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Niech Święta Bożego Narodzenia  i 
Wigilijny Wieczór  upłyną  Wam, drodzy 
mieszkańcy miasta i gminy Dobrodzień, 
w szczęściu i radości przy staropolskich 
kolędach i zapachu świerkowej gałązki, a 
nowy 2009 rok będzie pełen dobrych 
i pięknych dni. Tego życzą: 

Burmistrz Dobrodzienia
Rada Miejska
oraz Redakcja 
„Echa Dobrodzienia i Okolic”

Świat cały taki zajęty
nie widzą, nie czują ślepcy,
że znów śpi dzieciątko święte
w ubogiej jak co rok kolebce
   (Kazimiera Iłłakowiczówna)
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Podsumowanie 2008 roku
Drodzy mieszkańcy. Zbliżający się 

wielkimi krokami koniec roku, każdego z 
nas skłania do refleksji i do podsumowania 
zdarzeń jakie miały miejsce w minionym. 
Jedni dokonują podsumowania w życiu 
prywatnym, ja chciałam przedstawić 
państwu w telegraficznym skrócie co udało 
się zrealizować gminie.

Już na początku roku, po uchwaleniu 
budżetu na rok 2008 założyliśmy, że 
zrobimy wszystko aby w 100% wykonać 
zaplanowane inwestycje.

W 2008 roku przeznaczyliśmy 
1.722.600,00 zł na wybudowanie dróg. Za 
tę kwotę udało nam się wybudować drogi 
w Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Kolejce, 
Malichowie, Rzędowicach i Dobrodzieniu. 
Z tych środków wykonaliśmy również 
nowy chodnik przy ul. Cmentarnej w 
Dobrodzieniu.

Oprócz inwestycji drogowych 
wykonaliśmy termomodernizcję Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Szemrowicach. 
Szkoła ta nabrała pięknego wyglądu 
zewnętrznego jak również zmienił się 
wystrój wewnętrzny. Myślę, że każdy 
uczeń uczący się w tych murach zgodzi 
się ze mną, iż nauka w takich warunkach 

jest przyjemniejsza i sprawia, że z ochotą 
tam idziemy, aby korzystać ze skarbnicy 
wiedzy jaką posiada szkoła.

Kolejną inwestycją, bardzo mocno 
związaną z oświatą, to zakup nowego 
autobusu na 19  osób przeznaczony 
głównie na dowożenie dzieci do szkół. 
Autobus ten został zakupiony z udziałem 
dofinansowania z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Autobus ten wpłynie na efektywniejsze 
wykorzystanie dowozu dzieci do szkół 
jak również pozwoli bez żadnych barier 
być wykorzystywany przez osoby 
niepełnosprawne, gdyż jest dostosowany 
do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich.

Dużą kwotę przeznaczyliśmy na 
wybudowanie szaletów miejskich. 
Słuchając opinii mieszkańców nie zawsze 
spotkałam się z akceptacją i to nie tylko 
akceptacją co do słuszności wydatkowania 
publicznych pieniędzy lecz również co do 
miejsca lokalizacji tych szaletów.

I  tutaj zadajmy sobie pytanie czy 
szalety powinny stanąć na środku rynku? 
czy jednak w miejscu gdzie przemawia 
wiele argumentów takich jak: bliskość 
przystanku autobusowego, bliskość 
targowiska, gdzie w czwartki przybywa 
tłum mieszkańców gminy aby zrobić 
zakupy, miejsce corocznych obchodów Dni 
Dobrodzienia na które przyjeżdża wiele 
gości spoza gminy jak również z zagranicy. 
Jednym z czynników decydujących to 
również obowiązek nałożony na gminę 
przez SANEPID w Oleśnie, wyposażenia 
handlujących w bieżącą wodę i toalety co w 
tym przypadku również zostanie spełnione. 
Pozwolę sobie również wyjaśnić, dlaczego 
budynek szaletu został wybudowany tuż 
przy przystanku, a nie przy rzece czy też 
w miejscu gdzie obecnie stoją kontenery 
na odpady, bo takie sugestie również się 
pojawiały. Odpowiedź jest prosta. Tamten 
teren nie jest własnością gminy, stanowi on 

własność prywatną, a na dzień dzisiejszy 
gmina jest tylko administratorem tego 
gruntu. Natomiast działka na której 
powstał szalet jest własnością gminy 
i bez żadnych przeszkód można było 
otrzymać pozwolenie na budowę. Wśród 
tych negatywnych opinii na temat tej 
inwestycji są również i głosy pozytywne 
świadczące o tym, że nasze miasto jest 
o krok do przodu i zasługuje na miano 
„miasteczka europejskiego”.

Końca dobiega remont pomieszczeń 
w budynku przy ul. Moniuszki z 
przeznaczeniem na dyżurkę personelu 
pogotowia ratunkowego o które gmina stara 
się od wielu lat. W ostatnich dwóch latach 
wraz ze Stowarzyszeniem „Dobrodzień 
Potrzebującym” pukamy do wszystkich 
możliwych drzwi, aby ta karetka trafiła 
do Dobrodzienia – i za tę pomoc bardzo 
serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy 
nie wiemy, czy od nowego roku otrzymamy 
karetkę czy cierpliwie każe nam się czekać 

dalej. Jednego jesteśmy pewni! Na pewno 
będziemy czynić dalsze starania które 
myślę, że docelowo przyniosą skutek w 
postaci tak potrzebnej karetki pogotowia 
w Dobrodzieniu.

Oprócz inwestycji fizycznie 
namacalnych wykonujemy również 
koncepcje i dokumentacje  na wykonanie 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. 
Piastowskiej (koncepcja), dokumentację 
sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej 
dla nowo powstałych działek pomiędzy 
ul. Dworcową a ul. Powstańców, 
dokumentację kanalizacji sanitarnej ul. 
Topolowej jak również dokumentację 
sieci wod-kan i kan. deszczowej dla nowo 
powstałych działek przy ul. Leśnej w 
Dobrodzieniu.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji 
znaczną część budżetu przeznaczyliśmy 
również na bieżące wydatki z zakresu 
utrzymania dróg tj.: łatanie dziur po 
zimie, utwardzanie dróg na wsiach za 
pomocą kamienia, wykaszanie rowów 
przydrożnych co ogólnie pochłonęło:203 
tys.zł.

Zamieszczony na następnej stronie 
wykres obrazuje rozdysponowanie 
środków finansowych wg stanu na dzień 
30.09.2008 r.

Z wykresu wynika iż największą 
pozycję w budżecie stanowią wydatki na 
oświatę w wysokości 10 829 tys. zł.  Ale 
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myślę też, że nie powinniśmy 
żałować pieniędzy wydanych 
na kształcenie naszych 
pokoleń, gdyż to ich wiedza 
i wykształcenie będzie miało 
wpływ na dalszy rozwój 
naszej gminy.

Kolejne miejsce w 
wydatkach gminy zajmują 
zadania realizowane w 
zakresu pomocy społecznej, 
gdzie finansowane są 
takie zadania jak wypłata 
zasiłków celowych, okresowych, 
stałych, świadczenia rodzinne wraz 
z dodatkami, dożywianie uczniów w 
szkole, opłaty za pobyt podopiecznych 
w domach pomocy społecznej, wypłata 
zaliczek alimentacyjnych i świadczeń 
opiekuńczych, utrzymanie ośrodka 
pomocy społecznej i sprawowanie 
usług opiekuńczych, wypłata dodatków 
mieszkaniowych i dofinansowanie Stacji 
i Gabinetu Rehabilitacyjnego „Caritas” 
w Dobrodzieniu na ogólną kwotę 2 875 
tys. zł. Następna pozycja to: transport 
i łączność, gdzie zaplanowane wydatki 
wynoszą 3 072 tys. zł. Z tej pozycji 
pokrywane są wydatki związane z 
budową, modernizacją i utrzymaniem 
dróg, placów i mostów. Kolejną pozycję 
w wydatkach gminy zajmuje gospodarka 

komunalna. Tutaj znajdują się m. in. 
wydatki na oczyszczanie i odśnieżanie 
ulic i dróg w mieście i gminie, utrzymanie 

zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg 
na terenie miasta i gminy, utrzymanie 
placu targowego oraz drobne remonty 
kanalizacji na łączną kwotę 1 704 tys. 
zł. Swoje miejsce w wydatkach gminy 
zajmują również zadania realizowane 
przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i 
Sportu oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Dobrodzieniu w kwocie 
1 306 tys. zł.

Przedstawiłam Państwu w skrócie 
najważniejsze inwestycje 2008r. Nie 
sposób jednak wymienić wszystkich bo 
zapewne lektura stała by się dosyć nudna 
wymieniając wszystkie wydatki z budżetu 
gminy. 

W przyszłym roku przeważającą 
pozycję w budżecie gminy zajmie budowa 
kanalizacji na Osiedlu Wieczorka w 

Dobrodzieniu, którą i tak będziemy musieli 
rozłożyć w czasie na dwa lata, ponieważ 
w jednym roku nie jesteśmy w stanie 

zrealizować tej inwestycji 
ze względu na prawidłową 
płynność finansową. Mamy 
już w pełni przygotowaną 
dokumentację i po uchwa-
leniu budżetu na 2009 r. 
niezwłocznie przystąpimy 
do procedury przetargowej. 
Jedyną obawę jaką posiadam 
co do tej inwestycji to ilość 
firm chcących przystąpić 
do przetargu. Ponieważ w 
ostatnim czasie borykamy 

się głównie z trudnościami związanymi z 
brakiem chętnych firm przystępujących do 
przetargu na roboty budowlane.

Więcej informacji na temat plano-
wanych inwestycji w 2009 r. postaram się 
przybliżyć w następnym wydaniu Echa 
Dobrodzienia i Okolic. Na zakończenie 
życzę Wszystkim mieszkańcom zdrowych, 
wesołych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia i tego, aby nadchodzący Nowy 
Rok 2009 był lepszy, dawał nam powody 
do radości,  zadowolenia, uśmiechu i 
satysfakcji.

Róża Koźlik

Podsumowanie 2008
dokończenie ze s. 2

P r z y p o m i n a m y 
stolarzom działającym 
na terenie gminy Do-
brodzień o dostarcza-
niu materiałów w celu 
zamieszczania w Lek-
sykonie Stolarstwa. Lek-
sykon będzie zawierał 
rys historyczny oraz 
informacje na temat 
bieżącej działalności 
firm. W celu uzyskania 
bliższych informacji pro-
simy o kontakt z Panią 
Alicją Włodarz-Kempa 
– podinspektorem 
ds. promocji gminy w 
Referacie Rozwoju 
Gospodarczego, In-
westycji i Ochrony 
Środowiska,  tel. 034 
35 75 100 w. 36, e-mail: 
promocja@dobrodzien.pl.

LEKSYKON
STOLARSTWA



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic4

Inwestycje 2008
W bieżącym roku zostały zrealizo-

wano następujące inwestycje:
1. Remont chodnika na ul. Cmentarnej 

w Dobrodzieniu – koszt 118 700 zł,
2. Termomodernizacja budynku Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Szem-
rowicach – koszt 959 200 zł, w ramach 
przeprowadzonych prac wykonano: roboty 
przygotowawcze i rozbiórkowe,docieple-
nie ścian zewnętrznych budynku, piwnic 
i stropu, montaż nawiewników, remont 
pokrycia dachowego, remont sanitariatów, 
demontaż i montaż instalacji c.o., montaż 
grzejników z głowicami termostatyczny-
mi, demontaż kotłów UKS oraz montaż 
nowego kotła z automatyką pogodową, 
wymiana rur wodociągowych w kotłowni, 
instalacja ciepłej wody i montaż bojlera, 
instalacja elektryczna kotłowni, demontaż i 
montaż instalacji odgromowej, wentylacja 
kuchni – montaż okapu i przewodu 
wentylacyjnego, roboty malarskie sal, na 
klatce schodowej i korytarzach, ułożenie 
kostki brukowej przed budynkiem szkoły 
wraz z opaską wokół budynku.

3. Budowa Szaletu Miejskiego wraz 
z przyłączem wodno-kanalizacyjnym 
– koszt 403 100 zł.

4. Zakup autobusu służącego do prze-
wozu uczniów niepełnosprawnych w 
ramach pilotażowego programu „Uczeń na 
wsi” – koszt 266 000 zł (kwotę 128 300 zł 
pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych).

5. Budowa drogi w Bzinicy Starej 
– ul. Dębowa o długości 700 mb – koszt 
176 100 zł.

6. Budowa drogi w Bzinicy Nowej  
– ul. Cmentarna o długości 1309 mb 
– koszt 367 800 zł.

7. Budowa drogi w Kolejce – ul. Długa 
o długości 702 mb – koszt 267 000 zł.

8. Budowa drogi w Dobrodzieniu 
– ul. Topolowa o długości 800 mb – koszt 
314 300zł.

9. Budowa drogi w Rzędowicach – ul. 
Górna o długości 820 mb – koszt 254 600 
zł.

10. Budowa drogi w Malichowie 
– ul. Lipowa o długości 630 mb – koszt 
184 200 zł, w ramach robót dodatkowych 
wykonano 1 575 m2 za kwotę 39 900 zł.

Zadania aktualnie realizowane:
1. Przebudowa części pomieszczeń 

piwnicznych na dyżurkę personelu 
pogotowia ratunkowego przy ul. 
Moniuszki w Dobrodzieniu – zawarto 
umowę na kwotę 282 300 zł.

2. Adaptacja pomieszczeń byłej 
szkoły w Główczycach na garaże dla OSP 
Główczyce – zawarto umowę na kwotę 
41 200 zł.

3. Połączenie sieci wodociągowej 
Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień 
I etap – zawarto umowę na kwotę 383 300 
zł. Realizacja inwestycji pozwoli na 
wyłączenie ujęcia wodociągowego w 
Makowczycach, co wpłynie na obniżenie 
kosztów funkcjonowania całej sieci 
wodociągowej.

W dniu 13 września 2008 r. mieszkanka 
naszej gminy Pani Teresa Honcza obchodziła 90. 
rocznicę urodzin. Z tej okazji w imieniu Burmistrza 
Dobrodzienia oraz własnym Sekretarz Gminy – pan 
Waldemar Krafczyk i z-ca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego – pani Ewa Kalisz złożyli 
Solenizantce serdeczne życzenia oraz wręczyli 
kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominki. 

Dostojnej Jubilatce jeszcze raz życzymy 
dalszych długich lat w szczęściu i zdrowiu.

/E.K/

Jubileusz
90 lecia

Z powyższego zestawienia wynika, że 
jednak wiele inwestycji jest realizowanych 
w naszej Gminie, chociaż zawsze znajdą się 
niezadowoleni z wyboru przedsięwzięć, ale 
przecież nie zawsze można mieć wszystko 
od razu, ponieważ środki budżetowe 
są ograniczone. Niestety nie zawsze 
wszystkie zamierzenia są wykonywane w 
planowym terminie i zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami.

W kwestii wyjaśnienia weźmy na 
przykład szalet miejski w Dobrodzieniu 
– prace zakończono 30.09.2008 roku i 
na pewno co niektórzy się zastanawiają 
z jakiego powodu nie jest on jeszcze 
czynny. Niestety, nie możemy się doczekać 
na powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną, bez której nie można 
zgłosić zakończenia robót w Nadzorze 
Budowlanym i przekazać obiektu do 
użytkowania. Mamy nadzieję, że sprawa 
rozstrzygnie się w najbliższym czasie 
i w grudniu będzie można korzystać z 
obiektu.

Podsumowując życzę wszystkim 
Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku pogody ducha, wyrozumiałości, 
cierpliwości i uśmiechu na twarzy.

JNJ

Niechaj Betlejemskiej stajenki gwiazdka
Rozjaśni pokoje Waszego gniazdka
I szczęściem rozjaśni cały mrok
A z dróg życia usunie wszelki smutek, zło
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X Dobrodzieńskie Święto Poezji
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Święto wolnych ludzi
11 listopada obchodziliśmy Narodowe 

Święto Niepodległości - 90 rocznicę 
wolnej Polski.  Powiewały flagi na 
budynkach niekoniecznie urzędowych. 
Niepodległość wymaga świętowania, 
pamięci, podkreślenia radości z tego, że 
możemy sobie rządzić sami w swoim 
kraju, chociaż prawdę mówiąc ci rządzący 
nie zawsze potrafią to dobrze robić.

Po mszy w intencji niepodległej 
Ojczyzny odbyła się w domu kultury 
akademia, którą uroczyście otworzyła pani 
burmistrz. Następnie młodzież Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawiła 
świetny montaż słowno-muzyczny „I 
stała się Polska”, który chwycił za serce 
wrażliwych widzów. Wspaniałe reżyserki 
Beata Sikora i Agnieszka Hurnik 
stworzyły piekną sztukę, którą z kolei 

młodzież świetnie wykonała. W trakcie 
przedstawienia  wszyscy odśpiewali 
hymn Polski i... jakoś oczy zwilgotniały. 
Następnym punktem programu był występ 
wspaniałego zespołu z Kędzierzyna-Koźla. 
Ludowe tańce i przyśpiewki   perfekcyjnie 
przygotowane i pięknie pokazane 
odpowiednio docenili (nieliczni niestety) 
widzowie. Muzycy (dwa akordeony, 
kontrabas i skrzypce) przygrywali 
tańczącym i śpiewającym jednocześnie, 
wspaniale ubranym w ludowe stroje 
wykonawcom. 

To był piękny wieczór i doskonale 
oddawał atmosferę tego dnia. Szkoda 
tylko, że tak mało ludzi zajęło miejsce w 
pojemnej sali widowiskowej MDK.   

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
zabraknie w niej wolnych miejsc. 

Ewa Piasecka

           Poezja śpiewana, mówiona, czytana 
– czyli Święto Poezji w Dobrodzieniu. 
W tym roku, 29 listopada, już po raz 
dziesiąty spotkaliśmy się z poetami - tymi 
początkującymi i tymi już z bogatym 
dorobkiem artystycznym. Wieczór jak 
co roku rozpoczął się od rozmowy z 
autorytetem w tej dziedzinie, tym razem z 
opolskim literatem, Wiesławem Malickim. 
Od jego debiutu minęło już ponad 40 lat. 
Jest aforystą, dramaturgiem, publicystą, 
ale także tłumaczem z języka rosyjskiego. 
Ten „najbardziej wszechstronny polski 
aforysta” przygotował dla gości „Święta 
poezji”  garść swoich wierszy oraz 
aforyzmów. Usłyszeliśmy, m.in., że „Im 
przyjaźń bardziej kolorowa, tym łatwiej 
puszcza farbę” oraz „Choćbyś nieba 
przychylił bliźniemu, jeszcze ci powie 
„Podsadź!”. 

W tym roku oczywiście nie zabrakło 
również Turnieju Jednego Wiersza. Do 
konkursu zgłosiły się 4 osoby. Jurorzy 
jednogłośnie nagrodzili Karolinę Chyłę 
za wiersz „W listopadzie”. Jak się 
okazało, to nie jedyna nagroda na koncie 
tej młodej dziewczyny. – Mam już za 
sobą m.in. konkurs „Złote Pióro 2008” 
– zdradza Karolina. Na pytanie, dlaczego 
pisze wiersze, odpowiada: - Po prostu 
śpiewają mi w środku. Najczęściej piszę 
o uczuciach. Moje utwory są refleksyjno 
– ponuro – radosne.

- Tekst Karoliny jest artystycznie 
dojrzały i ciekawy oraz cechuje się 
szczerością wypowiedzi – podkreśla 
przewodniczący Jury w Turnieju Jednego 
Wiersza, Wiesław Malicki. – Ten konkurs 
pokazuje, że rosną wśród nas przyszli 

poeci. 
- To jest pocieszające, że w obecnej 

dobie internetu, młodzi ludzie sięgają po 
pióro, a właściwie po klawiaturę – mówi 
Rafał Kasprzyk, członek jury. – Młodzież 
stara się pisać, pomimo tego, iż jest to 
bardzo trudna sztuka.  

O tym, że również w Dobrodzieniu i 
w okolicach mieszkają wrażliwe osoby 
z duszą artysty mogliśmy przekonać 
się nie tylko podczas Turnieju Jednego 
Wiersza, do którego startowały dwie 
osoby z naszej gminy, ale także podczas 
ogłaszania wyników konkursu poetyckiego 
o laur „Kieszeni Urzędu”. Wyróżnieni 
zostali: Sylwia Górny oraz Paweł Lisoń 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu. III miejsce zajęła Julita 
Paprotny z Praszki, II – Magdalena 
Michalak z Częstochowy, a wygrała 
wspominana już w artykule, Karolina 
Chyła z Byczyny. 

Mieszkańcy naszej gminy 
zaprezentowali się również od strony 
teatralnej. Aktorzy z działającego 
od września „Teatru Mimowolnego” 
przygotowali dla nas interpretacje kilku 
wierszy. Szczególnym uznaniem cieszyła 
się prezentacja Nicoli Szlezinger, która 
wybrała wiersz „Cebula” Wisławy 
Szymborskiej.

Nie zabrakło poezji śpiewanej w 
wykonaniu Dominiki Barabas, laureatki 
m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie. -  Moje utwory prezentuję 
szerszej publiczności od niedawna, bo 
dopiero od lipca – wyjaśnia Dominika. 
- Zachęciły mnie do tego sukcesy, które 
odniosłam podczas różnych festiwali. Moje 

piosenki oscylują pomiędzy Stanisławem 
Sojką, a Grzegorzem Tournauem. To 
piosenki z tekstem, mające konkretny 
przekaz. 

Podczas Święta Poezji mogliśmy 
również podziwiać obrazy opolskiego 
artysty Cezarego Marka, który 
zaprezentował się także od strony 
poetyckiej – wystąpił podczas Turnieju 
Jednego Wiersza z poezją śpiewaną. 

Święto Poezji było również okazją 
do wręczenia nagród przyznawanych 
przez Stanisława Gorskiego, dyrektora 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu. W tym roku „Młodego Górala” 
otrzymał zespół „Meteor” a „Silnego 
Górala” Róża Koźlik, burmistrz  
Dobrodzienia. Program, jak co roku, 
prowadził Janusz Orlikowski. 

Dominika Gorgosz

Ewelina Kot-Filipczyk

PRYWATNY 
SPECJALISTYCZNY 

GABINET 
LEKARSKI

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Dobrodzieñ, ul. Opolska 5

czynny od grudnia:
wtorki - 16.30 - 18.00
czwartki - 8,30 - 10,30

rejestracja 
pod nr telefonu 

604 970 076
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Projekt: 
wzrost poziomu zatrudnienia 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrodzieniu w grudniu 
br. zakończył realizację projektu 
systemowego pn. „Stawiamy na lepsze 
jutro – program aktywnej integracji 
społecznej i zawodowej w gminie 
Dobrodzień”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 oraz środków 
własnych gminy. 

Decyzja o przystąpieniu do projektu 
zapadła wiosną br. W kwietniu 2008r., 
po otrzymaniu pełnomocnictwa od 
Burmistrza Dobrodzienia, powołałam 
„zespół projektowy” w składzie: 
kierownik/koordynator projektu – Klaudia 
Tkaczyk, księgowy projektu – Aniela 
Dziuba i 3 pracowników socjalnych 
projektu – Alicja Szafarczyk, Klaudia 
Błońska, Małgorzata Dykta. Wszystkie 
osoby są zatrudnione w tut. OPS, tak więc 
napisanie i realizacja projektu odbyła się 
bez dodatkowego zatrudnienia w jednostce. 
Po przeprowadzeniu rekrutacji, spośród 
osób zainteresowanych, wyłonionych 
zostało 11 kobiet z tut. gminy, które nie 
pracowały zawodowo, były bezrobotne 
i długotrwale bezrobotne, w wieku 
aktywności zawodowej oraz korzystały 
ze świadczeń pomocy społecznej. 

Wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki został przesłany do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia 
w dniu 30.04.2008r. Po pomyślnej 
weryfikacji formalnej i merytorycznej 
w dniu 1.08.2008r. została podpisana 
Umowa Ramowa Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki przeze mnie jako  
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 
skarbnika Miasta i Gminy Dobrodzień 
– P. Anielę Kniejską oraz wicedyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
– P. Milenę Piechnik. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu jako Instytucja Wdrażająca 
przyznał Miastu i Gminie Dobrodzień, w 
imieniu którego działa Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 
73.325,08 PLN na rok 2008r., natomiast 
Beneficjent – Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 
zobowiązał się do wniesienia wkładu 
własnego w kwocie 8602,38 PLN na rok 
2008, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XVII/133/2008 z dnia 9.06.2008r. 
Głównym celem opisywanego 

projektu była aktywizacja społeczna 
w/w osób, mająca na celu wzrost 
poziomu zatrudnienia. Niniejszy 
projekt został zrealizowany w oparciu 
o kontrakty socjalne z uczestniczkami, 
których celem było określenie sposobu 
współdziałania w rozwiązywaniu 
problemów osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie 
aktywizacji społeczno – zawodowej 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. W ramach projektu, zgodnie 
z przyjętymi założeniami, w sierpniu br. 
został zrealizowany kurs „Autopromocji” w 
łącznej liczbie 84 godzin, który obejmował 
zajęcia grupowe i indywidualne, składał się 
z bloków doradztwa psychospołecznego, 
zawodowego, zajęć z pracodawcą, obsługi 
komputera oraz wizażu i stylizacji. 
Natomiast od września do grudnia, 
uczestniczki projektu uczęszczały 
na kurs „Opiekuna osób starszych, 
niepełnosprawnych i dzieci” (150 godzin) 
wzmocniony dla 4 chętnych osób o 
moduł języka niemieckiego (120 godzin). 
Zawodowy kurs został zrealizowany 
w oparciu o cykl zajęć teoretycznych 
oraz warsztatów praktycznych. Praktyki 
zawodowe w wymiarze 80 godzin 
odbywały się w Zakładzie Opiekuńczo 
– Leczniczym w Dobrodzieniu oraz w 
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” 
w Lublińcu. Zrealizowanie powyższych 
kursów zostało zlecone Ośrodkowi Usług 
Oświatowych „Awans” z Lublińca. 

Można stwierdzić, że cały projekt 
pn. „Stawiamy na lepsze jutro – program 
aktywnej integracji społecznej i 

zawodowej w gminie Dobrodzień” 
zakończył się powodzeniem. Analiza 
ankiet ewaluacyjnych podsumowujących 
zrealizowane kursy, jednoznacznie 
wskazuje na to, że wszystkie uczestniczki 
ukończyły kurs, ponadto bardzo wysoko 
oceniły wartość zajęć, wyrażały swoje 
zadowolenie oraz przekonanie o spełnieniu 
swoich oczekiwań, wymieniały szereg 
korzyści praktycznych, jakie osiągnęły 
dzięki udziałowi w programie. 

Wszyscy pracownicy tut. OPS 
zaangażowani przy projekcie wraz z 
Panią Burmistrz Dobrodzienia życzą 
uczestniczkom powodzenia w realizacji 
nabytych umiejętności oraz sukcesów w 
rozwijaniu swego potencjału  zawodowego. 
Mamy nadzieję, że będzie on procentować 
nawet po zakończeniu projektu. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, iż opisany 
wyżej projekt przyniósł wartość dodatnią, 
z jednej strony dla samych uczestniczek 
projektu, które dzięki zmianie postaw oraz 
zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, 
mają szansę zaistnieć na lokalnym rynku 
pracy, z drugiej strony stanowi odpowiedź 
na potrzeby tut. środowiska.

Osoby posiadające w swojej rodzinie 
chorych, niepełnosprawnych i starszych, 
zainteresowane świadczeniem usług 
opiekuńczych przez przygotowane do 
tej roli uczestniczki, mogą skorzystać 
z pomocy wyszkolonych osób. Tut. 
OPS służy pomocą w kontakcie z 
przeszkolonymi Paniami (telefonicznie 
034/ 3575 529 wew. 42, 52 lub osobiście 
w biurze OPS – Urząd Miasta i Gminy w 
Dobrodzieniu pok. nr 2).

Klaudia Tkaczyk

Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego  Nowego 2009 Roku

wszystkim swoim klientom życzy firma

Zapraszamy do korzystania z naszych usług na liniach
do Niemiec, Francji i Holandii.

Lubliniec ul. Mickiewicza 5
tel. 034-356 46 66, 034-356 30 66

Dobrodzień ul. Piastowska 24, tel. 034-357 52 85
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Odpady komunalne - co się zmieni?
Od przyszłego roku selektywną zbiórką 

odpadów na terenie gminy Dobrodzień 
zajmą się wszystkie te firmy, które 
obecnie odbierają odpady komunalne od 
mieszkańców. Do selektywnej zbiórki 
odpadów zobligowano również Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu, który obecnie świadczy 
usługi dla największej liczby mieszkańców 
na terenie gminy. Zmiany te są 
podyktowane dostosowywaniem prawa 
polskiego do europejskiego, w którym 
to obowiązuje zasada, w myśl której, 
za unieszkodliwianie odpadów zawsze 
płaci ten kto je wytwarza. W myśl art.6 
ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach każdy właściciel 
nieruchomości powinien posiadać zawartą 
umowę na wykonywanie usług związanych 
z odbiorem odpadów komunalnych z 
gminną jednostką organizacyjną lub 
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z planowanymi zmianami 
Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w gospodarstwach domowych 
zamieszkiwanych przez trzy lub więcej 
osób usuwanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości należy dokonywać z 
częstotliwością nie mniejszą niż jeden 

Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w 
szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli egzekucja alimentów 
jest bezskuteczna, tzn, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 
alimentacyjnych. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalo-
nych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500zł. Świadczenie nie przysługują, jeżeli osoba 
uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w rodzinie zastępczej; jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; zawarła związek 
małżeński.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu 
właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
np. w przypadku, kiedy nie spełnia ustawowych kryteriów do przyznania świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu (budynek Urzędu MiG biuro nr 3, telefon 034 

3510833 wew. 50).          K. Tkaczyk

Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu składa serdeczne podziękowania dla rolników 
oraz sołtysów z miejscowości: Kolejka, Gosławice, Główczyce-Zwóz, Rzędowice, 
Kocury-Malichów, Szemrowice oraz Turza, którzy nie pozostali obojętni na ludzką 
tragedię, za udzieloną pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej 
w powiecie strzeleckim.

Ogółem zebrano: 8,85 tony zboża, 2 przyczepy siana,13 bali sianokiszonki.
Transport zorganizowany został przez Powiatowe Biuro Izby Rolniczej w 

Strzelcach Opolskich. Wszystkim osobom biorącym udział w akcji przy załadunku oraz 
bezinteresowną pomoc składamy wyrazy wielkiego uznania i serdeczne podziękowania 
jako że bez ich udziału sprawne przeprowadzenie akcji byłoby utrudnione.             LA 

Rolnicy – rolnikom

pojemnik o pojemności co najmniej 110 
litrów w każdym miesiącu. Gospodarstwa 
domowe zamieszkiwane przez jedną lub 
dwie osoby będą mogły usuwać odpady 
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 
2 miesiące. Niektóre przedsiębiorstwa 
odbierające odpady od mieszkańców 
stosowały zasadę opłaty za 1 pojemnik 
w miesiącu, niezależnie od tego, czy 
pojemnik ten został faktycznie wystawiony 
czy też nie. Po zmianach ta zasada zostanie 
również wprowadzona przez gminną 
jednostkę organizacyjną, czyli Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu, aby zapobiec sytuacjom, 
kiedy osoby posiadające umowy na odbiór 
odpadów praktycznie nie wystawiają 
pojemników lub wystawiają je bardzo 
rzadko. Popularne do tej pory na ulicach 
pojemniki o pojemności 1100 litrów, w 
których zbierano plastik, szkło, makulaturę 
pozostaną tylko w miejscach zabudowy 
wielorodzinnej (bloki mieszkalne), 
natomiast na pozostałych terenach 
będzie występował workowy system 
zbiórki. Odpady zbierane selektywnie 
będą odbierane nieodpłatnie, a właściciel 
nieruchomości zapłaci za odpady 
zmieszane umieszczone w pojemnikach. 
Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, 
budowlane będą odbierane w terminach 

ustalonych przez przedsiębiorstwo z 
którym właściciel posiada umowę, nie 
rzadziej niż 2 razy w roku. W chwili 
obecnej około 40 % gospodarstw 
domowych nie posiada umowy na 
odbiór odpadów komunalnych, dlatego 
też taką umowę jak najszybciej należy 
zawrzeć z dowolnym przedsiębiorstwem 
uprawnionym do odbioru odpadów 
komunalnych na terenie gminy.

Zmiany które w przyszłym roku wejdą 
w życie mają na celu zmotywowanie 
mieszkańców do segregacji odpadów i 
odzysku jak największej ilości surowców 
wtórnych, ale również są one podyktowane 
zobowiązaniami Polski wobec krajów 
Unii Europejskiej których nie spełnienie 
spowoduje nałożenie wysokich sankcji 
karnych, a w konsekwencji sankcje 
te przełożą się na wszystkie jednostki 
organizacyjne (województwa, powiaty, 
gminy). Należy o tym pamiętać, bo Unia 
Europejska nie tylko daje pieniądze, ale 
również stawia wysokie wymagania i w 
razie potrzeby nakłada sankcje karne.

Dariusz Dykta

W związku z okresem zimowym, 
w celu zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb socjalno-bytowych osobom o 
bardzo niskich dochodach i bardzo trudnej 
sytuacji materialnej, zwłaszcza osobom 
starszym, samotnym i niepełnosprawnym 
oraz bezradnym życiowo, Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrodzieniu zwraca się z uprzejmą 
prośbą o zgłaszanie się w/w osób 
telefonicznie pod nr 034/3575 100 wew. 
42 lub osobiście w pokoju nr 2 Urzędu 
Miasta i Gminy Dobrodzień. 

Prosimy bardzo o nieprzechodzenie 
obojętnie wobec osób z terenu naszej 
gminy, które bez wsparcia nie są w stanie 
uporać się z negatywnymi skutkami 
zimy.

Za wszelką pomoc w udzieleniu 
informacji serdecznie dziękuję – 

Kierownik MGOPS 
K. Tkaczyk

KOMUNIKAT

Fundusz alimentacyjny

Piękna jest radość w 
Święta

Ciepłe są myśli o bliskich
Niech pokój, miłość 

i szczęście
Otaczają zawsze nas 

wszystkich
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Piotr Lempa
chłopak z Dobrodzienia

z cyklu: Nasi niezwykli

Chłopakiem z Sosnowca Polska 
nazwała Jana Kiepurę, a my mamy 
swojego niezwykłego śpiewającego 
chłopaka z Dobrodzienia. Opowiada, że 
wszystko zaczęło się jeszcze w szkole 
podstawowej w scholii prowadzonej 
przez Beatę Sikorę, a pęd do muzyki czuł 
od zawsze. Brakowało mu jednak odwagi 
i wiary we własne siły i swój talent. 
Gdyby było inaczej z pewnością kariera 
muzyczna zaczęłaby się od  razu od   
Akademii Muzycznej, a tymczasem było 
nieco wolniej i trudniej. Piotr nie narzeka, 
wręcz przeciwnie uważa, że bardzo dobrze 
się stało bo wiele się dzięki temu nauczył 
o życiu i o sobie.

Pierwszy etap to zatem Szkoła 
Muzyczna w Lublińcu. Na początku 
uczył się gry na instrumencie. O śpiewaniu 
jeszcze wtedy nie było mowy. Gry nauczył 
się sam, a w szkole chciał uczęszczać na 
lekcje fortepianu i gitary, ale okazało się, 
że nie ma już miejsc i musi być akordeon 
lub klarnet. Siedział po nocach i uczył się. 
Nie było to jednak to czego szukał, czego 
oczekiwał i skończyło się wyrzuceniem 
ze szkoły muzycznej ze słowami 
„muzyka nigdy nie będzie miała z Ciebie 
żadnego pożytku”…  Przychodził jednak 
czasem ćwiczyć do kościoła i ksiądz mu 
zaproponował rolę organisty. Nie czuł się 
jeszcze pewnie więc ćwiczył dwa miesiące 
pod okiem Dionizego Brylki i wreszcie 
usiadł przy organach sam. Uważa, że był 
w tym palec boży, bo przeszedł niezwykłą 
szkołę życia i rozwinęło to jego zmysł 
muzyczny i intuicję. Grał jeszcze czasem 
będąc na studiach i bardzo jest wdzięczny 
księdzu A. Waindokowi, że pozwalał mu 
grać.

Szkołę średnią wybrał w Opolu 
– Technikum Elektroniczne, ale to 
znowu nie było to. Skończył Liceum 
Ogólnokształcące w Dobrodzieniu. 
Kierunku studiów i uczelni szukał 
w podobny sposób. Najpierw była 
informatyka we Wrocławiu, a dopiero 
potem Politechnika w Częstochowie 
– zarządzanie i marketing.  Będąc 
nowym studentem, który nikogo nie 
znał zobaczył na korytarzu akademika 
ogłoszenie „Chcesz by rektor bił Ci brawo 
to do chóru biegnij żwawo”. Poszedł na 
przesłuchanie i śpiewał przez następne 4 
lata. Twierdzi, że gdyby wiedział jakiej 
klasy jest to chór, gdzie śpiewa i jakie 
zdobywa nagrody nigdy nie zdobyłby się 
na to przesłuchanie – Collegium Cantorum 
pod kierownictwem Janusza Siadlaka. 

Dawali wspólnie bardzo dużo koncertów, 
zjeździli prawie cały świat (Europa, USA, 
Chiny itp.), nagrywali płyty, a to wiązało 
się z częstymi próbami, wyjazdami na 
zgrupowania i pochłaniało straszliwą 
ilość czasu. Dlatego pod koniec IV roku 
studiów musiał odpowiedzieć sobie na 
bardzo ważne pytanie – co dalej muzyka 
czy studia? Odbył wtedy długą rozmowę 
ze swoim dyrygentem, który radził drogę 
śpiewu. Postanowił zdawać zatem do  
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Tu można powiedzieć rozpoczyna się 
dopiero osobista droga Piotra do stania się 
śpiewakiem operowym, bardzo mu w tym 
pomogło niezwykłe szczęście do ludzi lub 
pracowity anioł stróż…

Przed egzaminem do 3.00 w nocy 
nagrywali z chórem płytę i prosto stamtąd 
pobiegł na pociąg, który nie mógł dotrzeć 
punktualnie bo zdarzył się wypadek. 
Zadzwonił do uczelni i pozwolono mu 
dotrzeć z opóźnieniem. Zdawał w dresie 
i z plecakiem, ale został przyjęty! I w ten 
sposób studiował I rok w Bydgoszczy 
i V rok w Częstochowie. Krążył zatem 
między tymi dwoma miastami i musiał już 
zrezygnować z chóru. W uczelni muzycznej 
opieką otoczył go profesor Leszek Skrla, 
który pod koniec I roku zaproponował mu 
przeniesienie do jego macierzystej uczelni 
do Gdańska – Akademia Muzyczna im. S. 
Moniuszki. Szukając pracy zarabiał jako 
statysta w operze  i tam się dowiedział, 
że są przesłuchania do chóru. I tak już 
na I roku śpiewał w chórze opery. Gdy 
przeniósł się do Gdańska miał już swojego 
profesora i zaczęły się pierwsze koncerty 
– w Katedrze Lubelskiej zaśpiewał 
„Requiem” Mozarta z solistami opery. Miał 
24 lata…  Od tego się zaczęło, w operze 
było coraz więcej pracy, kilka małych ról, 
ale to go ukierunkowało. Już wiedział, że 
znalazł to czego tak długo szukał. Pracował 
na tyle solidnie rozwijając swój talent, że 
spotkało go wielkie wyróżnienie – na III 
roku został solistą opery!  A dodatkowo 
nagrodzono go Nagrodą Marszałka 
za najlepszy debiut. Piotr podkreśla, 
że bardzo wiele zawdzięcza swojemu 
profesorowi, który ciągle miał nad nim 
pieczę. Wkrótce rozpoczął współpracę 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie 
dostawał już konkretne role np. w „Jesus 
Christus super Star” czy „Dracula”, a co 
za tym idzie rozpoczęło się tourne po 
Szwajcarii i Niemczech.

W międzyczasie skończył studia 
w Częstochowie. W roku 2004 został 
wybrany Absolwentem Roku ze względu 
na osiągnięcia artystyczne i promowanie 
uczelni. Dobiegały również końca studia 
w Gdańsku i zostawał tylko etat w Operze 
Bałtyckiej. Zaczęło pachnieć stagnacją. I 
tu znowu objawiło się szczęście do ludzi. 

Został zaproszony do wzięcia udziału 
w Schlezwik Holstein Music Festival, 
a opiekunem wokalnym tego projektu 
był człowiek z Londynu. On właśnie po 
koncercie przyszedł z propozycją studiów 
w Królewskiej Akademii  Muzycznej w 
Londynie. Piotr nie od razu był przekonany 
czy ów Brytyjczyk  nie żartuje . Ta 
akademia to świątynia muzyki na świecie, 
mekka muzyków. Nie śmiał tego marzenia 
wprowadzać w życie bo trzeba mierzyć siły 
na zamiary. Londyńczyk był odmiennego 
zdania i zaprosił Piotra do Anglii. 
Wszystkie egzaminy były jednego dnia 
dla tych spoza Anglii – śpiew solo, język 
angielski, włoski, francuski i czytanie 
a vista. Przygotował się do śpiewu, ale 
reszta była dla niego zaskoczeniem. I 
tu przydał się cały bagaż doświadczeń 
począwszy od gry w kościele przez śpiew 
w chórze i pracę w operze. No i naturalnie 
to niezwykłe szczęście, bo jednak  śpiew 
był najważniejszy. Po przesłuchaniu 
zaproponowano mu studia, ale istotny 
był aspekt finansowy, który wydawał się 
nie do przeskoczenia. Tymczasem władze 
londyńskiej uczelni kiedy przeliczyły 
polskie stypendium na funty natychmiast 
zaproponowały mu swoje w przeciwnym 
razie ten głos wróciłby do Polski. Wrócił 
tylko na chwilę bo kończył się V rok 
studiów i trzeba było zrobić dyplom, a od 
września miał zacząć życie w Londynie. 
Miał 27 lat…

Po 2 latach skończył studia i 
zaczął śpiewać w Manchester W „Don 
Giovannim”. Studenci w Londynie swoją 
premierę śpiewają m.in. przed agentami i 
dyrektorami oper aby mogli być zauważeni. 
Po premierze i warsztatach wokalnych 
zaproponowano mu przeniesienie do 
Internacional Academy of Voice pod 
auspicjami Denisa O’ neal.

Ponadto  Włoski Instytut Kultury, który 
promuje włoskich studentów postanowił 
zainwestować w Piotra z Polski. 
Zaproponowano mu kurs  techniki śpiewu 
włoskiego u światowej sławy śpiewaczki 
Mirelli Freni. Trwało to dwa tygodnie, ale 
ta wielka śpiewaczka doceniła Piotrka i 
do tej pory czasem udziela mu jeszcze 
lekcji.

Na zakończenie nasuwa się pytanie co 
dalej. Jeszcze w Londynie uczestniczył 
w wielu przesłuchaniach i śpiewał 
kilkadziesiąt spektakli np. „Norma”, 
„Czarodziejski flet” zdobywając w ten 
sposób ogromne doświadczenie. Marzy 
mu się oczywiście włoska La Scalla czy 
Coven Garden i oczywiście mały domek 
z ogródkiem koniecznie w Polsce, gdzie 
nie musi nikomu udowadniać, że bycie 
Polakiem to nie jest zła cecha. Teraz śpiewa 
już coraz częściej w Polsce – Słupsk, 

dokończenie na s. 9
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Koszalin, Gdańsk, Gliwice, choć ostatnio 
miał koncerty we Włoszech i we Francji. 

W Dobrodzieniu  śpiewał już 4 razy. 
W 2004 r. z Anną Cymerman, w 2005 r. 
z profesorem Leszkiem Skrlą, w 2007 z 
tenorem Bruno Ribeiro oraz w tym roku z 
Agnieszką Kaczor i  zespołem Tangueros  
Balticos! Chociaż mówi, że jest to dla niego 
wielkie przeżycie i duże wyzwanie: „Gdzie 
nie padnie mój wzrok jest tam kawałek 
mojej historii – kolega, nauczyciel,  ktoś 
od zamawianego mebla… i śpiewając mam 
zawsze to wszystko w głowie…” Mimo to 
będzie dla nas tak długo śpiewał jak długo 
będziemy chcieli go słuchać.

Jeśli natomiast chodzi o nagrane 
płyty to ma na swoim koncie dwie płyty 
z chórem Collegium Cantorum,  płytę 
z nagraniem utworu solowego „Missa 
Misericordia” w Gdańsku – był to duży 
projekt nagrywany dla papieża, płyta 
nagrana w Londynie w   wytwórni Naxos 
oraz bodaj ostatnia nagrana we Włoszech   
- Georg  Sati  Accademia di bel Canto, 
którą tuż po włoskiej premierze Piotr 
ofiarował Stowarzyszeniu Dobrodzień 
Potrzebującym na cele dobroczynne. 

Na zakończenie rozmowy Piotr 
zapewniał, że nareszcie robi to co lubi 
chociaż zdaje sobie sprawę z tego 

jakim kosztem się to odbywa np. życia 
rodzinnego. W domu bywa rzadko, ale sił 
dodaje mu pewność, że w Dobrodzieniu 
na Oleskiej jest takie miejsce, które 
służy za azyl. Rodzice zawsze mu 
asystowali podczas kolejnych wyborów 
drogi życiowej i nigdy nie przeszkadzali 
pozwalając uczyć się na własnych błędach. 
Próbował wielu różnych rzeczy, nierzadko 
kończyło się łzami a rodzice byli, zawsze 
byli. Dzięki temu nabrał siły i mógł sobie 
sam radzić, głównie za granicą, gdzie 
przeszedł szkołę przetrwania. Mówi, że to 
ich mądrość pozwoliła mu osiągnąć to co 
do dziś wypracował.  W tej chwili śpiewa 
różne role, ale czasem na przesłuchaniach 
słyszy, że jego głos do danej roli jeszcze za 
młodo brzmi. Wiele zatem przed nim. Nie 
robi wielkich planów bo jak zauważył one 
same go znajdują. Jedyne co już krąży mu 
po głowie, mając na uwadze wszystkich 
tych, którzy mu pomogli to coś  co 
ułatwiłoby młodym ludziom pierwszy 
krok w świat muzyczny.

Serdecznie gratulujemy wielkiego 
talentu i życzymy jeszcze większej 
światowej kariery! Prosimy też od czasu do 
czasu przywieźć  trochę wielkiego świata i 
sztuki przez wielkie S do Dobrodzienia.

ADa

Piotr Lempa
dokończenie ze s. 8

Życzenia 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów 
i spełnienia marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku
przesyła Klientom 

Adam Cisiński
46-380 Warłów; ul. Lipowa 30
tel. 604 425 547; 691 192 120

Oferujemy:

• Transport krajowy i zagraniczny w tym 
również przeprowadzki.

• Wynajem autodrabiny z koszem o 
wysokości 30 m wraz z operatorem do 
następujących prac:

•  pielęgnacja zieleni w zakresie wycinki drzew,
•  prace dekarskie w tym czyszczenie rynien, naprawy 

i rozbiórki kominów, remonty dachów,
•  malowanie, odnawianie, czyszczenie elewacji,
•  usuwanie zagrożeń,
•  konserwacja oświetlenia zewnętrznego,
•  mycie okien,
•  montaż i konserwacja reklam i tym podobne prace 

na wysokości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę.
Chętnie nawiążemy współpracę z firmami.

Agencja Usługowo-Ubezpieczeniowa
OPTIMA.

US£UGI 
TRANSPORTOWE

Firma 

HYDROCLEAN 
oferuje:

•  pranie tapicerek 
samochodowych, 

•  dywanów, 
•  wykładzin, 
•  mebli 

tapicerowanych 
po atrakcyjnych 

cenach.

tel. 783 993 802
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Wydajemy zaświadczenia do wydz. komunikacji
(pozw. Wojewody Śl. Nr  ŚR/I/66200/68/1/08)

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Skup złomu metali

WOJTALA TRUCKS
Stacja demontażu pojazdów 

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21

Tel. 034.3567 444 
605.272 666   603.363 638

(niesprawne pojazdy odbieramy własnym transportem) 

Po koncercie
27 września  mieliśmy okazję 

wysłuchać polskich i światowych 
przebojów w wykonaniu wspaniałych 
artystów polskich estrad. Gościliśmy 
bowiem w Dobrodzieniu naszego 
rodzimego artystę operowego Piotra 
Lempę, który z kolei zaprosił  Agnieszkę 
Kaczor i wspaniały zespół instrumentalny 
Tangueros Balticos. 

Wspaniałym akcentem towarzyszącym 
artystom na scenie był ekran. Można było 
na nim wraz z obserwowaniem artystów 
oglądać sceny, w których były śpiewane 
przeboje w oryginale. Widowisko było 
naprawdę ciekawe, tym bardziej, że 
przeboje znali wszyscy obecni na sali. Piotr 
Lempa dał się poznać jako wszechstronny 
artysta muzyczny, któremu żaden repertuar 
nie sprawia  trudności. Pokazał nam, że 
prócz operowych arii sprosta wykonaniu 
przebojów Aznawoura czy Paula Anki. 
W ciągu tego wieczoru mogliśmy poczuć 
powiew wielkiego muzycznego świata 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych. 
Mięliśmy okazje ujrzeć dzisiejszą Edith 
Piaff w osobie Agnieszki Kaczor - 
artystki teatralnej o wspaniałym głosie, 
mogliśmy też wysłuchać instrumentalnych 
przebojów w świetnym wykonaniu pięciu 
muzyków. To był miły wieczór, który 
powtórzy się dopiero w przyszłym roku. 
Nie wiemy czym zaskoczy nas tym razem 
pan Piotr, ale, że zaskoczy to pewne. Od 
kiedy bowiem odbywają się koncerty 
charytatywne z jego udziałem, za każdym 
razem jest to inny wieczór. Jednak każde 
spotkanie z muzyką daje nam niesamowitą 
przyjemność, a po zakończeniu imprezy 

czujemy jakiś niedosyt - i to jest to!
Przypomnijmy, że był to już III Koncert 

Charytatywny, a co za tym idzie - okazja 
do pozyskania przez Stowarzyszenie 
Dobrodzień Potrzebującym nowych 
środków pomocowych. Wiadomo bowiem, 
że całkowity utarg z biletów przeznaczony 
jest na działania statutowe - pomoc 
materialną i finansową ludziom, którym 
trzeba pomóc.  Wielkie dzięki  kierujemy 
do  sponsorów koncertu. 

Dobrodzieńscy artyści ofiarowali swoje 
prace - część z nich trafiło na aukcję w 
przerwie koncertu, część trafiło „pod 
młotek” podczas III Balu Charytatywnego. 
Wielkie dzięki restauracjom Murzynek 
i Mistella, a także kwiaciarni p. 
Ligudzińskiej i kwiaciarni Kalina.

Udali nam się wolontariusze - uczniowie 
ZSP w Dobrodzieniu, którzy zadbali o 
całkowitą obsługę koncertu (bilety, szatnia, 
wręczanie kwiatów) i należą się im wielkie 
dzięki i słowa uznania. Nabieramy wprawy 
w organizowaniu imprez kulturalnych 
więc o ich ilość i jakość nie musimy się w 
przyszłości martwić. Natomiast apelujemy 
do mieszkańców miasta i okolicznych 
miejscowości o zgłaszanie potrzeb lub 
wskazanie rodzin, które potrzebują 
wsparcia. Kolejny apel kierujemy do 
chętnych, którzy chcieliby wesprzeć 
Stowarzyszenie swoja pracą i nowymi 
pomysłami. Stawiamy sobie nieraz 
poważne zadania, a jest nas niewielka 
grupka - zapraszamy więc chętnych do 
współpracy - to wielka satysfakcja i dobry 
lek na zwątpienie.

Ewa Piasecka

Informuję, że od 20 września 2008r 
podlega wpisowi w ewidencji działalności 
gospodarczej informacja o zawieszeniu 
wykonywania działalności gospodarczej 
oraz o wznowieniu jej wykonywania 
/podstawa prawna art. 7ba ustawy z dnia 
19 listopada 1999r. – Prawo działalności 
gospodarczej /Dz. U. Nr 101, poz.1178 z 
późn. zm./

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 
2 lipca 2004r. ze zmianami Dz. U. Nr 
174 poz. 1807 o swobodzie działalności 
gospodarczej:

1. Przedsiębiorca niezatrudniający 
pracowników może zawiesić wykonywa-
nie działalności gospodarczej na okres od 
1 miesiąca do 24 miesięcy.

2. W przypadku wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w formie spółki 
cywilnej zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej jest skuteczne 
pod warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.

3. W okresie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej przedsiębiorca 
nie może wykonywać działalności 
gospodarczej i osiągać bieżących przy-
chodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej.

Zmiana polskiej klasyfikacji dzia-
łalności gospodarczej

Uprzejmie informuję, że z dniem 
1 stycznia 2008r. obowiązuje Polska 
Klasyfikacja Działalności  /PKD 2007/ 
wprowadzona  rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. /Dz. 
U. Nr 251 poz.1885 z 31.12.2007r./  - 
z okresem równoległego stosowania 
dotychczasowej klasyfikacji do końca 
2009 r.

Nowotworzone podmioty powinny 
rejestrować swoją działalność wg nowej 
klasyfikacji  PKD 2007. Wszystkie 
informacje dostępne są na stronie 
internetowej GUS http://www.stat.gov.pl/
wyszukiwarka/pkd07.htm

 Bogusława Kryś

Informacja 
o działalności 
gospodarczej 

Kasacja 
pojazdów
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JESTEŚMY WASZYM LUSTREM!
Od kilku lat należą do ścisłej czołów-

ki polskiej sceny kabaretowej. Jako 
nieliczni potrafią wplatać w swoje 
skecze najświeższe wydarzenia i zja-
wiska, o których słyszymy wszyscy. Nie 
potrzebują laserów oraz sztucznych 
ogni. Wystarczą podstarzałe kostiumy 
i słowo. W czym tkwi magia Kabaretu 
Moralnego Niepokoju?

J.W.: Czy w waszym słowniku istnieje 
jeszcze termin: czas wolny od pracy?

R.G.: Wbrew pozorom... tak. Trochę 
odstajemy od wizerunku wiecznie zaga-
nianego artysty, który więcej czasu 
spędza na scenie niż w domu. Mamy to 
szczęście, że sami decydujemy o tym, ile 
występów gramy w danym czasie. Jeśli 
czujemy się przeciążeni, dobieramy taki 
terminarz, który po prostu nie pozwoli 
nam zwariować. Nasza koleżanka - Kasia 
Pakosińska ostatnio zamieniła kabaret na 
plan filmowy. Przebywa za granicą i bierze 
udział w produkcji filmu o Gruzji. Ma 
taką możliwość i już. Myślę, że to zdrowe 
reguły, które pozwalają nam zachować 
świeżość.

J.W.: Zarówno Kabaret Moralnego 
Niepokoju jak i wiele innych grup zbliża 
się chyba do cienkiej czerwonej linii. Coraz 
częściej, choćby w waszym przypadku, 
słyszymy ze sceny takie sformułowania 
jak gej czy volksdeutsch. Nie masz obaw 
przed tym, że pewnego dnia zaczniecie 
wzbudzać niesmak?

R.G.: Jasne, że tak... lecz chyba źle 
to wszystko rozumiesz. Nie chcemy 
szukać poklasku używając w skeczach 
takich zwrotów! Naszym zamiarem jest 

z filarem kabaretu Moralnego Niepokoju, Robertem Górskim, rozmawia Julian Werner
odzwierciedlenie tego co słyszy się w 
Polsce na co dzień! W windzie, tramwaju, 
na klatce schodowej - wulgaryzmy i 
dziwaczne zwroty to normalka. Nasza 
rzeczywistość daje, niestety, pełne 
pole manewru dla branży kabaretowej. 
Czasem trzeba nazwać rzecz po imieniu 
aby komuś wytknąć te wady. Cienka 
czerwona linia w istocie jest coraz bliżej. 
Wydaje mi się jednak, że wplatanie w 
sztukę coraz brzydszych sformułowań, 
to naturalna kolej rzeczy w działalności 
kabaretów. Jesteśmy waszym lustrem, 
choć oczywiście sami łapiemy się czasem 
na grzechach! (śmiech)

J.W.: Mówicie o sobie, że jesteście 
kabaretem tradycyjnym, retro. Jak udaje 
wam się zatem tak skutecznie przecinać 
rozklekotaną teraźniejszość, bez pomocy 
sztucznego szumu, świateł i efektów 
specjalnych?

R.G.: Myślę, że najtrafniej określają 
to nasi koledzy z kabaretu Ani Mru 
Mru. Swoją twórczość porównali do 
melodyjnego popu a naszą... do starego, 
wytartego rocka (śmiech). Być może nieco 
przestarzałe metody, którymi posługujemy 
się na scenie... same w sobie sprawiają, że 
odbiór widowni jest tak pozytywny. W tak 
szybko pędzącym świecie ludzie tęsknią 
chyba za czymś zwykłym, naturalnym. 
Myślę, że właśnie prostota czyni nasz 
kabaret skutecznym i dobrym. Dlatego 
wcale nie zamierzamy rezygnować ze 
stylu w jakim bawimy publiczność.

J.W.: Dlaczego omijacie politykę? 
Boicie się czegoś?

R.G.: Absolutnie nie i nie do końca 
zgodzę się z opinią, że stronimy od polityki. 

Owszem, w naszych numerach nie jest 
jej zbyt wiele, lecz jeśli już śmiejemy 
się z polityków, to staramy się patrzeć 
na nich okiem zwykłego śmiertelnika. 
Nie wyolbrzymiamy czegoś, co już w 
zalążku jest komiczne. Być może dlatego 
polityka zdaje się być mniej zauważalna 
w skeczach, które prezentujemy.

J.W.: Macie wspaniałą umiejętność 
błyskawicznego reagowania na to co 
dzieje się wokół. Dziś rano wybucha 
afera i jeszcze tego samego, wieczorem 
żartujecie z tego na scenie! 

R.G.: Hm... bo nie potrafimy prze-
chodzić obojętnie wobec spraw, które 
dzieją się obok. Przejmujemy się tym, co 
dzieje się w Polsce, w różnych sferach i 
środowiskach. Staramy się być na bieżąco. 
Czytamy gazety, słuchamy radia, dużo 
dyskutujemy. Badamy cechy naszego 
społeczeństwa. Inspiracja jest wszędzie. 
Poza tym, w dobie internetu, widownia 
szybko nudzi się poszczególnymi ske-
czami. Niejednokrotnie, po skończonych 
spektaklach słyszymy: „A ten skecz to 
już dawno temu w internecie widzia-
łem!”. Jesteśmy zakłopotani, bo wydaje 
nam się, że przecież ten właśnie numer to 
nowość! Dbamy więc o szybką i sprawną 
obróbkę naszych pomysłów.

J.W.: Czy w związku z tym nie masz 
czasem wrażenia, że piszesz skecz w 
zbytnim pośpiechu, że ilość materiałów 
może nie pójść w parze z ich jakością?

R.G.: Świat kabaretu jest na tyle 
luźnym środowiskiem, że nie wymaga od 
nas perfekcyjności. Artyści kabaretowi, 
którzy pieczołowicie dopracowywali 
swoje skecze, często prezentowali je 
potem z dużym opóźnieniem w stosunku 
do samego problemu, którym się zajęli! 
Nasze produkcje powstają właściwie 
„na kolanie”. Najczęściej analizujemy 
i opracowujemy je w drodze na 
kolejny występ. Stale się rozwijamy, 
a jednocześnie znajdujemy sposób na 
przydługawe, męczące podróże! Po 
kilkuset kilometrach skecz jest z grubsza 
gotowy (śmiech). Poprawki właściwie 
tworzą się same, czasem dopiero 
na scenie. Nie urządzamy prób, nie 
umawiamy się na ćwiczenia.

J.W.: Czy po za pracą również 
tworzycie tak zgraną paczkę?

R.G.: W chwilach wolnych od pracy 
przede wszystkim poświęcamy czas 
swoim rodzinom. Nie oznacza to jednak, 
że całkowicie rozluźniamy nasze kontakty. 
Czasem spotykamy się na mieście, pijemy 
piwko, gadamy o pierdołach jednak i tak 
kończymy na tym... co by tu poprawić w 
ostatnim skeczu!

HARMONOGRAM ODŚNIEŻANIA
miasta i poszczególnych miejscowości na terenie gminy Dobrodzień na okres zimy 2008 – 2009 

Lp. Nazwa zakładu pracy Teren odśnieżania Nr telefonu  
1. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu

Miasto Dobrodzień. Dodatkowo: ul. 
Gładysza, Cmentarna, Opolska do CPN

35 - 75 - 330
35 - 75 - 534

2. Goj Adrian 46-380 
Dobrodzień; Piastowska 51a

Osiedle Sikorskiego –Dobrodzień, ul. Leśna 
– do Bąków, Kolonia J. Wieczorka, 

0604-921-431

3. Froncek Stefan
46-375 Pludry; ul. Rolna 14

Pludry, Kopina, Piła, Pietraszów, Liszczok 35-37-491

4. P.B.D.i M. Sp. z o.o.
Świercze; ul.Przemysława 8
46-300 Olesno

Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, 
Błachów z ul.Opolską do ul.Cmentarnej,ul. 
Powstańców, Spółdzielcza, Kolejowa, 
K.Mańki, Dworcowa,Na Habas, Ligota 
Dobrodzieñska

0691-464-344

5. Fonfara Henryk
46-380 Zwóz; 
ul. Bielowcowa 12

Dobrodzień: „Hadasiki”, do ujęcia wody,ul. 
Lubliniecka, Topolowa, Studzienna, 
Gosławice. Główczyce, Rzędowice, Zwóz, 
Klekotna, Bzionków, Kocury, Malichów, 
Warłow.

35-75-022
0604-688-676

6. Lempa Waldemar
46-380 Turza; ul. Kolejowa 2

Turza, Myślina, Makowczyce,  0608-707-158

7. Rudolf Wiendlocha
46-380 Szemrowice; 
Grzybowska 3

Szemrowice, ul. Na Makowczyce, droga ze 
Szemrowic do Kocur.

0601-575-802
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Karolina Chyła (I nagroda)
kl. I gimnazjum

Zespół Szkół Gimnazjalnych,
Licealnych i Zawodowych

w Byczynie

Piosenka od serca

Przypadkiem mówię, milczę, przypadkiem się
 śmieję,

Przypadkiem myśl za sercem chce wyruszyć 
w pościg,

Przypadkiem smutek ugryzł oszustkę – nadzieję,
Przypadkiem mi się piszą słowa o miłości.

Tak naprawdę chciałam pisać o czym innym,
Usiąść sobie i spokojnie spojrzeć w ciszę,
Ale słowa płyną ciurkiem jak deszcz z rynny,
Nie zatrzymałam ich już, nie uciszę...

Przypadkiem drżą mi ręce i przypadkiem płaczę,
Przypadkiem tłukę szklankę albo gubię klucze
I przypadkiem przystaję, bo myślę, że raczej
Miłość mi się nie zgubi, ani nie potłucze.

Tak naprawdę chciałam pisać o czym innym,
Lecz sposobów na piosenki jeszcze nie ma,
Więc się same układają wszystkie rymy –
Chociaż miłość to zużyty strasznie temat.

Przypadkiem wejść na niebo jeszcze nikt nie umie,
Bo jest farba niebieska, lakier, białe wapno...
Lecz zamiar mój przypadkiem ktoś chyba 

zrozumie –
Na szare, zwykłe słowa czas błękitem chlapnąć.

Tak naprawdę chciałam pisać o radości
I o szczęści, co jak mała lampka błyska –
Lecz przypadkiem napisałam o miłości,
By ją poznać, trzeba przecież spojrzeć z bliska!

Tak naprawdę chciałam krzyczeć: nie mam czasu,
Przecież jestem jeszcze mała, całkiem mała,
Lecz na miłość oblizuję się jak łasuch –
W końcu rosnę ... więc to wszystko napisałam!

Spojrzenie

Patrz mi w oczy długo i uważnie,
Żebym cicho mogła wziąć z nich słodycz.
Jest potrzebna mogę cię zapewnić.
Nie rozcieńczę, nie doleję wody.
Muszę zabrać ją w szklanym słoiczku,
W waniliowej, małej szafce schować –
Potem będę nią serce, jak bułkę,
W smutnych chwilach, w ciasnych dniach 
smarować.

Udręki

Kiedyś świat się mieścił doskonale
W koralikach, uśmiechach, bananach,
Ale teraz już wszystko inaczej...
Szlag by trafił, jestem zakochana!
Kiedyś byłam (powiedzmy!) normalna
I (powiedzmy!) porządna dziewczyna,
Lecz... niestety... zdurniałam z miłości –
Twoja wina, wszystko twoja wina!
Więc się snuję po kątach jak mara,
Zgrzytam, jęczę, pochlipuję z cicha,
A ty na to, że tak powiem, gwiżdżesz!
A ty na to, że tak powiem, kichasz!
Lecz choć serce ciężko pokrzywdzone,
Lecz choć warczę i ryczę , i szlocham,
Wciąż o tobie, że tak powiem, myślę,
Bo wciąż ciebie, że tak powiem, kocham!

Magdalena Michalak 
(II nagroda)

kl.II
I L.O. im. Juliusza Słowackiego

w Częstochowie

***

Moje
utopijne
sny
na jawie

znów
mam kilka lat
tańczę pośród traw
upajam się wolnością
delektuję niewiedzą

Pokłosie IV Ogólnopol  
o Laur ”Kieszeni Urzę

Gimnazjalnych  
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czy uważasz
że jestem głupia?

***

Malutka 
mówił
jeśli
chcesz
wystarczy
słowo
albo
dwa

Zaśmiała się
pokazała
białe ząbki
i uciekła

***

Splątana wiązaniami realiów
pogrążona w marzeniach
zadławiona przez obojętność
uwalniana w snach
czekam na lepsze jutro
Podpisano: NADZIEJA

Julita Paprotna 
(III nagroda)

Zespół Szkół w Praszce

Meteorologia miłości

W ciszy słuchali swoich spojrzeń
a południowy wiatr tańczył walczyka
na jej złotych włosach
W milczeniu wyznawali sobie miłość

Tego zimowego poranka kwiatami
Pokryły się wszystkie krzewy świata
Kolorowe ptaki swym śpiewem rysowały
serca na niebie pełnym gwiazd
Odwróciła się tylko na chwilę
Gdy zaś spojrzała w tył
jego już nie było

Nazajutrz niebo spowiły burzowe chmury
a przeraźliwy pisk wiejącego wiatru
na wskroś przeszył jej wątłe ciało
Krzewy stały się kikutami brunatnych gałązek
i nawet jej włosy straciły swój blask

Miłość zaniedbana choćby przez chwilę
odchodzi niezauważenie

Ciasteczkowy Potwór

O nieKochany! Spójrz na ciastko!
Co widzisz?
Misternie ułożone listki czekolady
wtopione w nęcącą biel bitej śmietany
Dostrzegasz tylko umiejętności
kuchennych kosmetyków.

Teraz dotknij!
Pod palcami odczuwasz miękkość
kremowego nadzienia
Musisz być delikatny!
gdy przyciśniesz zbyt mocno
zostanie tylko zbędna papka.

Zamknij oczy i zanurz zmysły w
unoszącej się w powietrzu woni.
Nie czujesz słodkiego kakaowego zapachu.
Lekko przykra woń z czasem
Staje się odorem nie do zniesienia!

Zaczynasz wątpić?
Ugryź kawałek.
Wyplułeś.
A przecież wyglądało tak pięknie

Zatrucie pokarmowe zwane miłością

skiego Konkursu Poetyckiego
du” dla Młodzieży Szkół
i Ponadgimnazjalnych



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic14

Paweł Lisoń
(wyróżnienie)

kl. I liceum
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Dobrodzieniu

Twoje miasteczko

Benedyktowi XVI

Zielona polichromia.
W jej centrum niewielki domek.
Dookoła miejscowe sklepy, apteka, Rathaus.
Zielona polichromia przemawia Twoimi słowami:
„Tu stawiałem pierwsze kroki.”
Stawiałeś w nieodległej przeszłości...
Biała polichromia kościoła Oswalda przypomina:
„ W tej świątyni zostałem ochrzczony.”
Zostałeś – siedemdziesiąt dziewięć lat temu...
Dziś przyjeżdżasz do swojego miasteczka
w górzystej Bawarii.
Do Marktl, zielonego Marktl.
Może pamiętasz to dawne leśne powietrze,
Swoich rodziców, siostrę...
I te dawne Marktl –
Twoje miasteczko,
miasteczko początku.

Sylwia Górny 
(wyróżnienie za wiersz)

kl. I liceum
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Dobrodzieniu

Niepewność

czuję pustkę!
- a co to takiego?
brak.
- ale czego? a może kogo?

tęsknię za miłością,
uściskiem, uśmiechem
brakuje mi tego jak nigdy przedtem

tęsknię za jej krzykami
troskami i problemami

- tego też ci brak?
nie jestem pewna
nie,
na pewno nie

nie umiem kochać

Pokłosie IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego...

Jak co roku, w ramach Do-
brodzieńskiego Święta Poezji 
(szerzej o Święcie – czyt. str. 
5) rozegrano również Turniej 
Jednego Wiersza. Jury w skła-
dzie: dr Wiesław Malicki, aforysta 
i poeta z Opola, dr Arkadiusz 
Frania, poeta i krytyk literacki, 
Rafał „Jeżyk” Kasprzak, poeta 
(obydwoje z Częstochowy) po-
stanowiło przyznać nagrodę w 
wysokości 200 zł ufundowaną 
przez Dobrodzieński Ośrodek 
Kultury i Sportu – Karolinie Chyła 
z Byczyny. Poniżej prezentujemy 
zwycięski wiersz.

Turniej Jednego Wiersza
Karolina Chyła

W listopadzie

W listopadzie bywają takie dni
Co gubią światło przez źle zaszytą kieszeń
Z ogromną dziurą z mgły
Wtedy szczęście jakby nieco chudnie
Twarde ręce nie mogą wyprzęgać
Kropel rosy z brudnych pajęczyn
Kaszle
Kicha w chustkę
Gubi szalik nie wiadomo po co
I płacze nie wiem nad czym
Pewnie nad tym że mu marzną uszy
Przesiąknięte zabójczą wilgocią



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic 15

KOMUNIE, WESELA,
URODZINY, CHRZCINY

Posiadamy jeszcze WOLNE TERMINY na komunie i wesela

www.dobrejadlo.pl

Dwie klimatyzowane sale na 80 i na 20 osób.

Organizujemy dla Pañstwa IMPREZY FIRMOWE i PRYWATNE

GRODZIEC ul. Czêstochowska 161   Rezerwacje tel. 0774655638

SKLEP
BUTY
na
Maxa

buty
paski
torebki...
Dobrodzień
ul. Lubliniecka 17ZAPRASZA

Młodzież Mniejszości Niemieckiej 
z naszego miasta organizuje w dniu 21 
grudnia 2008 r.  (niedziela) Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Dobrodzieniu.

Tradycje jarmarków Bożonarodze-

niowych na Śląsku podobnie jak i w 
całych Niemczech sięgają XV wieku. 
Trwają one od końca listopada do końca 
adwentu, a niektóre nawet do Święta 
Trzech Króli. Można na nich kupić 
wszystko, co jest potrzebne w czasie 
świąt: świeczki, świąteczne ozdoby, 

Jarmark świąteczny
łakocie, foremki do ciast i oczywiście 
zabawki. Na przestrzeni lat każdy jarmark 
– pod wpływem regionalnych tradycji i 
specjałów - wykształcił swój własny styl 
i charakter. Również w Dobrodzieniu 
odbywały się jarmarki. Wzorem tej tradycji 
chcemy, aby Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Dobrodzieniu ponownie stał się i na stałe 
wpisał w obraz miasta .

Impreza ta odbędzie się na rynku miasta 
Dobrodzień w niedzielę 21.grudnia 2008 
w godzinach od 10.00 – 17.00.  Podczas 

jarmarku zaprezentowana zostanie tradycja 
związana z obchodami Świąt Bożego 
Narodzenia. Na scenie zaprezentują się 
chóry i zespoły młodzieżowe, uczniowie 
szkół przedstawią jasełka, pastorałki i 
kolędy. Na straganach będzie można zaku-
pić charakterystyczne dla okresu Bożego 
Narodzenia stroiki, ozdoby, kartki, wypieki.
W ramach jarmarku odbędzie się tak-
że KONKURS ŚWIĄTECZNY DLA 
SZKÓŁ. Każda startująca szkoła za-
prezentuje  występ artystyczny w języku 
niemieckim oraz polskim, jak również 
ręcznie wykonane ozdoby. Mamy na-
dzieję, że świąteczny nastrój, dźwięk 
kolęd i miła atmosfera nie tylko zgromadzą 
ale i połączą Mieszkańców naszego 
uroczego Miasta Dobrodzień - Guttentag    
Serdecznie zapraszamy 

Młodzież Mniejszości Niemieckiej 
w Dobrodzieniu 

Przewodnicząca Anna Skuballa
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Nie ma chyba osoby w Dobrodzieniu 
zwłaszcza takiej, która lubi ryby, aby 
nie znała pani Marii Eichhorn. Ale 
zapewne nie wszyscy wiedzą, że to 
osoba niezwykle utalentowana, która 
pięknie haftuje różnymi technikami. 
Nauczyła ją mama, a pasję podtrzymała i 
rozwinęła nauczycielka szkoły w Ligocie 
Dobrodzieńskiej pani Emilia Prandzioch. 
Po szkole podstawowej był okres pewnego 
przestoju na rzecz robienia na drutach, ale 
w szkole średniej wyszywanie powróciło 
wraz z szydełkowaniem tym razem. 
Ulubioną formą stały się serwety wraz z 
małymi serwetkami wyhaftowane jednym 
kolorem na płótnie i obszyte podobnym 
wzorem szydełkowym. Prace były na tyle 
niezwykłe i precyzyjne, że przez pewien 
czas pracowała pani Maria dla polskiej 
Cepelii. 

Najczęściej projekty wzorów tworzy 
sama, ale zdarza się, że jakiś inny 
wzór ją zainspiruje wtedy przekształca, 
dokomponowuje inne elementy. 
Wykorzystuje niemal wszystkie techniki 
haftu: richelieu (angielski) – bardzo 
pracochłonna, ale ulubiona forma pani 
Marii, biały (ścieg płaski, ścieg wypukły, 
wałeczek), krzyżykowy (nie ułatwia sobie 
tu zadania specjalnym płótnem tylko 

Hafciarka z Dobrodzienia
korzysta z tradycyjnego) oraz koronka.

Prace naszej hafciarki  zostały 
zauważone i wystawione podczas 
wystawy w Domu Kultury w 1986 roku. 
Ponadto zajęły I miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej w 
Częstochowie. Pani Maria nigdy nie ma 
kłopotów z prezentem dla znajomych. Tą 
drogą jej prace powędrowały do Francji, 
Niemiec, Holandii czy USA.

Pani Maria ma  również zasługi dla 
swego miasta. Jest bowiem autorką 
wzorów na kamizelkach dla Zespołu  
Pieśni Regionalnej w Dobrodzieniu, do 
którego zresztą należała oraz autorką 
korony na głowie orła, który  zdobi wnętrze  
naszego Urzędu Miasta. Technika gobelinu 
nie jest jej obca podobnie jak tkacka. 

Na jakiś czas zarzuciła swoją pasję, ale 
teraz powróciła do niej i ruszyła pełną parą 
podarowując swoje prace Stowarzyszeniu 
Dobrodzień Potrzebującym na cele 
dobroczynne. 

Musimy  dodać jeszcze, że to nie 
jedyne talenty pani Marii. W latach 
szkolnych brała udział w wielu konkursach 
recytatorskich i teraz postanowiła i tę pasję 
odnowić. Należy do niedawno powstałej 
grupy teatralnej przy Domu Kultury. 
Gratulujemy talentu, chęci, siły i odwagi  

do realizacji. Przy okazji zapraszamy 
innych dorosłych, którym w duszy gra bo 
dla nich właśnie powstała ta grupa. 

Może uda nam się namówić panią Marię 
na jakieś warsztaty hafciarskie?... Wiele z 
nas coś tam umie od mamy czy ze szkoły, 
a może warto by poszerzyć wiadomości, 
lub ktoś nowy zostanie zarażony nieznaną 
sobie jeszcze pasją?... A może mieszkają w 
naszej okolicy inne niezwykłe hafciarki, o 
których nie wiemy. Mogłyby się spotkać i 
np. wyszyć wizerunek naszego miasta…

Na zakończenie zatem trochę informacji 
z fachowych źródeł. Hafciarstwo to 
metoda ozdabiania tkanin, polegająca na 
wyszywaniu na nich wzorów za pomocą 
igły lub szydełka oraz nici i różnych 
dodatków. Odzież ozdabiano w ten 
sposób już w zamierzchłej przeszłości. 
Mistrzostwo w tym kunszcie osiągnęli 
np. starożytni Chińczycy. Najstarszy 
haft został wykonany  2300 lat temu. 
Najstarszy w Polsce haft to ornat z 1504 
r. przedstawiający sceny z życia św. 
Stanisława. W ciągu wieków powstało 
wiele technik hafciarskich, a słowo 
„haftowanie” pochodzi od niemieckiego 
wyrazu haften – być przyczepionym.

ADa

• 28. września br. – w DOKiS miał 
miejsce 13. Przegląd Śląskiej Twórczości 
Artystycznej. Wystąpiły między innymi: 
Zespół Pieśni Regionalnej Dobrodzień, 
Zespół wokalny Last Hope z Leśnicy, 
laureat konkursu „Ślązak Roku 2007” 
Robert Poloczek, Zespół taneczno – 
wokalny „Silesia” z Rozmierki. Impreza 
organizowana przy wsparciu finansowym 
Konsulatu Rep. Fed. Niemiec w Opolu 
oraz pod patronatem Burmistrza Dobro-
dzienia Róży Koźlik.

• 30. września – w bibliotece miej-
skiej jubileuszowy wieczór z okazji 60. 
lecia Biblioteki w Dobrodzieniu. Po 
prezentacji historii placówki przez szefową 
dobrodzieńskich woluminów, Krystynę 
Lewandowską, poezja śpiewana w wyko-
naniu Pauliny Suchińskiej. Imprezie 
towarzyszyła wystawa „ Panorama  miast 
śląskich – Śląsk Opolski”.

• z okazji 30. rocznicy wyboru Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotro-
wą w kościele św. Marii Magdaleny w 
Dobrodzieniu  miał miejsce spektakl 
słowno – muzyczny „Słowo i muzyka” 
w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego 
(organy) i Michała Chorosińskiego (recy-

Kalendarium kulturalne
wybrane, nie ujęte w numerze imprezy

tacje)
• 24. października –V Dni Kultury 

Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Wystą-
piło Duo Machowska i Kopietz w składzie: 
Gabriela Machowska – fortepian, Piotr 
Kopietz – akordeon, bandoneon, akordina. 
W programie mi. in. J. Strauss, J. Bach, 
E. Piaf, J. Brel, J. Offenbach. Impreza 
w DOK iS, impreza towarzyszącą była 
wystawa fotografii Piotra Adamiskiego 
z Bochum.

• 22. listopada – wernisaż wystawy 
malarstwa i grafiki Cezarego Marka z 
Opola w Sali Kameralnej domu kultury. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu przedstawił prace 
nasycone karykaturą i satyrą, obrazujące w 
tej konwencji współczesną rzeczywistość 

Niechaj Betlejemskiej 
stajenki gwiazdka

Rozjaśni pokoje Waszego 
gniazdka

I szczęściem rozjaśni cały 
mrok

A z dróg życia usunie 
wszelki smutek, zło

społeczną. Cezary Marek jest „artystą 
– publicystą” uprawiającym, by tak rzec, 
„anegdotę intelektualną”.

• 6.grudnia – Rzecznicy Św. Mikołaja 
zorganizowali w DOKiS tradycyjnie już 
„ Mikołaja”. Dzieci obejrzały teatrzyk pt. 
„Trzy świnki” w wykonaniu amatorskie-
go teatru, w reżyserii  Agnieszki Hurnik 
i oprawą muzyczną Beaty Sikory. Miały 
miejsce również zabawy z Mikołajem, z 
towarzyszeniem chóru pod kierownictwem  
Władysława Regnera.

• 7.grudnia - w hali sportowej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Do-
brodzieniu  odbył się I Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Dobrodzienia. Więcej w 
następnym numerze „ Echa...”.

J.O.
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Dawne hutnictwo
 Z dziejów DobrodzieniaEdward Goszyk

część trzecia

Wielki piec w Bąkach
Poza zasięgiem dawnego dobrodzień-

skiego dworu, w południowej części obecnej 
gminy Dobrodzień, leżą Bąki. Przysiółek 
ten należał do pana na Gwoździanach, 
terytorialnie jednak do gminy w Bzinicy. 
Przez obie te miejscowości (Bąki i Bzinica) 
przepływa potok Bziniczka. Jest on dość 
obfity w wodę. W Bąkach mogło być 
naturalne jezioro, być może też, że utworzono 
tam jeden duży staw, spiętrzając dla celów 
hutniczych wody Bziniczki. 

Za czasów pruskich wzniesiono tu wielki 
piec. Nie bardzo wiadomo kiedy, jednak 1780 
roku już istniał. Zimmermann tak to opisał:

„Bąki są nazwą wielkiego pieca, który 
należy do von Larischa.” 

Larischów na Śląsku nie brakowało. Jak 
dotychczas nie udało się ustalić o którego tu 
chodziło.

Nie wiadomo dlaczego huta ta nie znalazła 
się w spisie zakładów, którym przydzielono 
znaki fabryczne. Czyżby nie była czynna? 
A może przeoczenie, bo dwa lata później 
jest wykazywana przez Görlitza. Potrzeba 
znakowania wyrobów hutniczych wynikała 
z tego, że nie wszystkie wytopy się udawały. 
Wiedząc skąd pochodzi, można było składać 
reklamację bezpośrednio u producenta. 

W r. 1829 zatrudnionych tu 10 osób 
wyprodukowało 2894 cetn. surówki, pięć lat 
później 14 robotników - 1200 cetn. W r. 1853 
huta już nie pracowała.

Latem 1859 ukazało się w Lublinieckiej 
Gazecie Powiatowej (Lublinitzer Kreis-Blatt) 
w numerze 27 następujące ogłoszenie: 

„Dwór Gwoździany zamierza zain-
stalować maszynę parową do nadmuchu 
urządzeń huty w Bąkach. Do tego wzniesiono 
nowy zakład ze świeżarką dwuogniskową i 
młotem parowym (napędzanym tą samą 
maszyną).  Faktor hutniczy Brzoza.”

Króciutki musiał być jego żywot, 
skoro już sześć lat później nie figuruje w 
spisie czynnych zakładów hutniczych w 
Lublinieckim. Później w pomieszczeniach 
pohutniczych urządzono magazyn karmy 
dla ryb. Obecnie przy pilnym poszukiwaniu 
można tam odkryć resztki fundamentów.

Świeżarki w Bzinicy
Nie wiadomo w którym wieku szukać 

powstania pierwszej kuźnicy w Bzinicy. 
Pierwszej, bo w roku 1780 notowano tu 
dwie. Do czasów „pruskich” (1742) w 
miejscowościach, gdzie były świeżarki, 
z zasady było tylko po jednej. Drugą zaś 
wybudowano na „polecenie” króla pruskiego. 
We wspomnianym roku obie należały do 
pana na Gwoździanach, von Posera. Obie 
też pracowały w 1822 roku. Wtenczas była 
tam przy jednym z tych zakładów także 
tłucznia szlaki. Taki rozdrobniony żużel był 
wyśmienitym materiałem do ulepszania dróg, 
przedmiotem handlu.

W 1829 roku 8 robotników wytworzyło 
tu 1786 cetnarów żelaza sztabowego, w 
r. 1834 – 14 robotników – 1420. Prócz 
tych dwóch fryszerek czynna była tu też 
cajniarka, obsługiwana przez 2 osoby. 1853 

czynna była tam już tylko jedna świeżarka, 
którą ostatecznie zlikwidowano jedenaście 
lat później.

Zakłady z Bzinicy, z niewiadomych 
przyczyn, nie znalazły się w spisie nadanych 
przez regencję w Opolu w r. 1820 znaków 
fabrycznych. 

 
Kolonia hutnicza Pietraszów
Zajmijmy się teraz potokiem zwanym 

Lubliniecą lub Lublinianką, a pierwotnie 
też Luboczą. Jak sama nazwa wskazuje, 
przepływa on przez Lubliniec i wpada do 
Małej Panwi na południe od miejscowości 
Pludry. W pobliży jego ujścia, w ramach 
osadnictwa zwanego fryderycjańskim, 
powstała kolonia hutnicza, nazwana przez 
władze Petershof, jednak tutejsza ludność 
określała ją Pietraszowem lub Piotrowiną. 
U samego ujścia Lubliniecy do Małej Panwi 
utworzono również trochę mniejszą kolonię 
– Liszczok. 

Pludry należały wówczas do pana na 
Lublińcu, który w obu tych przysiółkach 
postanowił zbudować zakłady hutnicze.

Cztery lata to trwało, zanim nowi osadnicy 
pobudowali sobie domy, wykarczowali 
skrawki lasu na pola, łąki i ogrody oraz 
zagrodzili potok groblami i wznieśli dwie 
świeżarki dwuogniskowe. W Liszczoku 
świeżarkę dwuogniskową uruchomiono 
dwanaście lat później.

Podczas wojen napoleońskich gwał-
townie wzrosło zapotrzebowanie na żelazo. 
Odpowiednio wzrosły też jego ceny. Kuźnice 
pracowały więc dzień i noc, a nawet w 
niedziele i święta. One to panu na Lublińcu, 
von Grotowskiemu, pomogły wykaraskać 
się z tarapatów finansowych a nawet stać się 
zamożnym człowiekiem.

W r. 1829 w Pietraszowie i Liszczoku 
pracowały 3 świeżarki, zatrudniające 8 osób 
– produkcja to 3345 cetn, żelaza sztabowego, 
oraz 2 cajniarki – 7 robotników – 3405 cetn. 
żelaza cajniarskiego (miękkiego). Pięć lat 
później obie te cajniarki były już nieczynne. 
1840 r. – 24 robotników  – 7500 cetnarów. 
W 1853 roku i jeszcze 1865 w Pietraszowie 
istniała jedna świeżarka, w Liszczoku też. 
Trzy lata później już tylko w Liszczoku. 
W 1875 roku w piec płomienny wytwarzał 
tam stal rafinowaną. 1880 były tam 4 piece 
płomienne, 2 młoty podrzutowe i wytwarzano 
stal pudlingową. Końcem 1883 roku zakłady 
zostały zlikwidowane.

My tego już nie znamy, ale pewien leśnik 
w swym pamiętniku napisanym jeszcze w 
XIX wieku uczynił taki zapis: „Bez przerwy 
dzień i noc słychać było stukot młotów, 
szczególnie ożywiających ciszę nocną. 
Oddziaływało to w niepowtarzalny sposób i 
po zlikwidowaniu tych zakładów hutniczych 
zaginęła też część poezji lasów.”

Zmierzch tutejszego hutnictwa
Chyba twierdzenie o potędze tutejsze-

go hutnictwa to nie przesada. Kto chce 
niech policzy ile na terenie obecnej Gminy 
Dobrodzień było tego typu zakładów. 
W powiecie istniały jeszcze dodatkowo 
walcownie, druciarnie i łyżkarnie. Lubli-

nieckie to jedna czwarta, jak nie jedna 
trzecia całej górnośląskiej produkcji żelaza. 
Wszystko jednak do czasu.

Węglem drzewnym nie potrafiono 
wytworzyć odpowiedniej jakości stali, 
otrzymywany więc produkt to żelazo raczej 
lichej jakości.

W Anglii już w XVIII wieku produ-
kowano stal i rozwinięto nowoczesny 
przemysł hutniczy. Prusy zaś, mając na 
celu przede wszystkim potrzeby militarne, 
postanowiły u siebie także unowocześnić 
hutnictwo. Posłano do Anglii paru fachowców 
celem podpatrzenia hutniczych tajników, a 
gdy i tego nie wystarczało, sprowadzono 
takowych stamtąd.

Zaczęto od prób uzyskania koksu, który 
potrzebny był do wytopu stali. Jednak węgiel 
z górnośląskich czynnych wówczas kopalń do 
tego się nie nadawał. Próby jego skoksowania 
w mielerzach spełzły na niczym.

Pełen inicjatyw mistrz hutniczy z Ku-
czowa Koulhaasz1 rozpoczął na własną rękę 
poszukiwania węgla koksującego i znalazł go 
w Lesie Bytomskim. Założył tam kopalnię 
„Salomon”.

Próbne wytopy w dymarkach przyniosły 
pozytywne rezultaty. Rozpoczął jako pierw-
szy na kontynencie europejskim produkcję 
stali, dostał też rządowe pozwolenie założenia 
w Kaletach stalowni.

 Może warto tu przytoczyć pewną cie-
kawostkę. Pod koniec swego życia Koulhaasz 
kupił wieś Katowice i uruchomił tam kopalnię 
węgla kamiennego „Beata” (1801 r.).

Następny milowy krok hutnictwa 
to zastosowanie maszyn parowych i 
uniezależnienie się od  czasami kapryśnej 
energii wodnej.

W obecnym Chorzowie uruchomiono 
w 1791 roku kopalnię „Król”. Jedenaście 
lat później powstała tam rządowa huta 
„Królewska” z największymi w Europie 
wielkimi piecami. Ta już nie leżała nad 
rzeką czy potokiem. Była całkowicie 
zmechanizowana. Przez stałą jej rozbudowę w 
połowie XIX wieku produkcja „Królewskiej 
Huty” już trzykrotnie przewyższyła takową 
wszystkich zakładów w Lublinieckim. Do 
tego w górnośląskim zagłębiu węglowym 
istniało szereg dalszych dużych hut.    

Lepszemu i tańszemu produktowi tutejsze 
maluteńkie i prymitywne zakłady nie potrafiły 
sprostać. Likwidowano więc jeden za drugim. 
Dwory jednak utrzymywały nadal produkcję, 
ale tylko na własne potrzeby. Wkrótce i to 
przestało się opłacać. Tak to końcem 1883 
roku zamarło hutnictwo na terenie obecnej 
Gminy Dobrodzień (w Liszczoku), ale też 
przestały pracować czynne jeszcze trzy inne 
zakłady w Lublinieckim. 

Tak skończyła się chwalebna historia 
tutejszego hutnictwa.    
1 Ewdard Goszyk – Pionier hutnictwa – wynalazca z Kalet – Jan 
Ferdynand Koulhaasz – Szkice Lublinieckie 2006 nr 6;
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Ocalić od zapomnienia
W czasie tegorocznych  piątych już 

zawodów sikawek konnych na Górnym 
Śląsku organizowanych w Szemrowicach 
gmina Dobrodzień doszło do niecodziennej 
uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej Johannesowi 
Hellmann, którego można nazwać ojcem 
śląskich straży pożarnych.

W uroczystości udział wzięli 
– Konsul Generalny Niemiec w Opolu 
Ludwig Neudorfer, Starosta Oleski Jan 
Kus, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu Damian Karpinski, 
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Barbara Kaczmarczyk, przedstawiciel 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w 
Opolu Stanisław Reng, zastępca 
Komendanta Powiatowego ZOSP w 
Oleśnie Wojciech Wiecha, radni Rady 
Miejskiej w Dobrodzieniu i Rady 
Powiatu w Oleśnie, delegacja Urzędu 
Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z 
burmistrzem Dieteren Przewdzingiem 
oraz poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych: w Kośmidrach, 
Dralinach, Wędzinie, Jeżowej i Piasku z 
województwa śląskiego; z Dobrodzienia, 
Bzinicy Starej, Zębowic, Jełowej, Rudnik, 
Radłowa, Kadłuba Wolnego, Januszkowic, 
Staniszcz Wielkich, Radawia i Szemrowic 
z województwa opolskiego.

W uroczystości wzięły także 
udział poczty sztandarowe z Liceum 
Ogólnokształcącego w Dobrodzieniu 
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Jeżowej. Swoją obecnością zaszczycili 
organizatorów także goście z miasta Sudice 
w Czechach – miasta w którym urodził się 
Jihannes Hellmann.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
odprawioną przed budynkiem OSP w 
Szemrowicach przez  Proboszcza Parafii 
Szemrowice ks. Henryka Malornego 
z udziałem kapelana strażaków wo-
jewództwa śląskiego ks. Henryka Kucob, 
który wygłosił okolicznościową homilię.

Na uroczystości obecni byli także: 
Marek Mielczarek projektant tablicy 
pamiątkowej poświęconej J. Hellmann 
oraz Gerd Schrammen – były pracownik 
Muzeum Pożarnictwa w mieście Fulda 
w Niemczech, dzięki któremu uzyskano 
kopie dokumentów dotyczących  życia i 
działalności Johannesa Hellmann.

Tablica pamiątkowa ufundowana 
została przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Szemrowice przy pomocy fi-
nansowej Vicekonsulatu Niemiec w 
Opolu ,Międzygminnego Towarzystwa 
Regionalnego Dobrodzień Zębowice i 
Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu. 
Z okazji odsłonięcia tablicy  wydano 
także  pamiątkowy medal z wizerunkiem 

J. Hellmanna. Chcielibyśmy przy 
okazji przybliżyć czytelnikom „Echa 
Dobrodzienia i Okolic”  postać Johannesa 
Josepha Konrada Hellmanna.

Pomysłodawcą uhonorowania tego 
wybitnego strażaka był Rudolf Hyla 
Prezes OSP w Szemrowicach , który od 
lat interesuje się historią pożarnictwa 
na Górnym Śląsku. To między innymi 

z jego inicjatywy organizowane są w 
Szemrowicach zawody sikawek konnych 
na Górnym Śląsku i związana z tym 
konferencja na temat historii pożarnictwa. 
We współpracy z pracownikiem Muzeum 
Pożarnictwa w Fuldzie Panem Gercem 
Schrammen udało się uzyskać materiały 
dotyczące działalności Johannesa 
Hellmnann w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej.

Johannes Hellmann urodził się 12 
sierpnia 1840 roku w Zauditz powiat 
Racibórz  obecnie Sudice w Czechach. 

Uczęszczał do Gimnazjum w Ra-
ciborzu, gdzie zdał w 1862 roku maturę. 
W latach 1862 – 1865 studiował we 
Wrocławiu prawo i administrację i został 
zaprzysiężony na Sędziego w Raciborzu, 
gdzie w roku 1867 złożył egzamin na 
Sędziego Referendarza. 

W latach 1869 – 1873 pełnił z wyboru 
funkcję drugiego burmistrza Gliwic, 
a 8.08.1873 roku został powołany na 
stanowisko miejskiego syndyka w Nysie. 
W czerwcu 1880 roku J. Hellmann złożył 
państwowy egzamin dla urzędników 
administracji centralnej w Berlinie, 
pozostał jednak wierny miastu Nysa, które 
po raz drugi w roku 1884 i po raz trzeci 
w roku 1897 powierzyło mu stanowisko 
syndyka miejskiego, wskazując tym na 
duże zaufanie i szacunek jakim go darzono. 
J. Hellmann nie dokończył III kadencji na 
zajmowanym stanowisku gdyż 1.04.1907 
roku przeszedł na emeryturę. 

Obok pracy zawodowej najważniejsze dokończenie na s. 19

dla Hellmanna były sprawy ochrony 
przeciwpożarowej. Zaraz po objęciu funkcji 
burmistrza w Gliwicach przeorganizował  
działające wtedy stowarzyszenia ratow-
nictwa i sportowe w ochotniczą straż 
pożarną i 20.07 1869 roku wybrany został 
pierwszym przewodniczącym i prezesem 
tej straży. Swoją działalność rozszerzył 
wkrótce na całą Prowincję Śląską.  W 
dniu 20.06.1886 roku na „13 Dniach 
Straży” w miejscowości Frankenstein J. 
Hellmann powołany został po raz pierwszy 
do Zarządu Prowincjonalnego Związku 
Straży Pożarnych. W roku 1890 został 
wiceprzewodniczącym a w roku 1896 
przewodniczącym Zarządu Związku. W 
tym czasie poznano go jako skutecznego 
organizatora. Do jego osiągnięć należy 
opracowanie w roku 1893 wspólnie 
z druhem Faerberem „Regulaminu 
ćwiczeń pożarniczych” na podstawie 
uchwały Zarządu Związku z roku 1890. 
Największym zadaniem które zrealizował 
było przeorganizowanie Prowincjonalnego 
Związku Straży z ostatecznym celem 
utworzenia w każdym powiecie od-
dzielnego powiatowego związku stra-
ży i powołanie w każdym powiecie 
powiatowego mistrza strażackiego 
zgodnie z zarządzeniem ministerialnym 
z 28.12.1898 roku. Dzięki temu nastąpił 
szybki rozwój ochrony przeciwpożarowej 
a nazwisko Hellmann stało się znane na 
całym Śląsku. I to nie tylko wśród straży 
pożarnych ale także wśród straży ochrony 
wód, które z inicjatywy  Hellmanna 
powstały w miejscowościach zagrożonych 
powodzią.

Na „16 Dniach Straży” w Mainz J. 
Hellmann współpracował przy tworzeniu 
„Niemieckiego Związku Ochotniczych 
i Zawodowych Straży Pożarnych”. Był 
aktywnym członkiem Pruskiego Związku 
Straży oraz Rady Nadzorczej Pruskiej 
Straży. Broszura „Poprawa ochrony  
przeciwpożarowej na terenie  nizinnym” 
opracowana przez Hellmanna i wydana 
w roku 1911 była rozpowszechniana 
jako wzór do postępowania przez straże 
pożarne.

Wydawane w tym czasie czasopismo 
„Schlesische Feuerfozietät”  w artykule 
poświęconym Hellmannowi oceniło go 
jako wartościowego współpracownika 
którego wiele wniosków dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej zostało wy-
korzystanych przy organizacji ochrony 
przeciwpożarowej w całej Prowincji 
Śląskiej. Między innymi rozwój kasy 
ubezpieczenia wypadkowego strażaków, 
zabezpieczenia socjalne strażaków były 
celem zainteresowania Hellmanna.

Kiedy dziś mówimy o ubezpieczeniu 
przeciwpożarowym, ubezpieczeniu 
pośmiertnym, obowiązkowych ubez-
pieczeniach, ubezpieczeniu koni od 
wypadków i ogólnie o ubezpieczeniach – 
to jest to rzecz oczywista a zawdzięczamy 
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ją właśnie Hellmannowi.
Pierwsza wojna światowa to wielkie 

straty i konieczność odbudowy struktur 
strażackich. Patrząc w przyszłość w 
roku 1919 Hellmann wprowadził do 
Prowincjonalnego Związku Straży 
Pożarnych etatowego pracownika do 
spraw ochrony przeciwpożarowej. 
Z założenia człowiek ten miał być 
doświadczonym dowódcą strażackim, 
który nie tylko podoła prowadzeniu spraw 
biurowych ale także potrafi przygotować i 
prowadzić fachowe kursy, przeprowadzać 
egzaminy i prowadzić kontrole ale również 
reprezentować w mieście i kraju sprawy 
ochrony przeciwpożarowej. Pomocy 
finansowej dla realizacji przedsięwzięcia 
udzieliła Kasa Ubezpieczenia Ogniowego, 
która zadeklarowała poniesienia kosztów 
organizacji biura w przypadku gdy biuro 
będzie prowadzone we Wrocławiu a 
zatrudniony w nim pracownik będzie także 
doradcą Kasy Ubezpieczenia  w sprawach 
pożarowych. Biuro udało się zorganizować 
a jego pierwszym kierownikiem został 
druh Hämel współpracownik Hellmanna, 
który rozpoczął pracę 1.04.1920 r.

Podczas wprowadzenia i przekazania 
obowiązków nowo powołanemu kie-
rownikowi Hellmann powiedział do 
Hämela: Moje dzieło zostało zakończone, 
teraz do Pana należy dbanie o to, aby 
straże i ochrona przeciwpożarowa na 
Śląsku po ciężkich stratach wojennych 
znowu rozkwitły.  Zrealizował juz Pan 
dwa moje ukochane pomysły: stworzenie 
„śląskiego śpiewnika strażackiego” oraz 
„śląskiego czasopisma strażackiego” 
- teraz przejmie Pan rozbudowę utwo-
rzonego biura wspierającego rozwój 
spraw ochrony przeciwpożarowej w naszej 
pięknej śląskiej Ojczyźnie”.

Szacunek jakim darzono  Hellmanna 
wśród władz, związków strażackich, 
kolegów, przyjaciół i znajomych po-
kazała uroczystość  związana z Jego 
80-rocznicą Urodzin, Jego Jubileuszu 
50-lecia działalności na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz pożegnania w 
dniu 15 sierpnia 1920 roku w Nysie. W tym 
dniu ufundowano „Medal Hellmanna”, a 
świadectwo fundacji posiada następujące 
motto: „Na wieczną pamięć naszego 
wielce szacownego syndyka miejskiego 

a. D. (w stanie spoczynku) Johannesa 
Hellmann Związek funduje z okazji Jego 
Jubileuszu 50-lecia działalności strażackiej 
i Jego 80 rocznicy Urodzin „MEDAL 
HELLMANNA” który przyznawany 
będzie za wyjątkowe zasługi w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej Prowincji 
Śląskiej.

W tym dniu (15.08.1920) Hellmann 
zrezygnował z funkcji Przewodniczącego 
i wybrany został wśród aplauzu zgro-
madzonych „honorowym przewod-
niczącym” Związku. Jego miejsce zajął 
druh Voigt ze Świdnicy. Nadal jednak w  
miarę posiadanych sił J. Hellmann poświę-
cał się sprawom straży i do ostatnich chwil 
swego życia interesował się wszystkim 
co dotyczyło ochrony przeciwpożaro-
wej na Śląsku. 
Johannes Hel-
lmann zmarł 
25.09.1924 roku 
i pochowany 
został na cmen-
tarzu w Nysie. 
Uroczystość 
ods łonięc ia 
tablicy pa-
miątkowej w 
Szemrowicach 
poświęconej 
Johannesowi 
Hellmann to 
mały dowód 
naszej ludzkiej 
– strażackiej 
wdzięczności 
za Jego zasługi dla spraw ochrony 
przeciwpożarowej.

Drugim możliwym do realizacji 
dowodem wdzięczności byłoby re-
aktywowanie „Medalu Hellmanna”, który 
był nadawany na Śląsku za szczególne 
zasługi dla pożarnictwa w latach 1920 
– 1936. Ale działania w tej sprawie zależne 
będą od woli strażaków województw 
opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, 
gdyż na tych terenach medal ten był 
nadawany.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szemrowicach Rudolf Hyla zwraca 
się z prośbą do działaczy strażackich 

Wszystko zaczęło się w dniu rozdania 
świadectw w czerwcu 2008 r. Zapytałam 
uczniów dokąd wyjadą. Członkowie 
zespołu „Meteor”  zdecydowali, że 
wybierają się nad morze na jeden dzień i to 
autostopem. Odpowiedziałam zaczepnie, 
że to przecież bez sensu i usłyszałam 
odpowiedź zadziwiającą: „Ale to właśnie 
o to chodzi, żeby było bez sensu!...” Nie 
zginie duch w narodzie skoro mamy jeszcze 
taką młodzież! Oczywiście natychmiast 
kazałam im prowadzić dziennik podróży… 
Chyba pożałowali, że się pochwalili, ale po 
wakacjach przynieśli dumni swoją pracę. 
Pojechali!

Podzielili się na dwie pary i postanowili 

się ścigać kto pierwszy dotrze mad morze 
autostopem. Trasa która powstała to 
Dobrodzień – Olesno – Poznań – Piła 
– Mielno. Wyruszyli o 7.55 ósmego lipca 
2008, a dotarli na miejsce o 01.15. Wygrała 
para Marcin i Paweł, choć niewielką 
różnicą czasu.

Zrealizowali pomysł pamiętając, że 
„W życiu piękne są tylko chwile”, a zatem 
kilka zdań z dziennika podróży: ”Jutro 
kolejne zmagania z trudami podróży, 
a tymczasem wszyscy koledzy śpią na 
plaży pod gołym niebem, które nie chce 
się pozbyć wiszących chmur nad naszymi 
głowami.(…) To co zrobiliśmy dzisiaj 
dla mnie jest czymś co zapiera dech w 

Dziennik podróży

Ocalić od zapomnienia

piersiach. Każda chwila, nawet nie mająca 
w sobie nic szczególnego, tworzyła w nas 
radość, pozytywną energię, taką jaką umiał 
dać innym Bob Marley i jego muzyka. 
(…)Doświadczyliśmy tego co już prawie 
zostało zapomniane w ludzkich sercach, a 
co tak promował Rock and Roll – przyjaźni 
i zaufania między zwykłymi ludźmi. Zabrał 
nas obcy człowiek w Oleśnie i zawiózł do 
samego Poznania…

Opis podróży kończy się cytatem z 
piosenki „To już minęło, ten klimat, ten luz, 
Ci ludzie nie powrócą już. Lecz we mnie 
zostało coś z tamtych – mój mały jedyny 
muzyczny świat” oraz zapewnieniem 
c.d.n….

dokończenie ze s. 18

Burmistrz Dobrodzienia, Ró¿a KoŸlik, ods³ania pami¹tkow¹ tablicê

– prezesów gminnych i powiatowych 
straży pożarnych, do Związku OSP RP o 
podjęcie stosownych uchwał o reaktywacji 
medalu. Uchwały takie podjęte już zostały 
przez Zarządy Miejsko-Gminne Związku 
OSP RP w Zdzieszowicach, Zębowicach 
i Dobrodzieniu. Prosimy i zachęcamy 
inne gminy i powiaty do podjęcia takich 
uchwał, które będą pomocne w kolejnych 
etapach starań o reaktywację Medalu 
Hellmanna. Za zainteresowanie tematem, 
wsparcie i pomoc dziękuje Zarząd OSP 
w Szemrowicach. Wszelkich informacji 
na ten temat udzieli Prezes OSP w 
Szemrowicach Rudolf Hyla – tel. nr 
034/3536419. Szczegółowe materiały 
o Johannesie Hellmann znaleźć można 
na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Szemrowice pod adresem: 
www.szemrowice.republika.pl.

Opracowała na podstawie tłumaczeń 
dokumentów uzyskanych z Muzeum 
Pożarnictwa w Fuldzie.

Lidia Kontny
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To był już trzeci bal
Tuż przed adwentem mieliśmy okazję 

pobawić się na III Balu Charytatywnym 
Stowarzyszenia Dobrodzień Potrzebu-
jącym. Bawiąc się mamy jednocześnie 
okazję pomóc innym i to jest chyba 
największa frajda. Jak co roku bowiem, 
podczas balu odbywały się imprezki 
towarzyszące, które również przyczyniają 
się do wzbogacenia kasy Stowarzyszenia, 
a tym samym do pomocy większej ilości 
osób potrzebujących. 

I  tak 22 listopada w Park Hotelu nie 
tylko szaleli ludzie na parkiecie, ale też 
mieli okazje podziwiać i nabyć różne 
piękne ozdoby zrobione przez dzieci, 
młodzież i dorosłych (stroiki, kartki, 
fotografie i różne gadżety), policytować  
dzieła sztuki, a także przyglądać się 
zręcznym sztuczkom magika. Humor 
dopisywał wszystkim od początku, toteż 
zabawa była udana. 

Przypomnijmy, że takie imprezy 
Stowarzyszenie organizuje przy mini-
malnych kosztach, dzięki wielu dobro-
dzieńskim (i nie tylko) sponsorom, którzy 
nie zawodzą. Tradycyjnie już wspomaga 
nas Park Hotel i  piekarnie: P. Bebel, 
Gorgosz, Urbanek i Kampa. Pomaga też 
sklep Mika & Cembolista i Delikatesy w 
Bzinicy. Dobrodzieńscy i znani w świecie 
artyści Anna Konik i Piotr  Lempa również 
już kolejny raz dołożyli swoja cegiełkę. 
A propos „cegiełki”( :) - na aukcji były 
też prace pani Małgorzaty i pana Jana 
Cegiełków, absolwentów Akademii 
Sztuk Pięknych. Pan Jan jest obecnie 
zatrudniony  w Zakładzie KLER, ale na 
stałe oboje państwo mieszkają w Warcie. 
Należy podkreślić, że dzieci i młodzież z 
miejscowych szkół, przedszkole i SP w 

Pludrach to również nasi 
nieocenieni sponsorzy, 
którzy uświetniają bal 
swoimi pięknymi pra-
cami ręcznymi. Należy 
również wymienić p.p. 
M. Eicchorn, J. Hurnika, 
Zespół Alleluja jako 
darczyńców i sympatyków 
Stowarzyszenia. Lista 
jest długa i wynika z 
niej, że Stowarzyszenie 
„Dobrodzień Potrzebu-
jącym” to wielka wspie-
rająca się rodzina. Dzięki 
temu akcje, imprezy i 
kwesty zawsze przynoszą 
dużo korzyści, o czym 
zapewne wiedzą ci, którzy 
biorą w nich udział, a tak-
że ci, którzy otrzymują 
pomoc. Tradycją stało się 
wręczanie podczas balu 
„Ziarenek dobra” ludziom 
o otwartych sercach, którzy 
szczególnie zasługują na 
wyróżnienie. W tym roku 
statuetki otrzymali państwo 
Jeziorscy (Cafe Kult), 
ksiądz proboszcz Waindok 
i pani Joanna Wróblewska 
- nauczycielka gimnazjum 
i szkoły podstawowej.

Cieszymy się, że Sto-
warzyszenie działa już cztery lata i w 
środowisku jest pozytywnie postrzegane. 
Pomoc innym to motto, pod którym kryją 
się wszystkie drobne akcje, bo z drobnych 
rzeczy powstają te wielkie - potrzebne 
ludziom na co dzień. Przed nami kolejna 

akcja - świąteczna, której zasady znają już 
mieszkańcy gminy. A za rok kolejny bal, 
na który już dziś zapraszam wszystkich, by 
obalić mit, że to tylko dla vipów.

Ewa Piasecka

W dniu 27 lipca b.r. w Dobrodzieniu 
odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie 
hodowców pszczół i ich sympatyków. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli 
m.in. przedstawiciel Regionalnego Związ-
ku Pszczelarskiego w Częstochowie – pan 
Tadeusz Dubiel, który jest jednocześnie 
opiekunem dobrodzieńskiego koła, bur-
mistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz 
Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Dobrodzieniu pani 
Anna Barowicz. O godzinie 15 odbyła się 
dziękczynna msza święta, którą odprawił 
ksiądz proboszcz Alfred Waindok. Podczas 
mszy w darze pszczelarze złożyli 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. W serdecznej, 

Kolejne święto pszczelarzy
miłej atmosferze toczyły się rozmowy o 
obecnym roku niezbyt przychylnym dla 
pszczół, wymieniono się doświadczeniami i 
obserwacjami. Z wielką troską zauważono, 
że ubywa pasjonatów pszczelarstwa a 

młodzi nie interesują się tą dziedziną. 
Ważnym akcentem było uhonorowanie 

pani burmistrz książeczką z modlitwą 
wykonaną z czystego wosku pszczelego. 

LA
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Połączył nas Hellmann

Szemrowiccy strażacy i organizatorzy 
Zawodów Sikawek Konnych na Górnym 
Śląsku zawsze chcieli mieć partnerstwo 
z inną zagraniczną wioską. I nikt się nie 
spodziewał, że zabiegi o przywrócenie 
pamięci o Johannesie Conradzie Hellmannie 
spowodują początki współpracy z czeską 
miejscowością Sudice.

Sudice to wioska leżąca tuż za polską 
granicą, na południe od Raciborza. Do 
1919 roku stanowiły one część powiatu 
raciborskiego, kiedy to na skutek decyzji 
międzynarodowych zaczęły należeć do 
Czechosłowacji. Obecne Sudice jako żyw 
przypominają Szemrowice i wiele śląskich 
wiosek. Licząca 640 obywateli wioska jest 
gminą, mając szkołę, przedszkole i takie 
organizacje jak Ochotnicza Straż Pożarna 
czy Koło Mniejszości Niemieckiej. 
Miejscowość posiada dwa kościoły – 
przypominający, swoją wielkością katedrę, 
kościół katolicki (pw. św. Jana Chrzcieciela) 
i kościół ewangelicki, a na cmentarnych 
tablicach aż roi się od śląskich nazwisk 
zmarłych mieszkańców. Znajduje się tam 
również pomnik ku czci rodaków, którzy 
zginęli w podczas I oraz II wojny światowej. 
Miejscowość ma bardzo dobre kontakty z 
nadgranicznymi polskimi miejscowościami, 
szczególnie z pobliskim Kietrzem.

Początki znajomości były niezwykle 
prozaiczne. Z życiorysu J. C. Hellmanna 

wynika, że urodził się w Zauditz (Sudice) 
powiat Racibórz. Wykonany do urzędu 
gminy w Sudicach telefon wprawił starostę 
Sudic, pana Petra Halfara, w zdumienie. Nie 
wiedział, że urodził się w jego miejscowości 
człowiek tak bardzo zasłużony dla Śląska i z 
własnej inicjatywy postanowił to sprawdzić 
w archiwum w Opawie, co potwierdziło, że 
się tam urodził.

Ubiegłoroczna zima miała się już ku 
końcowi, kiedy to postanowiliśmy pojechać 
do Sudic, aby bezpośrednio spotkać się z 
tamtejszymi strażakami i starostą. W czasie 
spotkania, w dniu 23 lutego,  gospodarze 
pokazali nam budynek straży pożarnej i 
odremontowaną sikawkę konną, a także 
sztandar strażacki. Zaprosiliśmy strażaków 
z Sudic do odwiedzenia Szemrowic w 
czerwcu, podczas planowanej uroczystości 
odsłonięcia tablicy ku czci Hellmanna i 
wzięcia udziału w Zawodach Sikawek 
Konnych. Zaproszenie to zostało przyjęte. 
Potem mogliśmy jeszcze zwiedzić kościół 
parafialny, gdzie zapoznaliśmy się z 
historią kościoła i zobaczyliśmy sztandar 
strażacki znajdujący się w kościele. Potem 
zwiedziliśmy urząd gminy. Na zakończenie 
wizyty gospodarze zaprosili nas na obiad. 

Sudiccy strażacy, na czele z prezesem 
panem Pavlem Plachtzikiem oraz starostą 
panem Petrem Halfarem przybyli do 
Szemrowic rankiem 7 czerwca, tuż przed 

uroczystością odsłonięcia tablicy ku czci 
Hellmanna. Wzięli udział w oficjalnych 
uroczystościach oraz pozostali u nas przez 
całą sobotę by przyjrzeć się przebiegowi 
zawodów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Wczesnym popołudniem 
zostali zaproszeni do Urzędu Miasta i Gminy 
w Dobrodzieniu na spotkanie z władzami 
gminy. Natomiast późnym popołudniem 
zobaczyli wieś, szczególnie spodobał się 
gościom kościół parafialny. Pytali o jego 
budowę – szczególnie interesujące były 
kolorowe okna i sposób wykonania wieży 
kościelnej. Ponieważ był to pierwszy dzień 
piłkarskiego EURO’08, w którym zagrała 
drużyna Czech, to również oglądali jego 
przebieg dzięki uprzejmości jednego 
z mieszkańców wioski. A wieczorem 
szemrowiccy strażacy spotkali się w remizie 
na uroczystej kolacji, która kończyła wizytę 
czeskich gości w Szemrowicach. Jeszcze 
tylko pamiątkowe zdjęcia pod niedawno 
odsłoniętą tablicą i podczas rozstania 
zapewnienia o dalszych spotkaniach.

Spotkanie w Szemrowicach dało okazję 
do dalszych kontaktów i kolejnej wizyty w 
Sudiach. Delegacja strażaków pojechała 
tam 17 sierpnia. Była to odpowiedź na 
zaproszenie do udziału w lokalnych za-
wodach strażackich. W zawodach udzia-
łu nie wzięli, ale popatrzeć było na co. 
Zawody odbywają się tam według innych 
troszkę zasad, jednak liczy się sprawność 
fizyczna i szybkość wykonania zadania, 
którego rezultatem miało być strącenie 
elektronicznych ogników. Drużyny biorą 
udział w dwóch turach rywalizacji. Pierwsza 
o puchar przechodni starosty, a druga o 
pieniądze. Pobyt w Sudicach zakończył się 
wspólną kolacją i oglądaniem remontowa-
nej tam remizy strażackiej i sikawki konnej, 
z którą sudeccy strażacy mają przyjechać 
do Szemrowic w czerwcu przyszłego roku. 
Pobyt w Sudicach był znakomitą okazją 
do poznania miejscowości i mieszkańców 
wioski, którzy nie ukrywali swojego 
zadowolenia z faktu, że ich rodak został na 
Śląsku tak mocno uhonorowany. 

Władze samorządowe Sudic szeroko 
informują swoją społeczność o kontaktach 
z Szemrowicami i o Hellmannie na stronie 
internetowej gminy www.obec-sudice.cz. 
Ukazują się tam internetowe wydania tzw. 
zpravodaja. W numerach 2 i 4, można je 
poczytać pod tym linkiem:http://www.obec-
sudice.cz/sudicky_zpravodaj/index.php 
o opisanych powyżej spotkaniach, 
natomiast o naszym pobycie w sierpniu w 
Sudicach informuje internetowa telewizja 
Hlucinsko.tv:http://www.hlucinsko.tv/
index.php?&filtrMesto=31&filtrDatum
=08-08&play=1220. Można oczywiście 
również poczytać i zobaczyć zdjęcia na 
stronie www.szemrwice.republika.pl.

Joachim Wloczyk

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
I PRZEBUDOWY WNĘTRZ

• ADAPTACJE PODDASZY • PŁYTKOWANIE • 
• GŁADZIE, TYNKI • REGIPSY • MALOWANIE • 

TAPETOWANIE

NORBERT MAX
SZEMROWICE UL. NOWA10; TEL. 666 276 636
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Uczniowie piszą

Wiersz „Epitafium I” Magdaleny 
Tarasiewicz dedykowany mgr Marii 
Paluszek zamieszczony w 72. numerze 
naszego lokalnego „Echa” wywołał 
w mojej pamięci wspomnienia o 
tej wspaniałej i wyjątkowej osobie, 
nauczycielu matematyki, nauczycielu 
który, jakże szczególnie wpisał się w 
historię dobrodzieńskiego szkolnictwa.

Każde wspomnienie o pani Marysi 
będzie inne. Wspominać będzie rodzina, 
sąsiedzi, przyjaciele. Z perspektywy 
wdzięcznego ucznia będą to także inne 
refleksje.

Pamiętam te luźne rozmowy w 
autobusie szkolnym o Makowicach, 
święcie Szczepana i obsypywaniu się 
zbożem w kościele, o teraźniejszości 
i planach na przyszłość... Mówiła o 
matematyce jej ukochanej matematyce. 
Wyrażała swoje opinie na temat tego 
przedmiotu, jak uczniowie dają sobie 
z nim radę. Proponowała mi przyszłą 
szkołę. Uśmiechała się. W gimnazjum 
czuła się jak ryba w wodzie. Spieszyła 
na zlecone zastępstwo – lekcję biologii. 
Także tutaj potrafiła wpleść swoje liczby, 
bo przecież, by dowiedzieć się ile jest 
dzikich wysypisk, czy ile ton ołowiu 
„rozsiewają” rocznie polskie samochody 
trzeba było rozwiązać zadanie.

Miała swoje zasady co do uczniów, 
których naprawdę przestrzegała: 1. 
Uczenie cię sprawia mi radość i daje 
satysfakcję. 2. Twoje problemy mnie 
obchodzą. 3. Nie bój się zadawać mi 
pytań. Będę miała czas, aby ci na nie 
odpowiedzieć. 4. Będę ci stawiała wy-
magania. Jest to konieczne, bo chcę cię 

nauczyć matematyki. 5. Będę się cieszyła 
z twoich sukcesów. Twój sukces jest 
moim sukcesem.

Można było ją spotkać w pokoju 
nauczycielskim, gdzie siedziała „po 
godzinach” mówiąc, że czeka na ucznia, 
który ma jakiś kłopot z matematyką. 
Odpowiedziała na każde pytanie, wy-
tłumaczyła, co to znaczy „statystyczny 
Polak”, trudny rachunek rozwiązała.

Dyżurowała, przechadzała się ko-
rytarzami. Przed lekcją pytała: - Ile dziś 
testów robimy? Jeden czy dwa”

Uczyła, wspaniale tłumacząc materiał. 
Niezmordowanie sprawdzała ćwiczenia, 
by zbadać czy uczniowie posiedli zadany 
materiał. Oceniała, wymagała...

Pamiętam te ostatki... Lekcje w 
ostatniej klasie gimnazjum przygoto-
wujące do egzaminu – tzw. ścieżki. 
napisała dla nas ręcznie 15 zadań zam-
kniętych z zastosowaniem zamiany 
jednostek, ale jak napisanych! Pytała 
z nich. Robiła kartkówki. Jedna spraw-
dzona, czwórka, druga napisana, nie 
oddana – nie zdążyła...

W mojej pamięci pani Maria Paluszek 
pozostanie jako człowiek ogromnie 
zatroskany o wykształcenie młodzieży, 
a zarazem skromny, taktowny, o dyplo-
matycznym podejściu do spraw szkolny 
i tryskający niezwykłym optymizmem.

Do dziś widzę obraz, kiedy rozmawia-
ła ze szkolną sprzątaczką, czekając wraz 
ze mną na szkolny autobus przy moim, 
naszym oknie. Nadjechał. – Chodź Pa-
weł, bo nam ucieknie. Szliśmy. Nadal 
idziemy...

Paweł Lisoń

Sylwia spojrzała pod słońce zasta-
nawiając się do kogo należy natrętny 
cień, który pojawił się i nie chciał zniknąć. 
Plaża była zaludniona, dzieci piszczały, 
matki na nie krzyczały, a tatusiowie 
chowali się za gazetami. Lubiła ten gwar, 
tłum ludzi był jej potrzebny, by jakoś 
egzystować. Przyjechała nad morze, by 
wypocząć ale jakoś w ciszy jej się to nie 
udawało. Odpoczywała w hałasie i tak 
było dobrze. - No nareszcie zaszczyciłaś 
mnie spojrzeniem - uśmiechnięta gęba 
Krzysia pojawiła się przed jej nosem. - 
O cześć! - Sylwia szczerze się ucieszyła 
ze spotkania. Krzyś to kolega z liceum. 
Później po studiach znów spotkali się 
na stażu, ale ostatnio widzieli się chyba 
dwa lata temu. - Co u Ciebie? - zapytał 
widocznie zadowolony ze spotkania. 
- Fajnie ! - wymownie kierując kciuk w 
dół - odpowiedziała Sylwia.- Jakoś nie 
mam szczęścia do facetów więc jestem tu 
sama i dobrze, że jesteś bo mam do kogo 
gębę otworzyć - uśmiechnęła się szczerze 
zadowolona.

- Ty nie masz szczęścia do facetów? 
-  wybałuszył oczy Krzyś. - A widzisz 
tu jakiegoś obok mnie? - skrzywiła się 
Sylwia. - No dobra niech Ci będzie, ale 
to nie przeszkadza nam się wieczorem 
spotkać na drinku w barze. Przedstawię 
Ci moją żonę i znajomych, których też 
tu spotkaliśmy. - Super! - to jesteśmy 
umówieni. - Ósma? -Ok!

Sylwia weszła do baru i od razu 
zauważyła Krzysia z dwiema ładnymi 
dziewczynami. Akurat witali się z kimś, 
kto stał za filarem. Podeszła szczęśliwa, 
że może spędzić czas w miłym jak widać 
towarzystwie. 

- O jesteś - Krzyś objął Sylwię. - To 
moja kumpela od lat, a to moja żonusia Iza 
- żona Krzysia była śliczna i bezpośrednia. 
- Fajnie, opowiesz mi o latach, w 
których mnie nie było - uśmiechnęła się 
łobuzersko do Sylwii. Krzyś dalej pełnił 
swą powinność: - A to Jagoda ze swoim 
niesfornym meżusiem - przedstawiał 
znajomych Sylwii. Skierowała wzrok w 
ich stronę i zamarła. Marek - JEJ Marek 
(tak o nim ostatnio myślała). Poznali się 
jakiś czas temu, adorował ją jakoś tak 
nieśmiało i staromodnie. Miała nadzieję, 
że będą kiedyś parą. Nawet mieli już za 
sobą pierwszy bliższy kontakt,  a tu nagle 
...żona!

Błyskawicznie przywitała się z 
Markiem udając, że nie widzi jego 
zmieszania. Zmienił się na twarzy, 
próbował sklecić jakiś komplement, ale 
Sylwia zagaiła do jego żony i pochwaliła 
jej kolor włosów. Wszyscy zamówili 
drinki, a Sylwia biła się z myślami. Jak 
postąpić w stosunku do Marka, żeby 
wyjść z twarzą i nie pokazać jak bardzo 
jest zawiedziona?

Ewa Piasecka

Urlop

Sławka skręciła do parku jakoś tak 
bezwiednie - nie planując tego wcześniej. 
Szła miedzy alejkami i biła się z myślami. 
Co zrobić? - myślała. Córka Aśki - 
najlepszej przyjaciółki pożyczyła od niej 
pieniądze i jest problem. Minął miesiąc, a 
Karolina nie oddaje forsy. - Jak mogłam 
być tak głupia- myślała Sławka. Ale kto by 
pomyślał... Wpadła Karolina i poprosiła o 
pożyczkę, bo mama w pracy, a listonosz 
przyniósł przesyłkę za pobraniem. Sław-
ka bez zastanowienia dała Karolinie 
150 zł, bo Aśka faktycznie czekała na 
książkę. Spotkały się od tego czasu już 
kilka razy, ale ani Asia ani Karolina 
nie wspominały o oddaniu pieniędzy. 
Głupia sytuacja - Sławka nie wiedziała 
jak załatwić tę sprawę. Bardzo się lubiły 

z Asią, przyjaźniły się od lat i nigdy nie 
było między nimi żadnych niedomówień. 
Karolina była poważną   szesnastolatką, 
dobrze się uczyła, niejednokrotnie wpa-
dała do Sławki i nieraz zwierzała się jej 
ze swoich szkolnych kłopotów. Co się 
stało teraz? Muszę poważnie pogadać z 
Karoliną - myślała Sławka siadając na 
ławce. Może zapomniała? Ale czemu Aśka 
nic nie mówi tym bardziej, że chwaliła się 
nową książką? Jak zapytam Aśki to wkopię 
Karolinę - myślała zdenerwowana. - Niech 
to szlag! - mruknęła do siebie ale chyba 
za głośno, bo przechodzący spacerowicz 
spojrzał na nią zdziwiony. Jak zareagować 
by odzyskać swoje pieniądze, a nie stracić 
przyjaciółki? 

Ewa Piasecka

Pożyczka

Idziemy



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic 23

Oszczędzam się
J.W.: Przed tobą kolejny koncert. 

Byłbyś w stanie obliczyć, po raz który 
staniesz dzisiaj na scenie?

K.S.: Chyba żartujesz! Mogę podać 
Ci jedynie liczbę moich występów 
przekładając ją na lata. Gram od piętnastego 
roku życia. Dziś mam 45 lat.

J.W.: Zmierzam do tego, że praca na 
scenie, zwłaszcza teraz, po tylu latach, 
musi być po prostu męcząca. Skąd 
czerpiesz energię i płodność artystyczną, 
która wyróżnia cię spośród innych?

K.S.: Szczerze mówiąc... mam 
wrażenie, że ostatnio trochę przygasam. W 
ostatnim czasie nie nagrałem nic nowego 
chociażby pod szyldem Kultu. Nie zależy 
mi na przekonywaniu samego siebie 
do większej aktywności. Zajęcie, które 
wykonuję to zwykła praca, jak każda inna. 
Nie widzę w tym nic szczególnego.

J.W.: No tak... ale istnieje chyba różnica 
pomiędzy pracą przy tokarce i działalnością 
artystyczną. Kolejne pokolenia ludzi 
wzorują się na twoich tekstach. To ważna 
misja i presja zarazem...

K.S.: Dlatego się oszczędzam. Mam 
dużo wolnego czasu, nie uprawiam sportów, 
sporadycznie udzielam się towarzysko. 
Przesiaduję w domu. Spokojne zacisze 

Jak na swój wiek trzyma się całkiem nieźle. Wciąż koncertuje i oddaje się temu, 
czym zachwyca od zawsze - tworzy sztukę łamiącą bariery, kruszącą zakazane 
tematy i skłaniającą do trzeźwego spojrzenia na rodzimą rzeczywistość.  Skromny, 
uprzejmy i serdeczny... eksploduje dopiero na scenie. Żaden znawca ambitnego 
grania nie wyobraża go sobie w innej roli. Oto Kazik Staszewski!

pozwala mi mobilizować siły. Poza tym, 
staram się nie szaleć z ilością występów 
w ciągu roku. Ograniczam się do około 50 
koncertów. Wszystko po to aby wytrzymać 
tempo i nadać jakość swojej pracy.

J.W.: Twoja działalność artystyczna 
toczy się wraz z przemianami ustrojowymi 
w Polsce. Kiedy grało się lepiej - za 
komuny, gdy można było podgryzać 
władzę, czy teraz - kiedy właściwie można 
wykrzyczeć wszystko?

K.S.: Zdecydowanie lepiej gra się w 
czasach obecnych. Unormowane są stawki 
za występy, wiemy ile zarabiamy. W 
poprzednim systemie graliśmy właściwie 
za darmo...

J.W.: Rozbrajająca szczerość...
K.S.: Mówiłem już, że to praca, jak każ-

da inna. Owszem, w sensie ideologicznym 
lepiej grało się za komuny, chociaż i tak nie 
mieliśmy zbytnich problemów z cenzurą. 
A jeśli już mieliśmy z nią na pieńku... nie 
nagrywaliśmy w ogóle ocenzurowanych 
piosenek. Traciło by to sens. Znakomicie 
grało się wówczas koncerty. Tam nikt nie 
mógł upilnować naszych tekstów. Bywało 
tak, że na nasze występy przychodzili 
ludzie od cenzury ale najczęściej kończyło 
się tak, że nasi ludzie częstowali ich wódką 

a my mogliśmy spokojnie grać.
J.W.: Interesujesz się jeszcze poli-

tyką?
K.S.: Trochę tak, jak każdy z nas. 

Media wtłaczają nam politykę do tego 
stopnia, że nawet nie wiemy, że wzbudza 
ona nasze zainteresowanie.

J.W.: Jak ocenisz obecną sytuację 
polityczną w naszym kraju?

K.S.: Hm, ani dobrze ani źle. Tak 
naprawdę mogłeś spytać o politykę 
europejską, bo to przez jej pryzmat 
powinniśmy przyglądać się polityce w 
Polsce. A co o tym myślę? Tak naprawdę 
znowu wpadliśmy w sidła wszechwładzy, 
która pod przykrywką górnolotnych 
haseł narzuca nam normy ograniczające 
funkcjonowanie Polski na wielu pła-
szczyznach. Nie mówię tego z braku 
aprobaty dla Unii Europejskiej. Mówię 
to jako obywatel naszego kraju, kraju na 
którym mi zależy.

Z drugiej strony, nie mamy co narzekać 
w porównaniu do niektórych państw 
europejskich. Ostatnio sporo bywam w 
Hiszpanii. Tamtejszy bajzel jaki panuje w 
polityce uświadamia mnie, że w Polsce nie 
jest tak tragicznie.

J.W.: Podobno jesteś w stanie wyrzucić 
dziennikarza w połowie wywiadu...

K.S.: To oczywiście bzdura, ale lubię 
kiedy facet zadający mi pytania trzyma się 
swoich kompetencji.

Rozmawiał: Julian Werner. 
Współpraca: Krzysztof Pietrzyński.

15 listopada działo się na dobro-
dzieńskiej scenie. Koncert rockowy z 
udziałem pięciu zespołów to śmiałe 
przedsięwzięcie jak na nasze skromne 
środowisko. Chłopaków poniosło i po-
stawili na swoim. Bardzo dobrze, bo 
tam gdzie jest młodzież, nie może być za 
cicho. Dali więc czadu w Domu Kultury: 
Auctoris, F.A.I.T.H, Krusher, MeteoR, 
Happysad.

Nasz rodzimy MeteoR został powołany 
do życia 1 września 2004, czyli grupa 
„całkiem wiekowa”.

W skład MeteoR’a wchodzą: Ramona 
Błachowicz – wokal, Marcin Krawczyk - 
gitara basowa, Marcin Lempa – perkusja, 
Mateusz Skibe – gitara, Marcin Belka 
– gitara (ekipa techniczna: Tomasz Fran-
czok - pomoc techniczna Grzegorz Lis 
– akustyk). Trochę statystyki: 2006 - 22 
koncerty, 2007 - 18 koncertów, 2008 - 
11.

Można powiedzieć, że to już muzycy 
z tradycjami i z nie jednego pieca chleb 
jedli. W środowisku są już znani i chętnie 
słuchani.

Na sobotnim spotkaniu zespołów 

Rock i nie tylko
rockowych jako pierwszy wystartował 
zespół Auctoris z Lublińca. Później na 
scenie zaprezentował się zespół F.A.I.T.H 
z Opola, a tuż po nim zespół Krusher z 
Jasła. No i w tym momencie nastał czas 
na MeteoR’a. Jako gospodarz imprezy, 
zawsze grają przed samą gwiazdą, co 
daje im wielką satysfakcję koncertowania 
u boku takich zespołów. Po ponad 3 
godzinnej zabawie w klimatach metalowo-
rockowych zgromadzona publika docze-
kała się na scenie zespołu Happysad. Mu-
zycy ze Skarżyska-Kamiennej dali ponad 
2 godzinny koncert, na którym zagrali 
wszystkie swoje wielkie hity: „Łydka”, 
„Zanim pójdę”, „Wszystko jedno”, „Czy-
sty jak łza”. Jedno trzeba podkreślić: 
interakcja publiki z wykonawcami w tym 
roku była wyśmienita. 

Należy już dzisiaj wspomnieć o im-
prezie planowanej w przyszłym roku i 
„podimprezkach” towarzyszących. A na 
początku roku już w styczniu oczywiście 
Wielka Orkiestra Świątecznej  Pomocy, 
podczas której MeteoR znów da czadu. 
Prócz tego muzycy mają pomysł na 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Do-

brodzień Potrzebującym” i koniecznie 
chcą wypracować na zbożny cel trochę 
kasy. Jak twierdzą muzycy, dzięki dyrek-
torowi miejscowego domu kultury mają 
możliwość grać na deskach nie tylko 
dobrodzieńskiej sceny i iść do przodu. 
Młodzi mają rozmach i jak im nie za-
braknie pomysłów i wytrwałości,  to 
koncerty rockowe staną się w Dobrodzie-
niu tradycją, czego im  serdecznie życzę.

Ewa Piasecka

Bombka na choince 
i gwiazda na niebie tak

Bóg miłosierny zjawia się 
u Ciebie i daje Ci

spokój, radość i wiarę w te 
Święta radosne

hojne i wspaniałe
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Orla Perć – jeden z najtrudniejszych 
i najbardziej niebezpiecznych szlaków 
w Tatrach Wysokich, poprowadzony 
grzbietem szczytów między Zawratem i 
przełęczą Krzyżne.

Taką definicję podaje portal wiki-
pedia.pl. Nasza drużyna postanowiła 
sprawdzić czy wikipedia ma rację.

6. lipca 2008 r. pod wieczór wyru-
szyliśmy do Zakopanego i następnego 
dnia wczesnym rankiem po wyjściu 
z pociągu udaliśmy się do schroniska 
„Murowaniec” położonego na terenie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego w 
pobliżu Czarnego Stawu Gąsienicowego. 
Wędrówka nie była długa, ale strasznie 
wyczerpująca. Na plecach nieśliśmy sporo 
kilogramów, a droga wiodła nieustannie 
pod górę. W schronisku nie było już wiele 
miejsc, więc musieliśmy się pospieszyć, 
aby jeszcze móc tam przenocować. Po 
dotarciu na miejsce wszyscy byli już 
bardzo wyczerpani i postanowiliśmy 
odpocząć. Nazajutrz rano bardzo zaspani 
i nie do końca wypoczęci po poprzednim 
forsownym marszu przygotowaliśmy się 
do wędrówki. Prowiant, ciepłe rzeczy, 
mapa i aparaty fotograficzne okazały się 
rzeczami niezbędnymi. Plecaki znów nie 
były lekkie. 

Pierwszą fazą marszu było wspięcie 
się na szczyt o nazwie  Świnica, który jest 
zarazem najwyższym wzniesieniem na 
tym szlaku. Zadanie okazało się niezbyt 
proste. Wchodzenie po kamiennych 
schodach mogłoby wydawać się łatwe, 
ale gdy schodów jest ogromna ilość 
mięśnie w końcu się męczą i trzeba 
często odpoczywać. Na dodatek pogoda 
nam nie sprzyjała, było mgliście, zimno 
i wietrznie.

W końcu dotarliśmy na samą górę, ale 
gęsta mgła uniemożliwiła nam podziwia-
nie widoków. Po krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy dalej… i dopiero teraz zaczęło 
być „fajnie”. Pogoda zmieniła się, zaczęło 
pięknie świecić słońce, dzięki czemu 
mogliśmy podziwiać krajobraz. Z Orlej 

Obóz wędrowny 
1. Dobrodzieńskiej Drużyny Wędrowników „Unus Pro Multis”

Perci rozciąga się  niepowtarzal-
na panorama Tatr. Jak na dłoni 
widać Gerlach, Rysy, Wysoką, 
Mięguszowieckie Szczyty, 
Krywań, w dole doskonale 
prezentująca się Dolina Pięciu 
Stawów Polskich z największym 
w naszym kraju wodospadem 
Siklawa. Po drugiej stronie 
Czarny Staw Gąsienicowy, 
Kościelec, Żółta Turnia. Na 
dodatek rozpoczęły się trudne 
zejścia i strome podejścia (na 
co czekaliśmy) przez które 
przeprawę ułatwiały łańcuchy 
i drabinki. Czasami adrenalina 
i strach były na wysokim 
poziomie np. gdy osunęły się 

w niespodziewanym 
momencie kamienie 
spod nogi, bądź, gdy 
trzeba było przejść 
niebezpieczny odcinek 
bez żadnej pomocy, 
albo gdy schodziliśmy 
po śliskiej drabince przy-
mocowanej do pionowej 
ściany. Od czasu do 
czasu robiliśmy ko-
nieczne odpoczynki 
na zaspokojenie prag-
nienia, głodu, bądź zre-
generowania sił. Cała 
wędrówka przebiegła 
we wspaniałej bra-
terskiej atmosferze. 
Trzymaliśmy się razem 
i w miarę możliwości 
wspieraliśmy słowem, 
żartem lub konkretną pomocą. Marsz zajął 
nam ok. 8-9h.  Wróciliśmy do schroniska 
zmęczeni, ale z pełnym plecakiem do-

świadczeń bogatsi o to co zobaczyliśmy. 
Szlak ten na pewno nie jest odpowiedni 
dla osób nie obytych z górami, ale jeśli 
masz już jakieś doświadczenie i nie boisz 
się śmiało możesz próbować.

Następnymi cudami natury, które 
zobaczyliśmy dwa dni później były 
Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami. 
Od miejsca gdzie mogą dowozić ludzi 
busy do Morskiego Oka jest ok. 9 km 
drogi. Odcinek ten pokonaliśmy w dość 
krótkim czasie zatrzymując się tylko przy 
Wodogrzmotach Mickiewicza. Po dotarciu 
nad Morskie Oko obeszliśmy je z jednej 
strony i powędrowaliśmy nad Czarny Staw 
pod Rysami. Jak wcześniej tak i teraz było 
słonecznie więc w całej okazałości 
mogliśmy podziwiać malowniczy kraj-

obraz. Z Zakopa-
nego wybraliśmy 
się pociągiem 
do Krakowa. W 
Krakowie zwie-
dziliśmy Katedrę 
na Wawelu oraz 
muzeum Czartory-
skich, w którym 
znajduje się słynny 
obraz „Dama z 
Łasiczką”. Zwie-
dziliśmy także 
muzeum Armii 
Krajowej. Dzięki 
temu wyjazdowi 
przeżyliśmy nie 
tylko wspaniałą 
przygodę, ale rów-
nież zgłębiliśmy 
historię Polski. 

Jeśli interesuje Cię taka forma spędzania 
wolnego czasu zgłoś się do nas.

ćw. Tomasz Kuboth

Podczas jednego z odpoczynków

Pamiątki w muzeum Armii Krajowej.

2 października 1909 roku Dobrodzień 
przeżywał szczególne chwile. Tegoż 
właśnie dnia odbyła się uroczystość 
otwarcia przy ulicy Oleskiej nowego 
budynku szkoły, do którego przeniosła 
się Szkoła Katolicka z ciasnego budynku 
przy ulicy Opolskiej. Uroczystości 
zgromadziły wtedy na nowym placu 
szkolnym licznych mieszkańców miasta 
i uczniów, a otwarcia budynku dokonali 
burmistrz miasta pan Hencinski i dyrektor 
szkoły pan Umerski…

Od tego czasu minęło już ponad 99 
lat i przez ten czas niemal nieustannie 
do budynku szkoły przy ulicy Oleskiej 
uczęszczały dzieci i młodzież. 2 
października 2009 roku budynkowi 
stuknie okrągła setka. I dlatego Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowuje 

Przed setnym 
jubileuszem

uroczystość stulecia szkoły. Jednym 
z głównych punktów uroczystości 
ma być sesja naukowa poświęcona 
dobrodzieńskiemu szkolnictwu. Obecnie 
już wiele wiadomo o dziejach szkolnictwa 
Ziemi Dobrodzieńskiej, ale niestety 
niewiele wiadomo o dziejach Szkoły 
Katolickiej w okresie pomiędzy 1909 a 
1945 rokiem. Dlatego zwracamy się do 
mieszkańców Ziemi Dobrodzieńskiej z 
prośbą o wypożyczenie posiadanych zdjęć 
szkoły i uczniów oraz dokumentów z tego 
czasu. Dokumenty te zostaną skopiowane 
i zwrócone z powrotem, a posłużą do do 
przygotowania wystawy oraz opracowań 
historycznych. Będzie to wspaniałym 
dopełnieniem dokumentacji historycznej 
szkoły po II wojnie światowej.

Dyrekcja i nauczyciele 
ZSP w Dobrodzieniu 
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zentują się nasi zawodnicy. Oto ich wyniki 
w łącznej klasyfikacji w poszczególnych 
grupach wiekowych, którzy uplasowali 
się w pierwszej dziesiątce: dziewczęta 
10 lat - Paulina Strzoda (ma 9 lat lecz 
jest klasyfikowana wśród dziewcząt o rok 
starszych) - 8. miejsce, Aneta Lehmann 
- 9; dziewczęta 11 lat: Joanna Kapela 

1., Martyna 
G a m b u ś 
3. ,  Oliwia 
B r z e z i n a 
4. ,  Julia 
Prysok 5. , 
Weronika 
Strzoda 9; 
dziewczęta 
12 lat : 
K a r o l i n a 
M a c i u c h 
1., Karolina 
Prochota 6.; 
chłopcy 10 
lat :  Denis 
S ó w k a 
1. ,  Paweł 
Gorgosz 2., 
Krzysztof 
Piosek 3. , 
chłopcy 11 
lat :  Radek 
N o w a k 
2. ,  Rafael 
K u k o w k a 
5.

Liga Miast, Opole 30.10.2008. 
Do startu w sztafecie gotowa najszybsza jedenastolatka Opolszczyzny, Asia Kapela
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Bieżący sezon zmagań pływaków 
na Opolszczyźnie rozpoczęły już 
trzecie zawody o Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia. Na zawody stawiła się 
rekordowa liczba sportowców. 127 za-
wodników reprezentujących 10 klubów 
z Doliny (Ukraina), Wrocławia, Kalisza, 
Pawłowic, Opola, Kędzierzyna, Klucz-
borka, Gogolina i Dobrodzienia. 

Zawody otwarła Burmistrz Dobrodzie-
nia, pani Róża Koźlik, a gośćmi zawodów 
byli również pani Zofia Kozina-Oloś, 
prezes Okręgowego Opolskiego Związku 
Pływackiego i dyrektor DOKiS Stanisław 
Górski.

Zawody były bardzo mocno obsad-
zone. Świadczą o tym startujący zawod-
nicy, wśród których była Alicja Ulatowska 
z Aquatici Pawłowice, dwukrotna srebrna 
medalistka Mistrzostw Polski Młodzików 
12-letnich. Świadczą o tym także uzyski-
wane rezultaty, które klasyfikowały 
zawodników (również kilku naszego 
klubu) w  pierwszej dziesiątce najlep-
szych wyników w Polsce w tym sezonie. 
Najlepszy wynik naszych zawodników 
w tych zawodach, to zaskakujący start 
na 50 m klasykiem jedenastolatki Oliwii 
Brzeziny, która wynikiem 0:40,92 uzyskała 

drugi czas sezonu w Polsce i uzyskała klasę 
sportową trzynastolatków!

Szczery podziw wzbudziły rozdane dla 
zwycięzców konkurencji bite specjalnie na 
tę okazję medale. 37 z nich zdobyli nasi 

3 Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia w Pływaniu

reprzentanci, w klasyfikacji medalowej 
ulegając tylko najliczniej reprezento-
wanemu klubowi MMKS Kędzierzyn-
Koźle. Najlepszymi zawodnikami zostały 
wśród dziewcząt: Alicja Ulatowska z 
Aquatici (1514 punktów) przed Karoliną 
Maciuch (1415) i Joanną Kapelą (1090 
- obie Vega), a wśród chłopców Jakub 
Stefaniuk z PSP-5 Opole (1147) przed 
Przemysławem Kusiem – UKS-9 Kalisz 
(973) i Pawłem Matusem z Kędzierzyna.

Puchary nie spadają 
jak liście z drzew...

trzeba je zdobyć

fo
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Rozpoczęła się kolejna edycja 
zawodów Wojewódzkiej Ligi Miast 
Opolszczyzny w Pływaniu. Jest to 
cykl zawodów składający się z 5 tur 
rozgrywanych na wszystkich basenach 
Opolszczyny. Po rozegranych dwóch tu-
rach w Opolu (30 października) i Zdzie-
szowicach (21 listopada) doskonale pre-

Ruszyła Liga 
Miast Opolszczyzny

Na podbój 
Polski!

W połowie listopada br. w Raciborzu 
dwie dwunastoletnie pływaczki "Ve-
gi": Karolina Maciuch i Karolina Pro-
chota, stanęły do walki o kwafikację 
do Zimowych Mistrzostw Polski junio-
rów trzynastoletnich. Pierwsza z wy-
mienionych Karolin zakwalifikowała się 
do nich w konkurencjach 200 m stylem 
dowolnym oraz 100 i 200 m stylem 
grzbietowym. Mistrzostwa z udziałem 
naszej sportsmentki odbędą się w połowie 
stycznia w Dębicy.

Otylia Jędrzejczak 
dla Vegi

22 listopada br. w czasie Krajowego Zjazdu 
Polskiego Związku Pływackiego spotkałem 
się z Otylią Jędrzejczak, multimedalistką 
olimpijską i rekordzistką świata w pływaniu. Z 
zainteresowaniem słuchała o malutkim miasteczku 
i małym klubie, którego młodzi zawodnicy 
odnoszą sukcesy na najważniejszych polskich 
i międzynarodowych zawodach. Uśmiechnęła 
się - Tak trzymać! Otrzymany od niej autograf 
prezentujemy w klubowych gablotkach w holu 
sklepu Biedronka i na pływalni Delfin. A Otylii 
¿yczymy kolejnych sukcesów.       Witold Koszil



*      *      *
Życie, choć bywa sprzedajne, jest nie do 
kupienia.

*      *      *
Póki marzenia uskrzydlają, warto wyżej 
budować gniazda.

*      *      *
W świecie dziecka nie ma dojrzałych głupstw.

*      *      *
Gdy widzimy tylko to, co inni nam każą 
widzieć, ślepniemy.

*      *      *
Dopóki kwitną kasztany, wciąż musimy 
zdawać maturę.

*      *      *
Klęską jest nie móc, 
kiedy można.

*      *      *
Mieć wszystko to zbyt mało. Trzeba mieć to, 
co potrzebne.

*      *      *
Za plecami nieuwagi rodzi się zło.

*      *      *
Tylko głupota potrafi powiedzieć to, czego 
nie wie.

*      *      *
Gdyby głupocie było głupio, 
nie byłaby sobą.

Aforyzmy Wiesława Malickiego


