiosny po cmentarzach.

 Następne uwagi i propozycje 
mieszkańców będą się ukazywały w 
następnych numerach „Echa”.

EP

APEL

W dniach 2 – 6 października goś-
ciła w Dobrodzieniu 42-osobowa 
grupa mieszkańców naszego miasta 
partnerskiego Haan. Program wizyty 
wpisany był w 8. dniowy pobyt grupy 
w Polsce i zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie EUROPAUNION w 
tym mieście. W programie przewidziano 
jeden dzień pobytu w Dobrodzieniu w 
czasie którego nasi goście odwiedzili 
Firmę MEBLE KLER, salon meblowy 
AGATA, krytą pływalnię, szkołę pod-
stawową i Urząd Miasta i Gminy. 
Jednak w Dobrodzieniu przebywali 
w zasadzie 4 dni. Przez następne dni 
wyjeżdżali z Dobrodzienia na wycieczki 
do Wrocławia, Opola i Krakowa. Dla 
niektórych z naszych gości była to 
pierwsza wizyta zarówno w Polsce jak 
i w Dobrodzieniu. Wśród gości były 
jednak osoby, które przebywały tu już 
kilka razy jak np. Pani Marlene Altmann 
przewodnicząca Komisji Kultury Rady 
Miejskiej Haan czy Pan Fritz Kohler 
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego w Haan.

Goście zakwaterowani byli w Park 
Hotelu, pensjonacie Pani Pryszcz w 
Kolejce i w domach prywatnych.

L.K.

Goœcie 
z Haan                    

UWAGA
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Kolejny rok z projektem 
Socrates Comenius

Publiczne Gimnazjum Dobrodzieniu 
im Jana Pawła II przystąpiło do drugiego 
roku realizacji szkolnego projektu Socrates 
Comenius pt.: ”Matematyka w naszym 
życiu” .Początek drugiego roku nie był 
dla nas łatwy. Szkoła z Portugalii, będąca 
szkoła koordynująca wycofała się z realizacji 
projektu. Pod znakiem zapytania stała dalsza 
współpraca pozostałych. Jednak mimo 
odejścia głównego koordynatora podjęliśmy 
dalszą współpracę. Przypieczętowaniem tego 
było spotkanie robocze w Bydgoszczy, które 
odbyło się w dniach 03.11 – 09.11. Podobnie 
jak rok temu w Dobrodzieniu, tak teraz w 8. 
co do wielkości mieście w Polsce odbyło 
się spotkanie szkół partnerskich z Czech 

(Hostivice/Praga), Słowenii (Idrija), Rumunii 
(Cluj Napoca)oraz  z Polski (Bydgoszcz 
i Dobrodzień).Z Dobrodzienia wyruszyła 
czteroosobowa delegacja w składzie: Monika 
Maruszczyk (uczennica kl. III e gimnazjum, w 
zeszłym roku gościła uczennice ze Słowenii), 
Arkadiusz Macha (uczeń kl. III e gimnazjum, 
w zeszłym roku gościł ucznia z Portugalii) 
oraz Anna Rejdak – nauczycielka języka 
angielskiego i Beata Jasińska – koordynator 
projektu.

W Bydgoszczy zostaliśmy przywitani 
bardzo ciepło. Na stacji czekała na nas p. 
Iwona Zbyszyńska – koordynator projektu 
w Bydgoszczy. Monika gościła u Katarzyny 
Sira, uczennicy I kl. Gimnazjum nr 23 w 
Bydgoszczy. Arek natomiast był gościem 
Pawła Koteckiego, ucznia również z I 
kl. bydgoskiego gimnazjum. Następnego 
dnia byliśmy z wizytą u prezydenta miasta 
Bydgoszczy. Wręczyliśmy pamiątkową 
grafikę Dobrodzienia wykonaną przez pana 
Pawła Mrozka. Prezydent Bydgoszczy 
też obdarował wszystkich upominkami.  
Natomiast w szkole czekało wszystkich 

uczestników spotkania tradycyjne polskie 
powitanie – chlebem i solą. Następnie 
uczniowie wzięli udział w poszczególnych 
lekcjach. Nauczyciele natomiast dzieli się 
spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania 
szkół, prowadzenia lekcji, awansu nauczycieli. 
W tym samym dniu zwiedzaliśmy też 
Publiczne Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy 
i byliśmy pod wrażeniem przeprowadzonego 
tam remontu. W tym samym dniu, popołudniu 
odbyły się też warsztaty szkoły ze Słowenii. 
Były to gry integracyjne oraz rysowaliśmy 
wzory pod koronki słoweńskie, oparte 
na naszym regionalnych motywach. Być 
może paniom ze Słowenii uda się wykonać 
koronkę z dobrodzieńskimi motywami. W 

trzecim dniu spotkania warsztaty prowadziły 
szkoły z Rumunii i Bydgoszczy. Szkoła 
z Rumunii zaprezentowała piękne wzory 
architektonicznego orgiami. Uczyliśmy się 
wykonywać podobne wzory. Natomiast 
gimnazjum z Bydgoszczy przygotowało 
konkurs wiedzy o Europie dla uczniów. 
Delegacja z Dobrodzienia została popro-
szona do komisji konkursowej. Natomiast 
pozostali nauczyciele wykonywali kartki 
świąteczne, techniką orgiami. Po tak 
wyczerpujących warsztatach, uczniowie 
zwiedzali Bydgoszcz natomiast nauczyciele 

mieli przed sobą trudne spotkanie. Trzeba 
było podjąć decyzję o wyborze nowego 
koordynatora. Jednomyślne została wybrana 
szkoła ze Słowenii. Szczególnie największym 
zaufaniem została obdarzona pani Vasilija 
Kobal, która ma duże doświadczenie w 
realizacji tego typu projektów. Potem 
decydowaliśmy jeszcze o przygotowaniu 
produktów projektów na obecny rok 
szkolny. Zdecydowaliśmy, że przygotujemy 
monografie znanych matematyków z krajów 
partnerskich oraz przysłowia związane z 
matematyką z ich interpretacją wykonaną 
przez uczniów np. w postaci komiksu lub 
prezentacji Power Point. To wszystko działo 
się w sobotę. Po wyczerpujących dniach 
nagrodą była niedzielna wycieczka do 
Torunia – miasta Mikołaja Kopernika. Myślę, 
że na wszystkich miasto to wywarło ogromne 
wrażenie. Zwiedzaliśmy rynek, dom Mikołaja 
Kopernika, kościoły, krzywą wieżę Toruńską, 
kupowaliśmy pierniki toruńskie i na koniec 
byliśmy w planetarium. Następny dzień był 
dla naszej załogi ostatnim dniem spotkania, ale 
najważniejszym. Bowiem po szkole czeskiej 
były zaplanowane nasze warsztaty. Szkoła 
czeska obdarowała wszystkich laleczkami 
wykonanymi z kukurydzy. Poza tym 
uczniowie i nauczyciele rysowali mapę Czech, 
wraz z najbardziej atrakcyjnymi miastami 
tego państwa. Natomiast nasza szkoła 
przedstawiła prezentację o Dobrodzieniu i 
szkole. Zaprezentowaliśmy również stroje z 
naszego regionalnego zespołu. Potem odbyły 
się warsztaty . Były to zajęcia integracyjne 
z języka angielskiego oraz zagraliśmy w 
twistera, przygotowanego przez Monikę 
Maruszczyk. Po warsztatach niestety 
żegnaliśmy się z uczestnikami spotkania. 

Tak więc mamy za sobą kolejny, trzeci  
międzynarodowy meeting partnerów w 
Bydgoszczy. Przypomnę, że poprzednie miały 
miejsce w Dobrodzieniu i Hostivicach koło 
Pragi. Wiosną kolejne spotkanie w Rumunii, 
w mieście Cluj-Napoca. Czeka więc nas drugi 
rok pracy z projektem. Jesteśmy bogatsi w 
pewne doświadczenia ale za każdym razem 
uczymy się czegoś nowego . Bydgoszcz i 
Toruń pozostawił w nas ciepłe wspomnienia. 

Beata Jasińska

Łamanie się opłatkiem

Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca , zgodnie z praktyką dawnych 
chrześcijan spożywa się obiad postny, złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw. Uczta ma 
charakter religijny, bardzo uroczysty – świadczy o tym stary zwyczaj czytania fragmentu 
Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i wspólna modlitwa rodziny. Ceremoniom 
wieczerzy wigilijnej przewodniczy ojciec rodziny.

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem. 
Obrzęd ten następuje po modlitwie i złożeniu sobie życzeń, a więc na samym początku 
wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Dzielenie się opłatkiem 
oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy , że ostatni nawet kawałek 
chleba należy podzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i jedna 
skłóconych.

Wilia - wieczerza wigilijna
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W grudniowym numerze Echa 
przedstawiamy Państwu kolejne 
nowości wprowadzone do praktyki 
funkcjonowania naszego Urzędu w 
związku z przystąpieniem naszej Gminy 
do akcji społecznej Przejrzysta Polska. W 
październiku b.r. zarządzeniem Burmistrza 
został przyjęty kodeks postępowania 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy, 
jest ściśle związany z Kodeksem Etycznym 
Pracowników. Kodeks postępowania 
nie jest zbiorem wszystkich procedur 
postępowania, wynikających z zapisów 
zawartych w Kodeksie Etycznym, lecz 
zawiera ogólne zalecenia dotyczące pracy, 
kontaktów, decyzji i działań.

Poniżej przedstawiamy jego treść.

KODEKS POSTĘPOWANIA 
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA 

I GMINY W DOBRODZIENIU

Rozdział I
Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1.Burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza 

Dobrodzienia
2.Pracowniku – należy rozumieć pracownika 

Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu
3.Urzędzie  należy przez to rozumieć Urząd 

Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

Rozdział II
Zasady postępowania 

1.Pracownik winien traktować Obywateli 
z należytym szacunkiem i uczciwie. Aby 
postępować etycznie i wystrzegać się sytuacji 
zagrożeń konfliktami interesów, a także 
dbając o właściwe relacje z interesantami 
(klientami)  należy przyjąć sposób postę-
powania zgodny z zasadami:

-  interesant ( klient ) ma prawo do starannej i 
miłej obsługi

-  obsługa interesanta jest sensem i celem naszej 
pracy

 Pracownik powinien pamiętać o obowiązku 
postępowania z należytą uprzejmością 
i uwagą we wszystkich kontaktach służ-
bowych, zarówno na spotkaniach, w trakcie 
wywiadów jak i innych okolicznościach 
oraz o obowiązku unikania wszelkich form 
uprzedzenia.

2. Pracownik nie powinien przekazywać 
informacji uzyskanych w trakcie pracy 
dla osiągnięcia osobistych korzyści. Nie 
powinien rozpowszechniać wiedzy nabytej 
w czasie zatrudnienia, a której wykorzystanie 
byłoby sprzeczne z interesami społeczności 
lokalnej, a korzystne dla pojedynczych osób 
lub grupy osób.

3. Pracownik nie powinien przekazywać 
informacji uzyskanych w trakcie pracy 
osobom trzecim, które mogą je wykorzystać 
dla własnych korzyści lub dla przewagi nad 
innymi, którzy takich informacji pozyskać 
nie mogą.

4. Pracownik winien chronić informacje 
niejawne zgodnie z przepisami prawa.

5. Pracownik winien udostępniać wszelką 
informację w sprawie na zasadach i w 
granicach prawa.

6. Pracownik ma obowiązek przekazywania 
interesantom (klientom) jawnych informacji 
w sposób wyczerpujący, dokładny, aktualny 
i zrozumiały.

7. Pracownik w stosunku do wszystkich 
interesantów (klientów) powinien zachować 
neutralność.

8. Zabrania się pracownikom przyjmowania 
prezentów lub innych gratyfikacji za pomoc 
lub informacje udzielane interesantom 
(klientom) w sprawach służbowych.

9. Pracownik nie powinien angażować się w 
działania poza Urzędem, w stopniu, który 
ograniczałby jego przydatność lub za-
angażowanie w wykonywanie obowiązków 
służbowych, ani w zajęcia, które mogłyby 
być w jakikolwiek sposób sprzeczne z 
interesami urzędu, w którym pracuje, lub 
mogłyby być niezgodne z zajmowanym 
przez niego stanowiskiem.

10. Pracownik winien wystrzegać się po-
dejmowania dodatkowego zatrudnienia, 
które pozostawałoby w konflikcie z re-
alizowanymi przez niego zadaniami, bądź 
które może wpłynąć na zdolność pracownika 
do wykonywania swoich zadań w sposób 
bezstronny i obiektywny.

Rozdział III
Postępowanie w przypadku podejrzenia 

działania korupcyjnego

1. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia 
przestępstwa korupcji, czy podejrzenie lub 
zaistnienie sytuacji:

• przekupstwa – przyjmowania od 
jakiejkolwiek osoby dóbr materialnych 
jako zachętę lub gratyfikację za wykonanie 
lub zaniechanie wykonania w przyszłości 
lub przeszłości jakiejkolwiek czynności z 
zakresu spraw Urzędu Miasta i Gminy w 
Dobrodzieniu

• świadomego, niezgodnego z prawem 
dysponowania środkami budżetowymi i 
majątkiem będącym dobrem publicznym

• naruszenia zasad kodeksu etycznego
Osoba, która powzięła wiadomości o 
ww. sytuacjach powinna zgłosić problem 
bezpośredniemu przełożonemu lub Bur-
mistrzowi, który podejmie stosowne decyzje, 
zgodne z przepisami prawa.

Rozdział IV
Postępowanie w przypadku naruszenia 

kodeksu

1. W przypadkach naruszenia przez pra-
cownika zasad etyki i niniejszego kodeksu 
postępowania interesant ma prawo:

• złożyć skargę. Sposób składania skarg i 
wniosków przez interesantów przewiduje 
Kodeks Postępowania Administracyjnego 
oraz procedura obowiązująca w Urzędzie.

• zgłosić problem sekretarzowi Gminy lub 
Burmistrzowi.

• złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
wypełnioną ankietę, którą można pobrać w 
sekretariacie lub ze strony internetowej 
Gminy Dobrodzień www.dobrodzien.pl. 
Ankieta dostępna jest również w sekretariacie 
UMiG.

2. W sytuacjach naruszenia przez pracownika 
zasad etyki i kodeksu postępowania 
rozpatrzenie sprawy powierza się  Komisji 
Etyki Pracowniczej.

3. W skład komisji wchodzą: Burmistrz, 
sekretarz Gminy, kierownik Referatu 
Organizacyjno-Samorządowego.

4. Posiedzenia komisji są tajne.
5. Komisja orzeka czy i jakim zakresie 

pracownik naruszył postanowienia kodeksu 
etycznego i kodeksu postępowania.

 Jak wynika z niniejszego kodeksu, 
w przypadku naruszenia powyższych 
zasad przez pracownika Urzędu w sto-
sunku do interesantów, możecie Pań-
stwo zasygnalizować o tym problemie 
Burmistrzowi Dobrodzienia poprzez 
wypełnienie stosownej ankiety, 
którą można pobrać z naszej strony 
internetowej z zakładki Przejrzysta 
Polska. Ankietę tę można również 
otrzymać w sekretariacie Urzędu. 
O naruszeniu zasad kodeksu przez 
pracowników można również informować 
składając skargę na pracownika zgodnie 
z procedurą przewidzianą w kodeksie 
postępowania administracyjnego, oraz  
procedurą obowiązującą w Urzędzie w 
sprawie składania skarg i wniosków. 
Wypełniona ankietę można złożyć w 
sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Dobrodzieniu – pokój nr 8. Zebrane 
zarzuty na pracowników rozpatrzy Ko-
misja Etyki Pracowniczej i przekaże 
Burmistrzowi celem wyjaśnienia 
i wydania stosownych decyzji. 
Szczegółowe zasady na temat procedury 
monitoringu kodeksu postępowania oraz 
procedury postępowania w przypadku 
naruszenia kodeksu postępowania 
zostały wprowadzone zarządzeniami 
Burmistrza Dobrodzienia Nr 113/2005 i 
114/2005 z dnia 28.10.2005. Zarządzenia 
te dostępne są na stronie internetowej 
Gminy ( www.dobrodzien.pl  zakładka 
Przejrzysta Polska ) oraz w Biuletynie 
informacji Publicznej , gdzie znajduje się 
treść wszystkich zarządzeń Burmistrza.

Aby ułatwić Państwu załatwianie 
spraw w naszym Urzędzie 
przygotowaliśmy karty usług, które 
zawierają opis zadania realizowanego 
przez daną komórkę organizacyjną 
Urzędu zgodnie z zakresem 
merytorycznym określonym w myśl 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy w Dobrodzieniu. Z 
karty tej interesant może dowiedzieć się 
w jakim referacie można daną sprawę 
załatwić, kto imiennie zajmuję się daną 
sprawą, jakie należy złożyć dodatkowe 
dokumenty, jakie należy wnieść opłaty, 
gdzie ewentualnie można wnieść 
odwołanie od danej sprawy. Poniżej 
przedstawiamy przykładowy wzór 
karty usług:

Program 
Przejrzysta Polska

Ciąg dalszy na s. 10
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Karty te dostępne są w Urzędzie MiG 
na wyznaczonych stanowiskach pracy, 
wyłożone są również na stolikach  w 
korytarzach Urzędu jak również dostępne 
są na stronie internetowej Gminy: 
www.dobrodzien.pl w zakładce Karty 
usług.

Dla ułatwienia  podajemy niżej spis 
tematyczny sporządzonych kart usług:

I. Gospodarka przestrzenna (BB)
Decyzja o warunkach zabudowy; 

wypisy i wyrysy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; wy-
pisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy; zatwierdzenie pro-
jektu podziału nieruchomości; wydanie 
decyzji o rozgraniczenie nieruchomości; 
nadanie numeru posesji; zaświadczenie o 
przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy; 
zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy

II. Gospodarka Komunalna i 
Gospodarka Nieruchomościami 
(GKiGG)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego; 
przydzielenie lokalu mieszkaniowego; 
wydanie decyzji na zajęcie pasa dro-
gowego; wydanie zezwolenia na usunięcie, 
wycięcie drzew i krzewów; sprzedaż lokali 
i budynków mieszkalnych stanowiących 

własność gminy na  rzecz najemcy; 
dzierżawa gruntów komunalnych w drodze 
przetargu na rzecz wnioskodawców

III. Działalność gospodarcza (HU)
Wpis do ewidencji działalności gos-

podarczej; wykreślenie wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej; zmiana w 
ewidencji działalności gospodarczej; 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych; 
wydanie zaświadczenia o prowadzonej 
działalności gospodarczej; wydanie 
zezwolenia na jednorazową sprzedaż 
napojów alkoholowych; wydanie zez-
wolenia na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych

IV. Ewidencja ludności, dowody 
osobiste, paszporty (SO)

Udostępnianie danych osobowych 
ze zbioru meldunkowego i zbioru 
PESEL; poświadczenia zameldowania, 
wymeldowania; wymeldowanie pobytu 
czasowego ponad 2 miesiące lub 
wyjazdu za granicę na pobyt czasowy 
ponad miesiąc; wymeldowanie z pobytu 
stałego; zameldowanie na pobyt stały 
cudzoziemców; zameldowanie na pobyt 
czasowy obywateli polskich do 2 miesięcy; 
zameldowanie na pobyt czasowy obywateli 
polskich na czas ponad 2 miesiące; 
zameldowanie na pobyt stały; wydanie 
i wymiana dowodów osobistych; dowód 
osobisty wydany po raz pierwszy; dowód 
osobisty dla osoby małoletniej; wydawanie 
i wymiana paszportu.

V. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Dokumenty wydawane z ksiąg 

stanu cywilnego, rejestracja zgonów; 
sprostowanie oczywistego błędu pisar-
skiego; zmiana imion lub nazwisk; 
ustalenie i odtworzenie akt stanu 
cywilnego; uzupełnienie akt stanu 
cywilnego; wpisanie zagranicznego 
aktu stanu cywilnego do polskiej księgi 
(transkrypcja); zawarcie związku 
małżeńskiego (przed kierownikiem 
USC); zawarcie związku małżeńskiego 
(Ślub konkordatowy); zawarcie związku 
małżeńskiego przez obywatela polskiego 
za granicą; zezwolenie na skrócenie 
terminu oczekiwania na ślub; zgłoszenie 
urodzenia dziecka; odpisy skrócone z 
akt stanu cywilnego na drukach wie-
lojęzycznych; wpisywanie orzeczeń sądów 
zagranicznych (rozwodów, separacji) do 
akt stanu cywilnego; powrót do nazwiska 
rodowego; ustalenie i zmiana imion i 
nazwiska

VI. Rolnictwo
Zaświadczenie potwierdzające 

prowadzenie gospodarstwa rolnego; 
zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej 
za agresywną; wydanie zezwolenia na 
usunięcie, wycięcie drzew i krzewów na 
gruntach należących do osób prywatnych

VII. Finanse i Podatki
Decyzja w sprawie podatku leś-

nego; decyzja w sprawie podatku od 
nieruchomości; decyzja w sprawie podatku 
rolnego; decyzja w sprawie udzielenia 
ulgi w podatku rolnym z tyt. kupna 
gruntu; decyzja w sprawie odroczenia 
płatności podatku; decyzja w sprawie 
umorzenia podatku; podatek od środków 
transportowych; zaświadczenie o stanie 

Opracował(a):  
Bogusława Kryś  - inspektor ds. handlu i usług , 
data : 20.07.2005r.
Zatwierdziła :  
Róża Koźlik  - Sekretarz Gminy Dobrodzień.                    

            
 miejscowość, data

 Do Burmistrza Dobrodzienia
                                                                  

ZGŁOSZENIE
REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Imię i Nazwisko   .........................................
Nazwa      .........................................
PESEL     .........................................
2. Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale 

wykonywana jest działalność poza miejscem zamieszkania 
– również wskazanie tego miejsca i adres zakładu głównego, 
oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności:

- miejsce zamieszkania..............................................................    
 – miejsce i adres zakładu głównego ...........................................

................................................................................................
- oddział .................................................................................

...........................................   - inne miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej ...............................................

3. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /
PKD/,  .................................................................................

4. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 
     ...................................................................

Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji wynosi 100,00zł 
. Opłatę na kwit, należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na 
rachunek bankowy.

Podpis zgłaszającego
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zaległości lub nie zaleganiu w podatkach 
i opłatach lokalnych; zaświadczenie o 
posiadanym gospodarstwie rolnym lub 
nieruchomości.

VIII. Sekretarz
Spisanie zeznań świadków celem 

udokumentowania pracy w indy-
widualnym gospodarstwie rolnym; 
spisanie testamentu.

Myślę, że wielu mieszkańcom gminy 
posiadającym dostęp do internetu karty 
usług oszczędzą dużo czasu w załatwieniu 
swojej sprawy, ponieważ przed przyjściem 
do Urzędu z kart usług umieszczonych w 
internecie mogą dowiedzieć się, jakie 
dokumenty należy zabrać i przedłożyć 
w naszym Urzędzie aby załatwić swoją 
sprawę. 

W związku z przystąpieniem 
Gminy do akcji społecznej „Przejrzysta 
Polska” podjęliśmy się wdrożenia 
szeregu zadań o których na bieżąco 
Państwa informujemy na łamach Echa 
Dobrodzienia jak również poprzez naszą 
stronę internetową. Realizowane przez 
nas zdania dotyczą m.in. zwiększenia 
skuteczności działania naszego urzędu, 
promowania uczciwości, a także 
polepszania kontaktu między urzędem 
a interesantem. Wszystkie zadania, które 
realizujemy mają służyć mieszkańcom, 
dlatego właśnie opinia Wasza jest 
dla nas najważniejsza. W związku 
z tym przygotowaliśmy anonimową 
ankietę, która pozwoli nam na zebranie 
ewentualnych uwag co do sposobu 

Znany i powszechny jest obecnie w 
Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego 
miejsca przy stole wigilijnym. Jest ono 
przeznaczone dla przygodnego gościa. 
Z. Kossak pisze, że „ktokolwiek zajdzie 
w dom polski w święty, wigilijny wieczór, 
zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak 
brat”. Pozostawiając wolne miejsce 
przy stole wyrażamy serdeczną pamięć 
o naszych bliskich i drogich , którzy nie 
mogą świąt spędzić z nami. Wolne miejsce 
przy stole oznaczać może członka rodziny, 
który zmarł lub też pamięć o wszystkich 
zmarłych z rodziny.

Wolne miejsce 
przy stole

Niniejszym informujemy, iż od dnia 
1.12.2005 r. posiadamy do wynajęcia 
lokale użytkowe usytuowane w:

Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 6
(trasa Katowice – Poznań)

Ogólna powierzchnia lokalu 52,90 m2

Lokal wyposażony w instalację c.o., wod-kan

Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 4
(trasa Katowice – Poznań)

Ogólna powierzchnia lokalu 77,69 m2

Lokal wyposażony w instalację c.o., wod-kan

Dobrodzieniu przy ul. Lublinieckiej 10
Ogólna powierzchnia lokalu 37,17 m2

Lokal wyposażony w instalację wod-kan

Bliższych informacji udziela Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 25
lub pod numerami telefonu 0/34/357-55-
34, 0/34/357-53-30, 0/34/357-53-51

Ogłoszenie

Ukończenie Liceum Ogólno-
kształcącego - tylko 13 miesięcy, 
odroczenie od wojska, państwowe 
świadectwo, bardzo duża sku-
teczność. Najtaniej "Awans" 
Lubliniec, ul. Sądowa 9; 351-14-38

Nauka angielskiego (i inne) 
również dla wyjeżdżających do 
pracy. Najtaniej "Awans" Lubliniec, 
ul. Sądowa 9; 351-14-38. Pomagamy 
szukać pracy w Anglii i Irlandii.

Centrum 
multimedialne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Dobrodzieniu (ul. Oleska 7) 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
uruchomione zostało Multimedialne Centrum 

Informacji. Zapraszamy do korzystania z niego nie 
tylko uczniów, ale i mieszkańców Dobrodzienia. 

Szczegóły pod nr tel. 35 75 246.

Informujemy, iż na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oleśnie trwają prace 
polegające na modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji 
budynków i lokali dla miasta Dobrodzienia. Prace te wykonywane są przez Wielkopolskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Spółka z o.o. z Poznania. W 
związku z tym, na trenie miasta pojawią się wykonawcy (geodeci), którzy winni okazać 
dokument upoważniający ich do wstępu na grunt i wykonania czynności pomiarowych. 
W związku z wykonywaniem przez ww. firmę ewidencji budynków i lokali, prosi się w 
miarę możliwości o przedstawienie geodetom dokumentów związanych z dokumentacją 
projektową budynków będących w posiadaniu właściciela, które w znaczym stopniu 
mogą ułatwić prace ewidencyjne. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co 
do jakości usług świadczonych przez przedstawicieli firmy geodezyjnej, poniżej podaje 
się adres i numer firmy, gdzie uwagi te można zgłaszać.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAT spółka z o.o.
80-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 10
Tel. 061 / 866 – 42 – 51 lub tel. komórkowy pani Barbary Kleina – dyrektor II 

Wydziału WPG-K Geomat spółka z o.o.

Informacja

realizacji wybranych przez nas zadań. 
Ankietę można pobrać z naszej strony 
internetowej z zakładki Przejrzysta 
Polska jak również z sekretariatu 
Urzędu. Ankieta wyłożona została 
również na stolikach w korytarzach 
Urzędu. Prosimy więc o udzielanie 
odpowiedzi na zamieszczone w niej 
pytania ( zaznaczając krzyżykiem 
odpowiednią kratkę) dotyczące za-
dań, które zostały zrealizowane. An-
kiety prosimy wrzucać do skrzynki 
znajdującej się w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy – pokój nr 8 I piętro.

W ramach zasady fachowości 
obligatoryjnym zadaniem było wpro-
wadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy 
procedury naboru na każdy wakat w 
urzędzie. Procedura ta również jest 
wymagana w zawiązku ze zmianą ustawy 
o pracownikach samorządowych, która 
wprowadziła otwarty i konkurencyjny 
nabór kandydatów na wolne stanowis-
ka urzędnicze. W Urzędzie Miasta i 
Gminy w Dobrodzieniu procedura ta 
została wprowadzona zarządzeniem 
Burmistrza Nr 115.2005 z dnia 2005 r. 
Treść tego zarządzenia dostępna jest na 
stronie internetowej Gminy w zakładce 
Przejrzysta Polska, jak również w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
Celem wprowadzenia tej procedury 
jest zagwarantowanie równego dostępu 
do stanowisk pracy i weryfikacja 
kandydatów na pracowników w oparciu 
o kryterium fachowości.

Róża Koźlik
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Dobry lot
- Gołąb to ciekawy ptak…
- Tak. Gołębie pocztowe potrafią 

pokonać trasę 900 km w 9 godzin.
- Jak sprawują się gołębie Do-

brodzieńskiego Oddziału?
- Ostatnio mamy dobre wyniki. Jeżeli 

chodzi o moje gołębie, to zdobyłem 
mistrzostwo Oddziału Dobrodzień 
w czempionach, natomiast w lotach 
tradycyjnych zdobyłem wicemistrzostwo. 
Jeżeli mowa o sekcji Dobrodzień to 
zdobyłem mistrza w lotach gołębi 
dorosłych, jak również  w lotach gołębi 
młodych. W lotach gołębi dorosłych II 
miejsce zajął Kol. Zygfryd Czyrnia, a III 
Werner Matysek. Natomiast w lotach gołębi 
młodych na II i III miejscu uplasowali się 
Daniel Fabia i Jerzy Machula.

- Były jakieś znaczące osiągnięcia w 
poprzednich latach?

- Tak, w 2004 roku mój gołąb zajął 
pierwsze miejsce w Oddziale na wystawie 
gołębi w Ciasnej i został zakwalifikowany 
na wystawę ogólnopolską, na której  
zajął 12 miejsce i zdobył medal jako 
wyróżnienie. 

W skali kraju to bardzo dobra lokata.
Natomiast tylko w tym roku w mis-

trzostwach oddziałowych i sekcyjnych 
udało mi się zebrać 13 pucharów w róż-
nych kategoriach.

Z Panem Marianem Karliczkiem – hodowcą gołębi pocztowych 
rozmawia Ewa Piasecka

-  No to jest sens urządzić specjalny 
pokój z regałami na puchary.   Ile gołębi  
Pan hoduje?

- Obecnie mam 200 gołębi.
- Skąd pozyskujecie ptaki?
- Gołębie zakupujemy u czołowych 

hodowców poszczególnych ras: Jannsen, 
Arden, Mulemans. Rekordowa cena za 
gołębia na rynku światowym wyniosła ok. 
20 tys. euro. Natomiast cena średniej klasy 
gołębia mieści się w granicach 100 zł. 

Warto zainwestować, bo nieraz 
zaskoczy nas sukces, np. w 2004r. gołąb 
nieżyjącego już kol. Huberta Palengi 
z Sierakowa zdobył srebrny medal na 
Ogólnoświatowej Wystawie Gołębi 
Pocztowych. Później ten gołąb został 
sprzedany za 12 tys. zł.

- Wróćmy do początków;  w którym 
roku powstał Oddział Hodowców Gołębi  
w Dobrodzieniu?

- Oddział istnieje od 1976 roku, czyli 
już niedługo stuknie nam trzydziestka. 
Założycielami Oddziału byli Kol. Jan 
Jerominek – ówczesny prezes oraz  kol. 
Eugeniusz Wojsa – sekretarz. 

Ja od 1994 roku lotowałem w Oddziale 
Ozimek, a w 2004 r. powróciłem do 
Oddziału Dobrodzień.

Obecnie sekcja  Dobrodzień liczy 23 
członków, a Oddział Dobrodzień ogółem 
80.

Prezesem sekcji   jest   kol. Krzysztof 
Goczoł.

- Czy to piękne hobby może liczyć na 
następców? Teraz jedyny konik młodych 
ludzi to przeważnie komputery.

– Tak, mamy swoich sympatyków i  
liczymy na to, że kiedyś nasze gołębie nie 
będą bezdomne.

- Dziękuję za rozmowę i życzę 
dobrych lotów.

– Kto jest bardziej zadowolony z życia? 
Ten, co wygrał milion złotych, czy ten, co 
ma pięcioro dzieci?

– Oczywiście, że milioner.
– Właśnie, że nie. Ten, co wygrał 

milion, chciałby mieć jeszcze jeden, 
natomiast ojciec pięciorga dzieci uważa, 
że to mu w zupełności wystarczy...

* * *
– Co cię tak cieszy? – zapytał 

Diogenes pewnego młodzieńca.
– Jak to, czyżbyś nie wiedział, że 

zwyciężyłem na olimpiadzie? – odparł 
zdumiony młodzian.

– Zatem wykazałeś, że inni zawodnicy 
są od ciebie słabsi? – bada filozof.

– Oczywiście, przyznano mi przecież 
laur.

– Jest się czym chwalić – powiedział 
mędrzec – Pokonałeś słabszych.

* * *
– Powiedz mi, Kaziu, kto jest 

najgrzeczniejszy w waszej klasie?
– Pan nauczyciel. 
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Szkolne ko³o pszczelarzy

Nie - przemocy

 W dniu 3 lipca b.r. w Dobrodzieniu 
odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie 
koła pszczelarzy, który zrzesza hodowców 
pszczół w naszej gminie. Pszczelarze oraz 
zaproszeni goście najpierw wzięli udział 
we mszy św. odprawionej w kościele p.w. 
Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, w 
czasie której pszczelarze złożyli dary: miód 
i świecę wykonaną z czystego pszczelego 
wosku. Uwieńczeniem tych uroczystości 
było spotkanie w salce parafialnej  przy 
ciastku i kawie, gdzie członkowie koła 
mogli omówić sprawy prowadzenia 
pasiek i opowiedzieć o niełatwej ale 
dającej wiele satysfakcji pracy. Gośćmi tej 
imprezy byli: przedstawiciel Regionalnego 
Związku Pszczelarskiego w Częstochowie 
– pan Tadeusz Dubiel, który jest jedno-
cześnie opiekunem dobrodzieńskiego 
koła, burmistrz MiG Dobrodzień 
Lidia Kontny, przedstawiciel służby 
rolnej, Z-ca dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Pani 
mgr inż. Anna Barowicz. Miłym akcentem 
było uhonorowanie pani burmistrz ksią-
żeczką z modlitwą wykonaną z czystego 
wosku pszczelego.  

Przed czterema latami nawiązała się 
bliska współpraca między Zespołem Szkół 
a Kołem Pszczelarskim w Dobrodzieniu. 
Dzięki Wojewódzkiemu Związkowi 
Pszczelarzy w Opolu, który nieodpłatnie 
wyposażył pasiekę szkoły w niezbędny 
sprzęt, powstało Szkolne Koło Pszczelarzy. 
Opiekę (społecznie!) nad kołem objął Pan 
Emanuel Schaffarzyk, który pomógł rów-
nież w zasiedleniu pszczołami 6 uli pasieki 
dydaktycznej. Oprócz praktycznego 
obsługiwania uli, stara się on przekazać 
uczniom wiedzę teoretyczną – zabiera 
młodzież na spotkania, wystawy, do 

wzorcowych pasiek. Pan Emanuel jest 
od lat zafascynowany życiem pszczół, 
ich pracą i pracą przy nich. Dyplom 
mistrzowski uzyskał w 1974 roku. 
Dzięki niemu szkoła otrzymała od koła 
Pszczelarzy w Dobrodzieniu roje pszczół 

oraz ramki.        
Obecnie koło liczy 12 członków, są to 

głównie uczniowie II i III klasy Technikum 
Architektury Krajobrazu, z których naj-
bardziej zainteresowani są: M. Pietrzyk, 
B. Spalik, A. Bujak, A. Bartkowiak, M. 
Górniak, I. Wilk, W. Falkiewicz, A. Kozok, 
M. Panek, M. Fuchs, P. Psyk, M. Loose.

Życie pszczół nie jest już dla nich obce, 
interesują się pracą przy ulach i produkcją 
miodu. Nie jest to jednak proste, wymaga 

cierpliwości, odwagi i oczywiście czasu. 
Koło to nie miałoby szans istnienia, gdyby 
nie ogromna praca i zaangażowanie Pana 
Emanuela. Cieszy się on z każdej 
osoby, która zaczyna interesować się 
pszczelarstwem. Wierzy, że uczniowie 

gosławickiej szkoły w ramach nauki, a 
także z czystego zainteresowania będą 
kontynuować rozpoczęte dzieło. Przecież 
te ule, które należą do wieloletnich już 
członków koła muszą znaleźć nowych 
młodych opiekunów. A dzięki Panu 
Emanuelowi mamy nadzieję, że uczniowie 
w Gosławicach dobrze się spiszą i pokażą, 
że młodzież też coś potrafi. 

Liliana Kleszcz

Z roku na rok w naszym kraju 
słyszymy o rosnącej fali przemocy i co 
jest tym bardziej niepokojące – wśród 
dzieci i młodzieży. Placówki szkolne 
szukają sposobów radzenia sobie z 
tym zjawiskiem – rozmawia się o tym 
na lekcjach, organizuje się programy 
profilaktyczne, instaluje się monitoring, 
zatrudnia się firmy ochroniarskie itp.

W Publicznym Gimnazjum im. Ja-
na Pawła II w Dobrodzieniu została 
zorganizowana akcja „STOP PRZE-
MOCY”. W ramach akcji w każdej kla-
sie zostały przeprowadzone zajęcia na 
temat przemocy przez wychowawców, 
pedagogów i psychologów. Wśród ucz-
niów pierwszych klas gimnazjum 26 
października przeprowadzono program 
profilaktyczny „Przeciwdziałanie prze-
mocy w grupie rówieśniczej „STOP 
PRZEMOCY”, któremu towarzyszyły 
indywidualne rozmowy z uczniami oraz 
udzielono porad. Osoba, która prowadzi-
ła zajęcia to doświadczony psycholog, 
specjalista do spraw psychologii kryzysu 
interwencji kryzysowej.

Uczniowie pozytywnie odebrali 
program profilaktyczny. Na dowód 
przedstawiam jedną z wypowiedzi: 
„... takie zajęcia są bardzo potrzebne, 
uzmysłowiły mi, że musimy pomagać 
innym wtedy, gdy widzimy przemoc, nie 
można przejść obojętnie, brak reakcji to 
przyzwolenie na przemoc..”.

Program odbył się dzięki pomocy 
Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych pani Bogusławie 
Kryś – to pani pełnomocnik sfinansowała 
zajęcia, za co serdecznie dziękujemy.

Nasza szkoła od wielu lat współ-
pracuje z panią B. Kryś, dzięki jej 
pomocy w gimnazjum odbyło się 
wiele pożytecznych programów pro-
filaktycznych, spektakli, warsztatów 
itp.

Pani pełnomocnik przedstawiła rów-
nież warsztat dla nauczycieli „Bezpiecz-
na szkoła”, który odbył się na zakończe-
nie akcji szkolnej „STOP PRZEMOCY”. 
Celem warsztatu było: przygotowanie 
uczestników do skutecznego rozpozna-
wania symptomów przemocy w placów-

kach oświatowych, nabycie umiejętności 
budowania procedur bezpieczeństwa 
dostosowanych do specyfiki placówki, 
przygotowanie uczestników do sku-
tecznej interwencji w sytuacji przemocy, 
podniesienie skuteczności oddziaływań 
wychowawczych, budowanie autorytetu 
budowanego na kompetencjach.

Dzięki warsztatowi nauczyciele 
poznali wiele skutecznych sposobów 
radzenia sobie z przejawami przemocy, 
co pozwoli lepiej przeciwdziałać danemu 
zjawisku. 

We współczesnych czasach przemoc 
i agresja pojawiają się w wielu as-
pektach naszego życia, zauważamy 
ją u dorosłych, młodzieży, a nawet 
dzieci. Pamiętajmy, że to my tworzymy 
rzeczywistość, dlatego wspólnie po-
wiedzmy NIE PRZEMOCY.

Iwona Koj
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Klekotna
W wypadku Klekotnej trudne i 

chyba wręcz niemożliwe jest określenie, 
choćby w dużym przybliżeniu, czasu jej 
powstania. Po pierwsze – składa się ona 
z szeregu przysiółków o niewiadomym 
czasie powstania, po drugie – początko-
wo wcale się tak nie nazywała. Pocho-
dzący stąd ludzie mówili po prostu, że 
są „z lasa”. 

Pierwotnie należeli do parafii w Sie-
rakowie, a tam od chwili założenia ksiąg 
kościelnych przez dwa wieki odnajdujemy 
ich adresy: Jeżeli zapis był po łacinie – „ex 
Silva”, po niemiecku zaś – „aus dem 
Walde”. W r. 1761 zdarzyła się nawet 
taka mieszanka łacińsko-polska „ex Silva 
od Kowala”.1

Kto choćby trochę zna tą wieś musi 
przyznać, że określenie to jest rzeczywiście 
trafne. W okolicy nie ma bowiem bardziej 
niż ta zagubionej w leśnej głuszy osady. 
Dość wcześnie dla „ex Silva” pojawiła się 
konkurencyjna nazwa Klekotna.

Niektórzy przypuszczają, że nazwa 
Klekotna mogła powstać od klekotu 
bocianów. Mogło tak być, bo w pobliżu 
nad Potokiem Łomnickim rozciąga 
się pasmo podmokłych łąk.  Bardziej 
przekonywującym argumentem jest to, 
co w niektórych przypadkach przetrwało 
do dziś, a dawniej stosowane było po-
wszechnie. Od wiosny do jesieni nocami 
słychać tam było klekot kołatek. To rolnicy 
bronili swe ubogie plony przed zwierzyną 
leśną, a ta mogła nadejść właściwie z 
każdego kierunku. 

„Ex Silva” możemy identyfikować z 
najstarszą częścią obecnej wsi – Kątne. 
Określenie takowe stosowano jednak dla 
osady położonej w kącie, tj. na granicy 
wsi. Trudno osądzić, jak to ongiś było. 
Trudno też ustalić, czy Kątne pochodzą 
od nazwiska Kątny (Kontny), czy też 
odwrotnie. W każdym razie rodzin o tym 
nazwisku było i jest w okolicy sporo. Np. 
jeden z dokumentów z r. 1770 dotyczył 
Pawła i Wawrzyńca Kontnych z Gosławic. 
Równocześnie Kontnych – Kątników 
notowano w Kuźni Sierakowskiej, Molnej 
i szeregu innych miejscowościach. Zresztą, 
gdzie ich nie było!

Z Kątnych pochodziła też rodzina 
Lubojańskich. Od nich przybrał swą 
nazwę uwidoczniony w akcie z r. 
1784 przysiółek Lubojańskie. Trochę 
na uboczu, na śródleśnej enklawie są, 
także wspomniane już w XVIII wieku, 
Brzezinki. Był tam dom leśnika oraz jedna, 
okresowo też dwie zagrody chłopskie. 
Obecnie paru ludzi z górnośląskich miast, 
szukających spokoju i ciszy, ma tu swe 
domki letniskowe. Wspomnieć tu należy 

Z historii Dobrodzienia i okolicEdward Goszyk
o przysiółku Przywary. Nazwa pochodzi 
od nazwiska Przywara, a zapisano ją 
w r. 1823 jako „Prziwaren”. Wreszcie 
Świerkla. Najbardziej w leśnym uroczysku 
zagubiona osada o dwóch domach leżała na 
granicy z ówczesnym powiatem Oleskim i 
jest równie stara jak Przywary. Natomiast 
nic pewnego nie można powiedzieć o 
przysiółku Weiszonder, czy jak zaznaczono 
na mapie, Więsiodry. Jest to zachodnia, 
najbliższa Rzędowicom część wsi.

Po zagarnięciu Śląska przez Prusy 
(1742) w ramach tzw. kolonizacji frydery-
cjańskiej na wschodnim krańcu obecnej wsi 
założono kolonię robotniczą. Liczyła ona 
11 chat. Był to jednak odrębny organizm bo 
nie podlegał pod Dobrodzień. Ówczesny 
właściciel Molnej i tej części Klekotnej 
Jerzy Rouzitz de Holm nazwał ją iminiem 
swojej żony Karoliny – Charlottenthal. 
Przez długi czas używano też równolegle 
drugiego określenia – Charlottendorf (Tal, 
Thal – dolina, Dorf – wieś).

Na pewno jednym z najbardziej szaco-
wnych kolonistów był jej sołtys, na Śląsku 
raczej nazywany wójtem, Michał Jordan, 
zwany też Jordy – bo obie wersje nazwiska 
towarzyszą mu do końca życia. W czerwcu 
1790 zmarł tu Marcin Kurzac, dożywszy lat 
98. Nazwisko wskazuje, że był węglarzem, 
czyli jak większość tutejszych osadników 
pracował w lesie. Do tych wyjątków o 
innym zajęciu należał Fryderyk Drzecki 
– kowal specjalizujący się w wyrobie 
gwoździ. Był też nim przybysz z dalekiej 
Litwy Piotr Rytkiewicz, który zamieszkał 
tu w r. 1807. Jego bardzo rzadko spotykany 
zawód to drukarz płótna.

Pochodzący z r. 1783 opis2 zawiera 
następujące dane:

Charlottenthal – założona w r. 1755 
kolonia o 11 chałupnikach, odległa od 
Jeżowej o 1⁄2 mili, należy do pana hrabiego 
Sobka i liczy 30 mieszkańców (?).

W części dotyczącej Szemrowic nie 
dowiadujemy się nic o należących do 
tej gminy przysiółkach Klekotnej. Także 
w opracowaniu z r. 18223 znajdujemy 
niewiele więcej: Szemrowice – 1 kat. 
kościół i szkoła, 3 kmieci, 13 zagrodników, 
10 chałupników, 10 pustkowi – 270 
mieszkańców. Do tego należą Kocury. 
Charlottenthal – 13 domów – 70 miesz-
kańców.

A więc tu przybyły dwa domy. Jed-
ną z nich mogła być wzniesiona przy 
drodze do Sierakowa, już kilometr w 
lesie, osada leśniczego zwana kiedyś 
Kamieńskownią. Tak bowiem zwał się 
jeden z zamieszkujących tam leśników. 
Osada ta przestała istnieć  w latach 
pięćdziesiątych ub. wieku.

Klekotna, chociaż liczebnie niezbyt 
duża, była jednak rozległa. Jadąc z 
Dobrodzienia, po minięciu Rzędowic i 
odcinka prowadzącego przez las, napo-
tykamy na pierwsze domy. To Więsiondry, 
Wieszoder lub podobnie, bo różnie ten 

przysiółek jest nazywany. Z boku po-
zostają Lubojańskie, Brzezinki i dalekie 
Świerkle, zwane też Świerklą. Środek 
wsi to Kątne. Kawałek dalej pod kątem 
45° od głównej drogi odchodzi boczna, 
przy której leży kolonia Charlottenthal. 
Stąd leśną drogą prowadzącą w kierunku 
południowo – wschodnim dojechać można 
do Przywar i dalej do Jeżowej.

Nie opuszczając jednak głownej drogi 
do Sierakowa wjeżdżamy w las i tam 
napotykamy miejsce po Kamieńskowni.

Rok 18304 Charlottenthal – właściciel 
Edward von Frankenberg z Ludwikowa 
– 13 domów – 68 mieszkańców, wszyscy 
katolicy. Szemrowice – poczta Dobrodzień, 
właściciel ks. von Braunschweig-Oels – 74 
domów – 565 mieszkańców (ew. 2, ż. 3) 
1 kościół kat. 1 kat. szkoła, 1 nauczyciel. 
Brzezinki – pustkowie, Dąbrowice – pustk., 
Górażdże – pustk., Lubojańskie – 2 wolne 
gospodarstwa i 2 domy wymowników 
(spędzajacych tu dożywocie), Marzarka 
– owczarnia, Przywary – pustk., Szwedowe 
– pustk., Świerkle – pustk. Wiesiąder 
– pustk. Przeoczono tu Kątne.

Dokładniejsze dane uzyskujemy za 
lata 1855 i 18585: Charlottenthal: 14 
domów mieszkalnych, 16 budynków 
gospodarczych, 113 mieszkańców w 1855 
roku, a 110 w 1858; Wiesiąder 6 d.m., 6 
b.g., 27 (1855), 23 (1958); Lubojańskie: 3, 
5, 19, 18; Brzezinki: 3, 2, 28, 24; Świerkle: 
2, 2, 12, 10; Kątne: 10, 10, 110, 109.

Natomiast innego rodzaju opis po-
chodzi z r. 1861:6 Charlottenthal – 2 
3/5 mili odległy od Lublińca posiada 12 
domów kolonistów i 2 domy wolnych 
chałupników z areałem 176 mórg roli, 
3 morgi łąk oraz 23 morgi zabudowań i 
ogrodów. Ziemia wydaje tylko średnie 
plony, Jest tutaj 48 krów i 16 jałowic oraz 
cieląt. 3 tal. podatku gruntowego, 38 tal. 
dochodowego i 2 tal. przemysłowego. 
Gmina należy do kościoła jak i szkoły w 
Sierakowie. Charlottenthal leży opodal 
drogi Lubliniec – Olesno i w całości 
otoczony jest lasem”. Dowiadujemy się 
też, że było tu 116 mieszkańców.

Z opisu Szemrowic podaje się tylko 
fregmenty dotyczace Klekotnej: „Do para-
fii Wysoka, oddzielonej wysokimi lasami 
należą osady Wieszonder,Lubojańskie, 
Brzezinki, Kątne i pojedynczy dom 
Świerkle”. Przywary zaś należały do 
parafii w Dobrodzieniu. c.d.n.
1Józef Tyrol, Nad Liswartą i Potokiem Jeżowskim, 
Ciasna 2002. Z tego opracowania korzystano w 
szerszym zakresie. 2Zimmermann, Bayträge zur 
Beschreibung Schlesiens, Brzeg 1783, tom II. 3J. C. 
Görlitz, Neuste geographisch-statistisch-technisch-
topographische Beschreibung des Preußischen 
Provinz Schlesien, Głogów 1822. 4J. G. Knie, 
Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andere 
Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, Wrocław 
1830 5W. U. Molly, Ortschafts – und Entfernungs 
– Tabelle des Regierungsbezierks Oppeln, Opole 
1860. 6Felix Triest, Topografhisches Handbuch von 
Oberschlesien, Wrocław 1964.



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic 15

Co w "Starcie"?

Turniej siatkówki w Lubliñcu            

Po dłuższej nieobecności na łamach "Echa 
Dobrodzienia i Okolic"  postanowiłem znowu 
napisać parę zdań o sytuacji  w dobrodzieńskiej 
piłce. Szczerze powiedziawszy  trudno jest 
napisać  coś dobrego na temat naszej piłki. 
Seniorzy rozpoczęli swój kolejny sezon w 
lidze  okręgowej wręcz fatalnie. Wystarczy 
powiedzieć, że po pięciu kolejkach Start miał 
na swoim koncie aż ...jeden punkt. Później  
było niewiele lepiej  i po rundzie jesiennej 
z dorobkiem jedenastu punktów nasz zespół 
znajduje się na miejscu spadkowym. Tak słabej 
rundy nie było jeszcze nigdy na tym szczeblu 
rozgrywek. Wypada się głęboko zastanowić nad 
przyczynami takiego stanu rzeczy. Zgodnie z 
niechlubną tradycją lat poprzednich   część 
zawodników postanowiła zostać gwiazdami 
wakacyjnej ligi szóstek i nie zawracać sobie  
głowy  przygotowaniem do sezonu. Wyjazdy 
na zachód na zarobek czy na letni wypoczynek 
także nie wpływały na właściwe przygotowanie. 
Sparingi rozgrywane w coraz to innym zesta-
wieniu także nie wnosiły wiele nowego do 
sposobu gry czy ustawienia zespołu. Dość 
powiedzieć, iż prawie optymalny skład pojawił 
się na murawie w  siódmej kolejce. Drużyna w 
kilku spotkaniach pokazała, że potrafi rozegrać 
dobre spotkanie. W meczach z Hetmanem 
Byczyna czy z imiennikiem z Siołkowic zespół 
ze stanu 0 : 2 potrafił doprowadzić do remisu 
przegrywając te spotkania dosyć pechowo w 
końcówce. Były jednak niestety także spotkania 
wysoko przegrane (Opole, Proślice czy też 
Brzeg). Na pewno pewien wpływ na te wyniki 
miało odejście najlepszego strzelca poprzednie-
go sezonu Łukasza  Romanowskiego.

Obserwując frekwencję na naszym sta-
dionie czy słysząc różne komentarze nie zawsze 
utrzymane w właściwym tonie można dojść do 
gorzkich wniosków. Chyba tylko zawodnikom, 
zarządowi oraz paru kibicom zależy na dobrych 
wynikach Startu. Pozostali widzą zespół nawet 
w klasie B. Może nasze miasteczko nie 
potrzebuje zespołu, który swoimi meczami 

pokazuje, że jest Dobrodzień, gdzie są nie 
tylko meble, ale także piłka na wojewódzkim 
poziomie. Bardzo smutny widok przedstawia 
nasz stadion. Garstka kibiców, parę reklam  to 
wszystko co na nim spotkamy. A wystarczy 
pojechać tylko parę kilometrów dalej do 
Krasiejowa. Nowy kameralny stadionik, tłumy 
kibiców, wielu sponsorów i... czwarta liga. Na 
stadionie w Chróścicach na reklamy wokół 
murawy zabraknie wnet miejsca i efekty widać 
w tabeli. W naszym klubie ponad połowa kadry 
to zawodnicy pozyskani z okolicznych klubów 
niekiedy za wielkie pieniądze. W każdym 
klubie, gdzie chcemy pozyskać piłkarza dzia-
łacze słyszą, że wam to musi być dobrze bo 
macie wielu stolarzy to macie i wiele pieniędzy i 
wielu sponsorów. Działaczom w tym momencie  
wypada się tylko smutno uśmiechać i robić 
dobrą minę do złej gry. 

Słychać głosy,  że w zarządzie jest więcej 
członków niż piłkarzy, ale jako członek tego 
zarządu zapraszam każdego chętnego do 
współpracy tylko, że tych chętnych nie widać. 
Oprócz  zespołu seniorów w naszym klubie 
mamy także drużyny juniorów i trampkarzy. O 
tych zespołach można tylko powiedzieć krótko 
„grają bo muszą grać”. Kompletny brak chęci 
do treningów, oraz brak ambicji w spotkaniach 
powoduje, że drużyny te na dobre ugrzęzły 
w dolnych rejonach tabeli a wysokie porażki 
tych zespołów są na porządku dziennym. 
Sezon dobiegł końca i po kilkutygodniowym 
wypoczynku zawodnicy rozpoczną przygo-
towania do rundy wiosennej. Mamy nadzieję, 
że po solidnie przepracowanym okresie przy-
gotowawczym nasze zespoły poprawią swoje 
lokaty i po zakończeniu sezonu  mój kolejny 
artykuł będzie bardziej optymistyczny  i nad 
dobrodzieńską piłką zaświeci znowu słońce.  

Krystian Kierysz 

W dniach 11-12 listopada br. na hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lu-
blińcu odbył się tradycyjny TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ ZIEMI LUBLINIECKIEJ z 
okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Celem imprezy, oprócz uczczenia rocznicy 
odzyskania niepodległości, była popularyzacja 
gry w siatkówkę wśród młodzieży i osób 
dorosłych. Uczestniczyło 16 amatorskich 
drużyn z Herb, Koszęcina, Krupskiego Młyna, 
Lubecka, Lublińca, Kalet, Strzebinia, Lisowa, 
Olesna i Dobrodzienia. W piątek, 11.11, od 
godz. 9.00 odbyły się eliminacyjne rozgrywki 
grupowe grup A i B, a w godz. popołudniowych 
ok. 15.00 – grup C i D. 

Najważniejsze dla nas były oczywiście 
pojedynki drużyn dobrodzieńskich, a repre-
zentowali nas siatkarze CAFE KULTU (gr. A) 
i ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL-
NYCH (gr. C). W rozgrywkach grupy „A” 
obok naszych „Kultowców” wystąpili również 
obrońcy tytułu mistrzowskiego z ubiegłego 
roku – PEDAGOG Lubliniec oraz KARO 
Herby i reprezentacja Krupskiego Młyna. 
Natomiast skład gr. „C”, w której rozstawiona 
została ekipa ZSP (III miejsce w zeszłorocznym 
turnieju) przedstawiał się następująco 
– VICTORIA Lubliniec, LO „Adaś” Lubliniec 
oraz JARD–MED Lubecko. Z każdej grupy 
eliminacyjnej do finału awansowali tylko 
zwycięzcy grup, więc zadanie nie było łatwe, 
tym bardziej, że przeciwnicy okazali się dużo 
mocniejsi niż w latach ubiegłych. W efekcie 
zaciętych pojedynków w grupie „A” drużyna 
CAFE KULTU uplasowała się na 2 miejscu, 
ulegając jedynie siatkarzom PEDAGOGA, 

a zwyciężając pewnie z drużynami z Herb i 
Krupskiego Młyna. Grupę wygrali „Pedago-
dzy” z Lublińca zwyciężając wszystkie swoje 
mecze i awansując do „finałowej czwórki”.

W grupie „C”, gdzie o awans walczyli 
siatkarze ZESPOŁU SZKÓŁ, poziom gry był 
wysoki, a mecze widowiskowe, co potwierdzić 
może fakt wyróżnienia przez organizatorów 
meczu tej grupy pomiędzy ZSP a VICTORIĄ 
Lubliniec jako najlepszego pojedynku tego 
turnieju. Siatkarze ZSP rozpoczęli mecze 
eliminacyjne od zwycięstwa nad wysokim zes-
połem JARD-MED. z Lubecka, następnie, po 
zaciętym spotkaniu, o którym mowa powyżej, 
zwyciężyli drużynę juniorów VICTORII 
Lubliniec i na zakończenie szczęśliwie, bo w 
tie-breaku (przegrywając w secie 5:10) pokonali 
LO Lubliniec i zajęli pierwsze miejsce w grupie, 
awansując do najlepszej „czwórki”.

Jak dowiedzieliśmy się drugiego dnia – dnia 
finałów, czyli 12.11.br, do grona finalistów 
dołączyły drużyny reprezentacji Lisowa 
(zwyc. Gr.B) oraz KORMORANA Olesno 
(zwyc. gr.D).

Rozgrywki finałowe rozpoczęły się już o 
godz. 9.00 meczem PEDAGOGA Lubliniec              
i KORMORANA Olesno. Rozstrzygnięcie 
przyniósł tutaj dopiero tie-break, w którym 
szalę zwycięstwa przechyliła na swoją 
stronę ekipa PEDAGOGA. W meczu drugim 
zawodnicy z Lisowa pokonali minimalnie 
siatkarzy ZSP 2:0 (25:21, 25:23). Mecz trzeci 
nieco zmęczona drużyna ZSP, oddała niestety 
oleskiemu KORMORANOWI przegrywając 0:
2. Kolejne pojedynki – PEDAGOG – Lisów 
– 0:2 i mecz decydujący o mistrzostwie 

– Lisów – KORMORAN Olesno – 1:2. W tym 
właśnie meczu drużynie z Lisowa wystarczyło 
zwycięstwo w jednym secie, aby sięgnąć po 
tytuł mistrzowski i tak też się stało. Mecz na 
zakończenie turnieju to pojedynek słabiej 
grającej w tych finałach (braki kadrowe) 
drużyny ZSP oraz miejscowego PEDAGOGA. 
Niestety, w tym meczu także nie udało się 
zwyciężyć, choć była możliwość i zabrakło 
trochę szczęścia. „Pedagodzy” odnieśli 
zwycięstwo w stosunku 2:0.

Klasyfikacja końcowa finałów – 1. Lisów 
* 2. KORMORAN Olesno * 3. PEDAGOG 
Lubliniec * 4. ZSP Dobrodzień. ( 8. CAFE 
KULT  Dobrodzień).

 Na zakończeniu turnieju Starosta Powiatu 
Lublinieckiego wręczył wszystkim finalistom 
puchary oraz pamiątkowe upominki.

Podsumowując występy naszych drużyn 
można stwierdzić, iż utrzymują one dobry 
poziom amatorskiej siatkówki, a przeciwnicy  
z okolicznych miast podchodzą do pojedynków 
meczowych z nami z pewnym respektem, a jak 
się dowiedzieliśmy na zakończeniu drużyna 
ZSP była typowana na zwycięzcę tegorocznej 
edycji turnieju. Miło to słyszeć, szkoda, że 
zabrakło trochę szczęścia i tzw. „długiej ławy” 
zawodników.    

Tomasz Sikora 
 

Zarząd, zawodnicy i trenerzy  KS „ START” 
Dobrodzień składają tą drogą serdeczne po-
dziękowanie wszystkim, którzy wspomagają 
finansowo i rzeczowo nasz klub – te wsparcie pozwala 
utrzymywać nasz klub w lidze okręgowej. Są to: RADA 
MIEJSKA  i Urząd Miasta i Gminy; „MEBLE KLER” 
Piotr Kler; „MEBLONOWAK” – J. Nowak; ZHUP 
– M. i J. Skorupa; PPHU „LISSY” – J. :Lissy; „PAY-
MEBLE” – J. Pryszcz; ZAKŁAD STOLARSKI Krystian 
Machula;  P.U.H.P. „ARES”  Dombek - Sp. z o.o.; 
CENTRUM MEBLOWE  „ AGATA ” Sp. z o. o.; „PARK 
HOTEL” Nicola i Maciej Olearczuk; „WZOREKBUD” T. 
Wzorek; P.P.U-H ” PIASKI TECHNICZNE” Myślina; 
„MEBEL RUST”; „MEBLE BRYŁKA” A. Bryłka; Cech 
Rzemiosł Różnych.  Dziękujemy także firmom 
”PROMET” i „MECHROL” za wykonanie pięknych 
wiat dla zawodników rezerwowych - spełniliśmy 
jako klub jeden z licznych warunków do uzyskania 
licencji uprawniającej do dopuszczenia do rozgrywek 
– jest to standard unijny. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierali nasz klub – sponsorem jest każdy 
darczyńca i kibic obecny na meczu kupujący bilet 
wstępu.

Zachęcamy następnych do wspomagania 
naszego klubu – każda pomoc jest mile widziana, 
jesteśmy otwarci na współpracę, a przykładem są 
pojawiające się nowe reklamy firm na ogrodzeniu 
płyty boiska, co upiększa otoczenie stadionu 
miejskiego

Z okazji zbliżających się świat Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku życzymy dużo zdrowia,  
radości i wszelkiej pomyślności dla waszych rodzin 
i waszych pracowników oraz dalszego prężnego 
rozwoju Waszych firm, co z korzyścią wpływać będzie 
na nas wszystkich. Ze sportowym pozdrowieniem

Ewald Zajonc
Prezes KS "Start"

Podziękowanie


