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Dni Dobrodzienia 2013
Tegoroczne Dni Dobrodzienia 

odbywały się w dniach 19,20,21 lipca. 
Tradycyjnie, święto naszego miasta 
rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń 
Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej. Laureatem 
tej nagrody w dziedzinie kultury została 
Pani Agnieszka Hurnik.

Inauguracja Dni Dobrodzienia 
w głównej mierze związana była 
z pożegnaniem Pana Stanisława 
Górskiego, który po 42 latach pracy 
w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i 
Sportu odchodzi na emeryturę. Z tej okazji 
Burmistrz Dobrodzienia Pani Róża Koźlik 
złożyła Panu Stanisławowi Górskiemu 
podziękowania oraz wyrazy szacunku w 
związku z całokształtem jego działalności, 
jako Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Pan Stanisław Górski 
swoją działalność w Dobrodzieniu 
rozpoczął  w roku 1971, jako instruktor w 
Miejskim Domu Kultury w Dobrodzieniu. 
Od roku 1978 pełni funkcję Dyrektora 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu. Z okazji pożegnania Dyrektora, 
Pan Stanisław Werner wraz z Zespołem 
Pieśni Regionalnej przygotował piosenkę 
specjalną, którą zaprezentowano po raz 
pierwszy podczas uroczystej inauguracji.

Występy w dniu 19. lipca rozpoczął 
zespół Plateau, który wraz z udziałem 
Ani Wyszkoni oraz Martyny Jakubowicz 
prezentował piosenki znakomitego i 
niezapomnianego Marka Grechuty, w 
wyjątkowych, niebanalnych aranżacjach. 
W namiocie festynowym odbył się  
koncert zespołu rockowego „Orchidea” z 
Karviny, następnie dyskotekę poprowadził 
DJ Dragon.

Sobota upłynęła w Dobrodzieniu pod 
znakiem znakomitych imprez sportowych. 
Od rana rozgrywano turniej piłki siatkowej 
plażowej z cyklu Grand Prix Opolszczyzny. 
Zawody te miały rangę eliminacji 
Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej 
mężczyzn.  Punktualnie, o godzinie 11.00  
z dobrodzieńskiego rynku wystartował 
VIII Ogólnopolski Bieg Uliczny 
„Dobrodzieńska Dycha”.   Tegoroczny 
bieg odbywał się po raz pierwszy na nowej 
trasie, która prowadziła ulicami centrum 
miasta.  Udział w nim wzięło ponad 600 
uczestników. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się  na stronie internetowej  
biegu www.dobrodzienskadycha.pl

Wieczorem w namiocie festynowym 
wystąpiła Orkiestra Dęta z Kadłuba 
Wolnego, Zespoły Mażoretek „Fantazja” 
z Dobrodzienia, Dobrodzieński Zespół 
Pieśni Regionalnej, Wesołe Baby z Suchej 
oraz Mirek Jędrowski z Zespołem. Zabawę 
taneczną poprowadził Zespół „Magnum” 
z Olesna.

Niewątpliwą atrakcją sobotniego 

wieczoru było spotkanie z Anną Konik, 
pochodzącą z Dobrodzienia wybitną 
artystką współczesną, uprawiającą wideo, 
fotografi e oraz rysunek.

W niedzielę, od wczesnych godzin 
porannych na stawach Habas rozpoczęły się 
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia.  W Kościele pw. Marii 
Magdaleny odbyła się uroczysta Msza 
św. odpustowa. Wieczorem, w kościele 
odbył się Koncert Odpustowy.

Od godzin popołudniowych w 
namiocie festynowym wystąpiły: Orkiestra 
Dęta z Szemrowic, Zespoły Oleskiego 
Młodzieżowego Studium Muzyki 
Rozrywkowej, Zespół ONYX z Katowic, 
Zespół  Voyager z Dobrodzienia. W ramach 
imprez towarzyszących Dni Dobrodzienia 
zaprezentowano wystawę grafi ki Hansa 
Joachima Uthke pt. „Edyta Stein”.

AK
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Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy okazali serce, pomoc i współczucie 
dzieląc z nami ból ostatniego pożegnania  

naszego ukochanego męża, tatusia, syna i brata 

śp. Grzegorza Sikory 
składa najbliższa rodzina
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Srebrna Ró¿a dla 
Agnieszki Hurnik
Srebrna Ró¿a dla 
Agnieszki Hurnik

W 2004 roku Rada Miejska w 
Dobrodzieniu podjęła uchwałę o 
nadaniu Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej 
za osiągnięcia w dziedzinie przed-
siębiorczości, samorządności kultury 
i sportu, a od 2010 roku również w 
dziedzinie działalności społecznej jak 
również za całokształt swojej działalności 
w rozwoju społeczności lokalnej.

19 lipca b.r. podczas inauguracji 
Dni Dobrodzienia tradycyjnie już 
wręczono laureatom Srebrne Róże 
Dobrodzieńskie. 

Istotą podjętej uchwały przez Radę 
Miejską w sprawie przyznawania Srebrnej 
Róży Dobrodzieńskiej jest docenienie 
osób, które w wybitny sposób przyczyniły 
się do rozwoju ziemi dobrodzieńskiej, 
swoim działaniem rozsławiają naszą małą 
ojczyznę i dają przykład zasługujący na 
propagowanie i naśladowanie. 

Rada Miejska w Dobrodzieniu na 
sesji w dniu 12 czerwca br. przyznała 
odznakę Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej 
w dziedzinie kultury Pani Agnieszce 
Hurnik.

Wniosek o odznaczenie złożyli 
mieszkańcy Dobrodzienia oraz Między-
gminne Towarzystwo Regionalne Do-
brodzień-Zębowice.

Pani Agnieszka Hurnik zadomowiła 
się na naszym terenie w roku 1998.Tu 
podjęła pracę w  dobrodzieńskim 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jako 
polonistka, a także zamieszkała ze swym 
mężem Januszem i w Kolejce wspólnie 
wychowują  dwóch  synów. Laureatka  
oprócz tytułu magistra fi lologii polskiej   
posiada kwalifi kacje do nauczania religii, 
historii, wiedzy o społeczeństwie i 
kulturze. Jest niezwykłą  osobą  - posiada  
niezliczoną ilość pomysłów twórczych i 
artystycznych; naładowana pozytywną 
energią, którą potrafi  obdarzyć otoczenie. 

Bardzo szybko zżyła się ze środowiskiem 
zarówno w Dobrodzieniu jak i Kolejce, 
czy Bzinicy. Jest niesamowicie aktywna,  
nie tylko zawodowo, ale właśnie 
artystycznie.

Teatr i sztuka, w szerokim tego słowa 
znaczeniu, to priorytety działalności Pani 
Agnieszki, człowieka – orkiestry. W 
szkole ponadgimnazjalnej  zaszczepiła 
w młodzieży sympatię dla teatru, chęć 
grania i bycia aktorem na deskach scen 
w domach kultury. Te  działania owocują 
wieloma wyróżnieniami i nagrodami na 
konkursach i festiwalach szkolnych na 
szczeblach powiatowych, rejonowych 
czy wojewódzkich.  Zorganizowała 
oprawę artystyczną ważnych rocznic z 
życia szkoły, np. jej 100-lecia pt. „Szkoła 
100 lat temu, 50 lat temu i dziś” oraz wiele 
inscenizacji z okazji  prestiżowych i zaw-
sze bardzo uroczystych zjazdów absolwen-
tów szkół średnich. W marcu 2012 roku 
zorganizowała wraz z nauczycielami i 
młodzieżą stworzoną przez siebie imprezę 
kulturalną „I Dobrodzieńskie Święto 
Teatru w ZSP”, którego druga edycja 
miała miejsce w roku bieżącym.

Ponieważ przestrzeń szkolna jest 
za bardzo ograniczona, pani Agnieszka 
postanowiła założyć teatr amatorski z 
siedzibą  w Dobrodzieńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Tu co tydzień odbywają 
się próby przedstawień, które z okazji 
Dni Dobrodzienia, Dnia Dziecka, Dnia 
Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości 
czy innych świąt państwowych i 
środowiskowych mieszkańcy mogą 
zobaczyć. Poza tym od 2010 roku 
prowadzi również dziecięcy teatrzyk 
„MaMeMik”, który inscenizowane przez 
siebie bajki przedstawiał między innymi 
w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci 
niepełnosprawnych w Rusinowicach, 
w Domu Dziecka w Sowczycach, 

brał również dwukrotnie udział w 
Wojewódzkim Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych w Oleśnie.  

W 2011 roku Pani Hurnik zaangażowa-
ła się również w działalność profi laktyczną 
we współpracy z Komendą Główną Policji 
realizując projekt o przeciwdziałaniu 
narkomanii pt. „Profi laktyka a TY”. W 
ramach tego projektu  zorganizowała 
przedstawienia w dobrodzieńskich szko-
łach dla uczniów i rodziców, a także wspól-
nie z młodzieżą szkolną wzięła udział w 
„7 Przystanku PaT”  w Lublińcu. 

Laureatka chętnie  angażuje się w 
prace Stowarzyszenia  „Dobrodzień 
Potrzebującym”, a także Międzygminnego 
Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień 
– Zębowice.  

Oprócz talentów, by tak powiedzieć, 
reżysersko-organizacyjnych Pani Ag-
nieszka posiada również dar pisania i jest 
znakomitą redaktorką i felietonistką. Od 
2003 roku związała się na stałe z lokalnym 
czasopismem "Echo Dobrodzienia i 
Okolic" utrwalając życie kulturalne gminy 
Dobrodzień. Od 2007 roku prowadzi w 
nim stałą rubrykę pn.: "Nasi niezwykli". W 
każdym numerze można przeczytać wiele 
ciekawych artykułów, które umieszcza na 
łamach pisma jako ADa.

W ramach kontaktu ze słowem pi-
sanym organizuje dla uczniów ZSP 
kon kursy poetyckie, czego efektem 
są dwa tomiki wierszy pod wspólną 
nazwą „Co czyta moja szuflada” z 
nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami. 
Jest też wieloletnim jurorem w Konkursie 
Recytatorskim Poezji Dziecięcej w naszej 
gminie.

Od 2010 roku jest przewodniczącą 
Zarządu Oddziału  Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Dobrodzieniu, a od 2011 
współpracuje  z LGD „Kraina Dino zau-
rów” przy organizowaniu kon kursu „Moja 
wieś – moje miejsce” jako juror podczas 
oceny prac. W maju 2013 otrzymała 
statuetkę „Niezwykła osobowość” od 
LGD.                      

Dla prac na rzecz środowiska poświęca 
swój wolny czas i ma go zawsze w razie 
potrzeby. Nigdy nie odmawia pomocy ani 
uczniom w szkole, ani mieszkańcom gmi-
ny, którzy znają Panią Hurnik jako osobę 
życzliwą i pomocną. Jesteśmy zdania, że 
taka właśnie, doprawdy, niezwykła osoba 
zasługuje na uhonorowanie odznaką 
Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej.

Róża Koźlik

Naprawa AGD
Lodówek, Pralek, Zmywarek
Klimatyzacja  Montaż  Serwis

34 356 42 31          696 116 102
662 334 581
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Transport publiczny 
— po nowemu

Kilka lat bezskutecznych starań o 
przychylne potraktowanie naszej gminy 
przez fi rmy przewozowe, spowodowały 
że w końcu, wykorzystując możliwości 
naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, transport publiczny 
organizować będziemy sami.

Przewoźnicy twierdzili, że brak 
jest chętnych, którzy chcieliby jeździć 
autobusami. Mieszkańcy uważali, że nie 
ma dogodnych kursów. W taki sposób 
sprawa stanęła w „zamkniętym kręgu”. 
Kilka lat starań i brak pozytywnej dla 
nas reakcji ze strony przewoźników 
spowodowały, że musieliśmy znaleźć 
inne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem 
okazało się przekształcenie transportu 
specjalnego (dowożenie uczniów do  
szkół i przedszkoli) w transport zbiorowy 
– publiczny. Oznacza to, że od września, bo 
wtedy zmiany wejdą w życie, autobusami 
dowożącymi dzieci do szkół, będą mogły 
podróżować  także osoby nie będące 

uczniami gminnych szkół, czy przedszkoli. 
Każdy chętny będzie mógł kupić bilet 
zwykły, jednorazowy lub miesięczny 
i korzystać z kursów. Przejazdy nadal 
skupiać się będą na potrzebach szkół, czyli 
odbywać się będą w godzinach rannych i 
popołudniowych. W autobusach, tak jak do 
tej pory, będą znajdować się także osoby, 
które będą pilnowały porządku w czasie 
kursu – w transporcie „szkolnym” byli 
nimi opiekunowie.

Powstaną także nowe przystanki, 
bo tylko na nich można będzie wsiąść i 
wysiąść z autobusu. Nowymi miejscami 
przystanków będą miejscowości: 
Rzędowice, Myślina, Turza, Kocury, 
Bzionków, Bzinica Stara, Liszczok, 
Zwóz, Dobrodzień, Szemrowice. Więcej 
informacji na ten temat także można 
znaleźć na stronie internetowej urzędu 
www.dobrodzien.pl lub telefonicznie pod 
numerem 35 75 100 wewnętrzny 33.

Zmiany kosztowały sporo wysiłku 
i odważnych decyzji. Alternatywnym 
rozwiązaniem byłaby sprzedaż autokarów 
będących w posiadaniu ZGKiM, pewnie 
zwolnienie kierowców i ogłoszenie 
przetargu na zorganizowanie transportu 
zbiorowego. Takie rozwiązanie wiązałoby 

się jednak ze „sztywnym” określeniem 
warunków w przetargu i czego można 
się spodziewać, małą elastycznością 
firmy, która taki przetarg by wygrała 
(szczególnie po latach bezowocnych 
starań i kontaktów z przewoźnikami). 
Naturalnie każdy kurs wiąże się z 
udogodnieniami dla mieszkańców, ale 
także z realnymi kosztami, które pokrywa 
budżet gminy. Dlatego potrzeba nowych 
kursów, rozstrzygana będzie w przyszłości 
także pod kontem ich rentowności – takie 
czasy.

Aktualny rozkład jazdy będzie można 
także znaleźć na stronie internetowej 
urzędu.

W gminny transport łatwiej będzie 
włączyć się innym przewoźnikom, 
po nieważ nie będą musieli już wyko-
nywać kursów po całej gminie, a je-
dynie „odbierać” pasażerów z samego 
Dobrodzienia.

Liczę na to, że kwestia rozkładów 
jazdy i sposobu prowadzenia transportu 
publicznego w naszej gminie, będzie 
się rozwijała w takim kierunku, aby 
mieszkańcom było wygodnie, a gminę 
było na niego stać.

M.W.

Rewolucji œmieciowej 
ci¹g dalszy

Nowelizacja z 2011r. ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach nałożyła na gminy obowiązek 
zorganizowania przetargu na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
po 1 lipca 2013r. W tym celu osiem 
gmin zawarło porozumienie, w skład 
którego wchodzą Gminy: Ciasna, Kalety, 
Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, 
Pawonków, Woźniki i Dobrodzień. 

W dniu 3 kwietnia br. Gmina Koszęcin 
– lider porozumienia – ogłosiła przetarg 
na świadczenie usługi odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych 
odpadów od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, 
powstałych na terenie ośmiu Gmin 
bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w 
Województwie Śląskim i Opolskim. Celem 
zawartego porozumienia było uzyskanie 
jak najkorzystniejszej stawki za odbiór 
odpadów komunalnych. 

Po zamieszczeniu ogłoszenia o prze-
targu fi rmy A.S.A. Eko Polska z Zabrza 
i Remondis z Tarnowskich Gór złożyły 
do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w 
Warszawie odwołanie wobec postanowień 
ogłoszenia o zamówieniu i specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia. Zarzuty 

firm dotyczyły zawartego pomiędzy 
gminami porozumienia, ASA i Remondis 
dążyły do tego, aby każda z gmin ogłosiła 
odrębny przetarg. 

Wyrok KIO potwierdził, że za war-
cie porozumienia pomiędzy gminami 
jest dopuszczalne i przetarg został pra-
widłowo ogłoszony. W dniu 14 czerwca 
br. zamieszczone zostało ogłoszenie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan 
Wiesław Strach z Częstochowy i w dniu 
25 czerwca br. została podpisana umowa 
z w/w przedsiębiorcą. 

Nowo wybrany wykonawca w chwili 
obecnej jest po pierwszym odbiorze 
odpadów od mieszkańców.  Zgodnie 
ze zmieniającymi się przepisami 
oraz dostosowaniem ich do Unijnych 
dyrektyw zwracamy się do mieszkańców 
naszej gminy z  informacją, iż wszyscy 
mieszkańcy, którzy mają w chwili 
obecnej pojemniki na odpady zmieszane 
METALOWE, mają obowiązek do 30. 
sierpnia 2013r. wymienić je na pojemniki 
plastikowe z kółkami o  pojemności 120-
240 litrów.

Jeśli właściciel posesji do tej daty 
nie dostosuje się do nowych wymogów i 

wystawi odpady w metalowym pojemniku, 
takie odpady nie zostaną mu odebrane.

Firma wybrana w przetargu, wycho-
dząc naprzeciw nowym obowiązkom 
mieszkańców, zaproponowała możliwość 
dzierżawy pojemników na podstawie 
indywidualnych umów użyczenia, 
któ  re można podpisywać w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu.

Miesięczny koszt dzierżawy pojemnika 
120 l to 5 zł, a pojemnika 240 l to 7 zł.  

Prosimy o wyrozumiałość, gdyż wdra-
żanie tak skomplikowanych systemów 
nie jest proste i wymaga zarówno wiele 
czasu, jak i cierpliwości we współpracy 
między mieszkańcami a fi rmą. Wszystkie 
komplikacje wynikłe w związku z 
no wą ustawą staramy się na bieżąco 
rozwiązywać w miarę naszych możliwości. 
Różne problemy związane z wdrożeniem 
ustawy pojawiają się obecnie w całej 
Polsce, nie tylko na naszych terenach. 
Niestety nie sposób przewidzieć każdego 
z problemów, które mogą się pojawić, 
dlatego nowe przepisy wymagać będą 
wiele cierpliwości od nas wszystkich.  

M.Cz.
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Informacja o funduszu 
so³eckim na 2014

Rada Miejska w Dobrodzieniu w dniu 08 lutego 2013r. podjęła Uchwałę 
Nr XXII/231/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego na 2014 rok. 

Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 r. przypadających na 
poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa sołectwa
Liczba 

mieszkańców
Kwota funduszu 

sołeckiego na 2014 r.
1. Błachów 221 10.926,75
2. Bzinica Nowa 246 11.578,79
3. Bzinica Stara 420 16.096,07
4. Główczyce 299 12.954,74
5. Gosławice 263 12.020,13
6. Klekotna 212 10.696,10
7. Kocury 258 11.890,33
8. Kolejka 115 8.177,85
9. Ligota Dobrodzieńska 359 14.512,43
10. Makowczyce 221 10.929,75
11. Myślina 956 25.961,40
12. Pietraszów 235 11.293,21
13. Pludry 1.122 25.951,40
14. Rzędowice 496 18.069,14
15. Szemrowice 523 18.770,10
16. Warłów 224 11.007,64

Razem: 6.170 230.848,83
Decyzja na temat przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego musi zostać podjęta 

przez mieszkańców do 30.09.2013r. podczas zebrania wiejskiego. Wniosek sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zadania z funduszu sołeckiego muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym 
mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Uzasadnieniem przyjęcia zadania do 
realizacji  powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia 
mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć 
więcej niż jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu. 
Wniosek powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie. 

H.K.

Od 1 września 2012r. pracodawcom, 
którzy zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego przysługuje 
dofi nansowanie w wysokości:

−  w przypadku nauki zawodu 
– 8.081,00 zł przy okresie kształcenia 
wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli 
okres kształcenia  będzie krótszy niż 36 
miesięcy, kwota dofinansowania będzie 
wypłacana w wysokości proporcjonalnej 
do okresu kształcenia,

− w przypadku przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy – 254,00 
zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofi nansowanie kosztów kształcenia 
ucznia uczęszczającego do dwuletniej 
zasadniczej szkoły zawodowej będzie 
przyznawane najdłużej do 31.12.2014r. - 
w kwocie 4.587,00 zł (wypłacane na mocy 
przepisów przejściowych). 

W art. 70b ustawy o systemie oś-
wia ty dodana została nowa regulacja 
- ust. 11 defi niujący, że dofi nansowanie 
stanowi pomoc de minimis udzielaną 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/
2006 z dnia15.12.2006r. Pomoc de mini-
mis oznacza pomoc przyznaną temu same-
mu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, któ ra 
łącznie z pomocą udzieloną na podsta wie 
wniosku nie przekroczy równowartości 
200.000 euro (100.000 euro w sektorze 
transportu drogowego). Pułap ten stosuje 
się bez względu na formę pomocy i jej cel. 
Dzień udzielenia pomocy de minimis to 
dzień wystawienia decyzji.

W związku z powyższym, wnios-
kodawca ubiegający się o dofi nansowanie 
jest zobowiązany do przedłożenia 

dodatkowych dokumentów, oprócz 
dokumentów składanych do tej pory  tj.

1.  wypełnionego formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis,

2.  zaświadczeń o pomocy de mi nimis 
otrzymanych w roku, w którym pracodawca 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat lub oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie,

3.  sprawozdań finansowych za 
o kres trzech ostatnich lat obrotowych, 
spo rządzanych zgodnie z przepisami o 
rachunkowości w tym: bilans fi nansowy, 
rachunek zysków i strat oraz informacji 
dodatkowej. Sprawozdania finansowe 
składają tylko te podmioty, które są do 
tego zobowiązane na podstawie art. 2 ust. 
1 ustawy o rachunkowości,

4.  oświadczenie o niepodleganiu 
obowiązkowi sporządzania sprawozdań 
fi nansowych, dot. pracodawców, których 
forma prawna nie została wymieniona w 
art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Dofi nansowanie jest przyznawane na 
wniosek pracodawcy (w jednym wnios ku 
pracodawca ubiega się o do fi  nansowanie 
kosztów kształcenia jednego młodocia-
nego). Pracodawca jest zobowiązany do 
złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodocianego 
pracownika egzaminu. 

Przy wypełnianiu wniosków pra co-
dawcy proszeni są o całkowite wypeł-
nienie wszystkich formularzy. Przed 
wypełnieniem należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją wypełnienia. Wypełniając 
druki należy wpisać w każdym punkcie 
odpowiednią odpowiedź – TAK, NIE lub 
NIE DOTYCZY, bądź wpisać odpowied-
nie dane (nie należy pozostawiać pustych 
miejsc). Niedokładne wypełnienie druków 
będzie opóźniało rozpatrzenie wniosku.

Wzory druków do pobrania na stro-
nie www.dobrodzien.pl/gospodarka/
przedsiebiorstwa/pracownicy młodociani. 
Załączone kopie dokumentów powinny 
zawierać potwierdzenie za zgodność z 
oryginałem tj. datę oraz pieczątkę i podpis 
osoby składającej oświadczenie o zgodności. 
Oświadczenie powinno być złożone przez 
pracodawcę bądź osobę uprawnioną 
do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli 
potwierdzenia doko nuje osoba posiadająca 
upoważnienie pracodawcy do potwierdza-
nia zgodności dokumentów z oryginałem do 
wniosku należy dołączyć to upoważnienie. 
Z powyższej możliwości mogą skorzystać 
pracodawcy, którzy przedłożą oryginał 
dokumentu do wglądu. W przeciwnym ra-
zie kopie dokumentów należy potwierdzić 
za zgodność zgodnie z art.76 K.p.a.

H.K.

Przypomnienie dla pracodawców
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Źród³o 2013

Uroczyste otwarcie XVII Spotkań 
Zespołów Artystycznych Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych „Źródło” miało 
miejsce w sobotni wieczór 22 czerwca 
br,, ale już w piątek Dobrodzieński 
Ośrodek Kultury i Sporu zapraszał do 
Szkoły Ginących Zawodów, gdzie w 
warsztatach fusigu dla początkujących 
„Spajanie i zdobienie szkła w wysokiej 
temperaturze” można było wziąć udział, a 
także uczestniczyć w wernisażu wystawy 
grafi ki Hansa Joachioma Uthke „Edyta 
Stein” poświęconej tej świętej – patronce 
Europy.

Poza tym, przed ofi cjalnym otwarciem, 
w sobotę, odbyło się spotkanie autorskie 
z Dawidem Smolorzem, w charakterze 
forum dyskusyjnego „Górny Śląsk – 20 
historii z XX wieku”.

Po otwarciu natomiast tej trzy-
dniowej imprezy, nad którą patronat 
honorowy sprawują Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Józef Sebesta i 
Przewodniczący Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce 
Bernard Gaida, a patronują jej Rada 
Miejska w Dobrodzieniu oraz Burmistrz 
Dobrodzienia Róża Koźlik, byliśmy 
świadkami i uczestnikami występów 
artystycznych, autentycznie wysokiej 
klasy. Wystąpił bowiem zespół „Vołosi” 
będący objawieniem sceny world music, 
czyli muzyki świata, który po pojawieniu 
się na Festiwalu Nowa Tradycja 2010 
(gdzie zdobył wszystkie regulaminowe i 

pozaregulaminowe nagrody), rok później 
potwierdził swój sukces otrzymując Grand 
Prix dla najlepszego utworu world music 
w Europie w konkursie organizowanym 
przez Europejska Unię nadawców EBU. 
Wcześniej, nie mniej udany był występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Jagielońskiego „Słowianki”, kultywujący 
z kolei naszą, słowiańska tradycję. W 
Ogródku Jordanowskim na koniec dnia 
była zabawa ludowa przy dźwiękach 
zespołu „Voyager”.

W niedzielne popołudnie sala wi-

dowiskowa domu kultury zapraszała z 
kolei na koncert zespołu „Kotyś & Daria”, 
któremu najbliższa jest nasza, śląska 
tradycja. Autorem tekstów i kompozytorem 
jest Józef Kotyś, to pierwsza ich płyta, 
bowiem druga w całości jest poświęcona 
wierszom niemieckiego poety Georga 
Haupstocka. Po nim koncert kapeli 
„Krzikopa”, która sama, w zabawny 
sposób charakteryzuje się tak: „łod samego 
poczóntku Krzikopa postanowioła grać 
stare, zapomniane, ślonskie śpiwki tak, 
coby mode chopcy i dziołszki mogli się do 
nich potańcować, a że obecnie potańcować 
znoczy poskokać, kapela dbo głównie ło 
to, coby robić richtig fajne larmo”. Trudno 
by było o lepszą rekomendację i tak było 
w istocie. Nie wystąpił natomiast Zespół 
Folklorystyczno – Choreograficzny 
„Przykarpackie wizerunki” z Kołomyi 
na Ukrainie mający w repertuarze wiele 
ukraińskich obrzędów, jak Wielkanoc, 
huculskie wesele, czy wyjście na 
połoniny, z uwagi na to, że nie potrzymali 
wiz. W zamian za to usłyszeliśmy pełen 
humoru zespół „ Wesołe baby” z Suchej, 
kultywujący tradycyjny folklor śląski oraz 
grupę folkową „Czeremyna” z Czeremechy 
nad Bugiem, którego twórczość opiera się 
na folklorze białoruskim i ukraińskim.

Jak widać wachlarz kulturowy tego-
rocznej imprezy był, jak zresztą zawsze, 
szeroki. Od modnej dziś muzyki świata 
(world music), przez słowiańszczyznę w 
polskim ujęciu, nasz Śląsk, po Słowian zza 
naszej wschodniej granicy. Było w czym 
wybierać, a najlepiej zobaczyć i usłyszeć 
wszystko.

 Janusz Orlikowski
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Minister Rozwoju Regionalnego 
El¿bieta Bieñkowska w Dobrotece

W piątek 19 kwietnia 2013r. w 
Dobrotece odbyło się niezwykle ważne 
dla naszego regionu spotkanie.  Wzięli w 
nim udział minister rozwoju regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska, wojewoda opolski 
Ryszard Wilczyński, senator Aleksander 
Świeykowski, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opol-
skiego, Urzędu Miejskiego w Dobro-
dzieniu – zastępca burmistrza Marek 
Witek oraz Przewodniczący Rady Damian 
Karpinski, wyższych uczelni, dyrektorzy 
szkół, a także lokalni przedsiębiorcy: Piotr 
Kler - przewodniczący rady nadzorczej 
KLER S.A. i Józef Sebesta - Marszałek 
Województwa opolskiego podpisali 
Partnerstwo na rzecz realizacji Programu 
Specjalnej Strefy Demografi cznej.

Podczas spotkania miała miejsce 
prezentacja kierunków rozwoju wo-
jewództwa opolskiego do 2020 roku 
w tym koncepcji Specjalnej Strefy 
Demografi cznej. Głos w sprawie zabrała 
minister Bieńkowska, według której 
„Opolskie jest pierwszym województwem, 
które zwróciło uwagę na problem 
depopulacji i zaproponowało już rok temu 
koncept SSD, czyli długofalowy program 
działań. Tak, jak obiecałam, będziemy go 
wspierać z funduszy unijnych. Podczas 
ostatniego spotkania z Marszałkiem 

uzgodniliśmy, że region otrzyma w 
przyszłej perspektywie finansowej UE 
dodatkowe 60 mln euro w ramach tzw. 
Obszarów Strategicznej Interwencji. Będą 
to pieniądze właśnie na te działania”. 

Marszałek Józef Sebesta przy 

realizacji programu liczy między innymi 
na współpracę z przedsiębiorcami. Listy 
intencyjne związane z tworzeniem 
Obywatelskich Koalicji na rzecz Programu 
Specjalnej Strefy Demografi cznej zostały 
podpisane również przez opolskich 
przedsiębiorców – Karola Cebulę, 
Andrzeja Balcerka – prezesa zarządu i 
dyrektora generalnego Górażdże Cement 
SA, Adama Leszkiewicza – prezesa 
Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz 
Piotra Klera, przewodniczącego rady 
nadzorczej Kler S.A. Przedsiębiorcy ci 
deklarują – wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie - wolę współpracy 
w przeciwdziałaniu procesom depo-
pulacyjnym i odbudowie potencjału 
ludnościowego oraz inicjowanie działań, 
które m. in. doprowadzą do utworzenia 
nowych miejsc pracy i poprawy jakości 
życia mieszkańców regionu.

Podczas spotkania Piotr Kler pod-
kreślił, że podpisanie listu traktuje jako 
rzecz oczywistą. Jego zdaniem „każdy, kto 
może pomóc w realizacji tego programu, 
powinien się włączyć w to działanie”.

Pani minister Elżbieta Bieńkowska 
po wysłuchaniu prezentacji Tadeusza 
Respondka dotyczącej, w głównej mie-
rze, stolarstwa dobrodzieńskiego oraz 
podsumowując swoje wrażenia z wizyty 
w naszym mieście była bardzo pozytywnie 
zaskoczona spójnością lokalnego spo-
łeczeństwa, miastem i działaniami, które 
są tu wspólnie podejmowane.

ADa

Po ponad 42-letniej pracy zawodowej 
w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu, a od 1972r. pełnił funkcję 
kierowniczą, Pan Stanisław Górski po-
stanowił przejść na zasłużoną emeryturę. 
W dniu 26 kwietnia poinformował pismem 
Burmistrza o swojej decyzji. Dlatego 
30 kwietnia zarządzeniem Burmistrza 
Dobrodzienia został ogłoszony konkurs na 
stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Ogłoszenie 
o konkursie zostało umieszczone z datą 
30 kwietnia  na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz 
opublikowane w dwóch dziennikach 
regionalnych: Nowej Trybunie Opolskiej - 
07.05.2013r. i Kulisach Powiatu Oleskiego 
- 09.05.2013r.

 Zainteresowanie konkursem było 
bardzo duże. Ostateczny termin składania 
ofert został ustalony na dzień 14 czerwca. 
Do tego dnia 12 kandydatów na to sta-
nowisko złożyło swoje oferty.

Po wnikliwym przeanalizowaniu 
przez komisję konkursową wszystkich 
ofert, jedna została odrzucona, ponieważ 
nie spełniała warunków formalnych 

zapisanych w ogłoszeniu o konkursie. Do 
drugiego etapu zostało dopuszczonych 11 
ofert. 

Drugi etap konkursu polegał na trzy-
dniowych indywidualnych roz mo wach 
komisji konkursowej z 11 kandydatami. 
Pod czas tych rozmów kandydaci min. 
przed  stawili swoje koncepcje progra-
mowe do tyczące prowadzenia DOKiS-u 
w Do brodzieniu. Wielu z kandydatów 
mia ło ciekawe koncepcje programowe 
oraz wiedzę na temat prowadzenia 
in stytucji kulturalno-sportowych. Po 
przeprowadzonych rozmowach komisja 
konkursowa dokonała merytorycznej 
oce ny kandydatów. Wybór był bar dzo 
trudny bo wielu kandydatów do brze 
zaprezentowało się podczas prze pro-
wadzonego konkursu. 

W dniu 12 lipca z pośród 11 kandy-
da tów na Dyrektora Dobrodzieńskiego 
Oś rod ka Kultury i Sportu została wy-
bra na Pa ni Agnieszka Hurnik, która 
uzyskała najlep szy wynik podczas 
przeprowadzonego konkursu.

Na stanowisko Dyrektora DOKiS-u 
Pani Agnieszka Hurnik  została powołana 
z dniem 1 sierpnia 2013r.

WK

Wybór nowego 
dyrektora DOKiS-u
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Dostojni JubilaciDostojni Jubilaci

W marcu bieżącego roku Pani Elżbieta Tarara z Myśliny 
obchodziła 98 rocznicę urodzin. 90 rocznicę urodzin 
świętowali: w marcu Pan Józef Kwolek z Dobrodzienia, 
w kwietniu Pan Alfons Lempa z Turzy, w maju Pan Władysław 

Jurek z Główczyc, w sierpniu Pani Irmgard Poloczek z Turzy. 
Szanownym Jubilatom  jeszcze raz życzymy zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności.

E.K.

Pani Elżbieta Tarara Pan Józef Kwolek Pan W³adys³aw Jurek

Co roku w numerze wakacyjnym 
„Echa” zamieszczam kilka wskazówek 
dla gimnazjalistów kończących szkołę. 
Bardzo zmieniły się zasady przyjmowania 
do szkół; weszliśmy bowiem w sys tem 
elektroniczny. To są działania ogólno polskie 
i musimy się do nich dostosować. Zmiany 
dotyczą też  programu nauczania w szkołach 
zawodowych. Dlatego może się zdarzyć, 
że ten zawód, którego uczył się brat przez 
dwa lata, wymaga teraz trzyletniej nauki. 
Począwszy od roku szkolnego 2012/13 
nauka w szkole zawo dowej we wszystkich 
zawodach trwa trzy lata. Od ubiegłego roku 
szkolnego nie ma już zawodów dwuletnich. 
Uczniowie zasadniczych szkół zawodo-
wych kształcą się w dowolnie wybranych 
kierunkach. Podczas cyklu nauczania 
odbywają zaję cia teoretyczne w szkole i 
praktyczną naukę w wybranym zakładzie 
pracy. W każdej klasie odbywa się w ramach 
nauki 4-tygodniowy obowiązkowy kurs w 
ośrodku dokształcania zawodowego, który 
obejmuje przedmioty zawodowe zgodnie z 
programem w danym zawodzie. Kursy takie 
odbywają się w naszej szkole – mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik 
operator pojazdów i maszyn rolniczych, 
stolarz tapicer i cieśla oraz rolnik i ogrodnik 
lub innych szkołach zawodowych poza 
Dobrodzieniem. Oce ny z przedmiotów 
uzyskanych na kursie są traktowane jak 
inne przedmioty i wpisane na świadectwie 
szkolnym. Oprócz nauki wybranego za-
wodu, można również zdobyć dodatkowe 

Informacja dla kandytatów do klasy I ZSZ
kwalifi kacje. Najczęściej wybierane zawody 
przez na szych uczniów to: sprzedawca, 
stolarz, ta picer, kucharz, fryzjer, mechanik 
po jaz dów samochodowych. Podczas trzy-
letniego czasu nauki uczniowie biorą udział 
w różnych konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i zawodach sportowych. 
Szkoła ma w planie budowę orlika, co 
dla sportowców ma duże znaczenie. 
Kształcenie w ZSZ nie zamyka możliwości 
podwyższania swojego wykształcenia. 
Każdy absolwent szkoły zawodowej może 
kontynuować naukę w 2-letnim Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
(również w Dobrodzieniu). W ten sposób 

prócz zawodu zyskuje wykształcenie 
średnie, co po zdaniu matury uprawnia 
go z kolei do podjęcia nauki na wyższej 
uczelni. Szczegółowych informacji na 
temat kierunków kształcenia w ZSZ  i 
szkołach średnich można uzyskać w 
sekretariacie szkoły przy ul. Oleskiej 7, nr 
tel. 34 35 75 246. Zapraszamy na stronę 
internetową www.zspdobrodzien.pl, 
e–mail: zsdobrodzien@poczta.onet.pl.

W okresie wakacji i urlopów admi-
nistracji, dyrekcja szkoły zorganizuje 
dyżury dla absolwentów gimnazjum, którzy 
będą uzupełniali dokumentację potrzebną 
do przyjęcia w poczet uczniów.

Ewa Piasecka

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

tel. 34 / 356-27-81, www.pościel.eu

Pani Irmgard Poloczek
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Jedyna taka
weso³a i bezpieczna szko³a

Szkoła zasypana 
projektami

Nasza szkoła bierze udział w każdym 
możliwym projekcie. – „Angażuję 
szko łę w te projekty, ponieważ pragnę, 
aby uczniowie stali się kreatywnymi, 
twórczymi i otwartymi na społeczeństwo 
ludźmi. Projekty umożliwiają uczniom 
stanie się takim człowiekiem, a także 
poznanie świata i własnego otoczenia” 
– mówi dyrektor szkoły mgr Aneta Dziko-
wicz.

Jedyna taka
weso³a i bezpieczna szko³a

W ciągu ostatnich trzech lat gim-
nazjum zrealizowało mnóstwo  
pro jektów takich jak: „Matematyka 

innego wymiaru”, „Opolska 
eSzkoła szkołą ku przyszłości”, 
„Odkrywać nieznane, tworzyć 
nowe – program rozwijania 
za in teresowań fizyką”, „Nowe 
technologie na usługach edukacji 
–projekt informatyczny” oraz 
kilka innych.

Trzy lata temu, kiedy uczę-
szczałam do pierwszej klasy 
miałam okazje wziąć udział w 
projekcie pt. „Program zajęć 
dodatkowych wspierających 
rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów szkół gimnazjalnych 

województwa opolskiego w roku 
szkolnym 2010/2011”. Projekt polegał 
na tym, że w czasie ferii wyjechaliśmy 
na tydzień w góry. Uczyliśmy się tam 
jazdy na nartach oraz organizowano nam 
zajęcia z różnych ciekawych dziedzin 
m.in. z plastyki, j. polskiego oraz zajęcia 
psychologiczne. Projekt był dla mnie 
niezwykłym przeżyciem, gdyż po raz 

pierwszy mogłam zjechać na nartach.
„Korba” to projekt, który obejmuje 

cztery województwa : śląskie, opolskie, 
dolnośląskie oraz małopolskie. Projekt 
ma na celu kształcenie aktywnej spo-
łecznie młodzieży, przyszłych liderów 
grup. W tym roku udział w projekcie 
wzięły dwie uczennice klasy trzeciej. 
Musiały one zaliczyć kilka warsztatów 
i obóz, aby następnie móc zorganizować 
własny projekt w swojej miejscowości – w 
Pludrach. – Założyłyśmy „Młodzieżowy 
Klub Żółwik”, zorganizowałyśmy za-
jęcia integracyjne dla wszystkich klas 
naszego gimnazjum oraz na przerwach 
prowadziłyśmy naukę tańca belgijskie-
go – mówi korbowiczka Michalina 
Czudaj.  Na uroczystym podsumowaniu 
tegorocz nej edycji projektu spośród 85 
finalistów nasze dziewczyny oficjalnie 
zostały ogłoszo ne liderkami „Korby” 
2012  i nagrodzo ne za jeden z najlepiej 
zrealizowanych projektów. 

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny 
uczeń”  to konkurs dla szkół takich jak 
nasza, w których wciąż się coś dzieje. Na 
początku roku szkolnego – we wrześniu- 
nasze gimnazjum wzięło udział w tym 
konkursie. W związku z tym musieliśmy 
sprostać 9 zadaniom narzuconym z 
góry oraz jednemu dodatkowemu. W  
gimnazjum od początku roku  działo 
się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. 
Organizowano nam liczne pogadanki z 
funkcjonariuszem policji, straży pożarnej 
oraz służbą zdrowia, aby uświadomić 
młodzież, co należy zrobić w trudnych i 

niebezpiecznych sytuacjach. Odwiedził 
nas także psycholog z Ameryki pan 
Mark Schaufler, który opowiadał nam 
o tym jak radzić sobie z emocjami oraz 

ciąg dalszy na s. 10

Artykuł na konkurs: „Moja wieś- moje miejsce IV”
Ciekawe miejsce na terenie Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Dinozaurów”

Niewątpliwie każdemu szkoła kojarzy się tylko z nauką, nudą i monotonią. Jednak 
jest taka jedna szkoła… Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobro dzieniu to 
szkoła, gdzie wciąż się coś dzieje. Liczy ona zaledwie 303 uczniów, zamieszkujących 
19-ście miejscowości na terenie gminy Dobrodzień. Gimnazjum jest bardzo aktywne 
społecznie. Bierze udział w różnych projektach, wesoło obchodzi  każde święta i dni 
okolicznościowe. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i samorząd uczniowski organizują 
konkursy, apele i ciekawe zajęcia dla całej społeczności szkolnej, aby zwykłe szare dni 
zamienić w pełne radości i szczęścia, a przy tym nauki!
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pan Tomasz Bieniek - niepełnosprawny 
mężczyzna opowiadający o swoim życiu 
i pewności siebie. Mieliśmy zajęcia ze 
studentami resocjalizacji oraz z sędzią, 
który omówił nam kodeks karny. Oprócz 
tego przeprowadzano wiele lekcji na temat 
bezpieczeństwa, szacunku i godności 
człowieka. Zorganizowano mnóstwo 
konkursów plastycznych i literackich. 
W lutym, aby podsumować nasz udział 
w projekcie odbył się „Dzień przeciw 
przemocy”, w którym pani psycholog 
uczyła nas jak asertywnie  i prawidłowo 
radzić sobie z przemocą fi zyczną i psy-
chiczną. Projekt  miał na celu zapoznanie  
uczniów z podstawowymi prawami, 
zasadami, sposobami radzenia sobie w 
niebezpiecznych sytuacjach oraz uświa-
domienie ich od czego zależy nasze 
bezpieczeństwo. Był to naprawdę miły  
i interesujący czas dla całej społeczności 
szkolnej. Konkurs zakończył się w 
mar cu. W naszym gimnazjum był on  
przeprowadzony na bardzo wysokim po-
ziomie. Czekamy na wyniki z Warszawy. 
– Mam nadzieję, że uda nam się wygrać 
i otrzymać certyfikat – mówi dyrektor 
szkoły mgr Aneta Dzikowicz. I udało się. 
17 kwietnia do naszego gimnazjum dotarł 
certyfikat „BEZPIECZNEJ SZKOŁY”. 
Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z 
tego wyróżnienia !

Uczniowie na medal
W maju 2012 roku w naszym gim-

nazjum odbyła się poważna debata po-
lityczna pod hasłem „Porozmawiajmy 
o demokracji”. W debacie udział wzięli 
uczniowie gimnazjum, którzy podzieleni 
byli na lewice, prawice i zwolenników 
liberalizmu. Zaproszono także polskich 
posłów z różnych partii politycznych, 
z którymi mogliśmy podyskutować. 
Rozmawialiśmy na tematy polityczne 
takie jak: 6-latki w szkole, in-vitro, 
aborcja, związki homoseksualne. Dla 
nas młodzieży były to tematy bardzo 
trudne. Jednak poradziliśmy sobie i 
pokazaliśmy wszystkim, że młodzież 
także interesuje się problemami i życiem 
państwa. Udowodniliśmy, że potrafi my z 
szacunkiem i na poważnie rozmawiać o 
swoich poglądach. Uczczeniem udanej 
debaty był jednodniowy wyjazd do War-
szawy, aby zwiedzić sejm z obecną na 
debacie panią poseł Janiną Okrągły.

Wolontariat w naszej szkole funkcjo-
nu je od wielu lat. W wolontariacie, do któ-
re go należę działa ponad 40 wolontariuszy. 
Udzielamy się w zbiórkach i akcjach 
charytatywnych np. WOŚP, odwiedzamy 

starsze, schorowane osoby w ZOL-u, 
współpracujemy ze „Stowarzyszeniem 
Dobrodzień Potrzebującym”, pomagamy 

w organizacji festynów i angażujemy 
się w życie szkoły. Robimy mnóstwo 
rzeczy, by pomagać innym, bo sprawia 
nam to przyjemność. Pełno nas wszędzie. 
Wzięliśmy udział w konkursie „Ośmiu 
wspaniałych”, który przeznaczony jest 
dla udzielających się społecznie wolon-
tariu szy. Podczas podsumowania konkursu 
zostaliśmy wyróżnieni, z czego bardzo 
się cieszymy. – „Jesteście niezastąpieni. 
Dziękuję Wam, że zawsze mogę na was 
liczyć i nig dy nie zawiodłyście mnie” 
– powtarzała nam nasza opiekunka mgr 
Sylwia Kraf czyk przed każdą akcją i 
zbiórką.

Co słychać za granicą?
Od kilku lat uczestniczymy 

w wy mianie polsko-ukraińskiej z 
Gimnazjum w Czortkowie. Wtedy 
wybrana grupa uczniów z opiekunami 
wyjeżdża na Ukrainę do Czortkowa. 
Młodzież ma okazję poznać się 
nawzajem, zaprzyjaźnić, zapoznać 
się z językiem i kulturą tamtych ludzi. 
Po pewnym czasie to my zapraszamy 
naszych znajomych z Ukrainy, którzy 
mogą poznać nasz kraj, tradycje i język 
polski. Taka wymiana jest naprawdę 
miłym doświadczeniem, przeżyciem,  
a przede wszystkim nauką tolerancji 
względem innej narodowości. 

eTwinning to akcja promująca 
współpracę szkół w Europie. Szko  ły z 
różnych państw angażujące się w ten 

program nawiązują ze sobą kontakt, 
współpracują i realizują razem różne 
projekty, zadania. W tym roku re ali-
zowaliśmy wspólny projekt „Happy Eu-
ropean Day of Language”. Każda szkoła 
musiała wykonać pocztówki, wypisać na 
nich życzenia w swoim ojczystym języku   
i wysłać w Europę – do wszystkich szkół 
zaangażowanych w akcję. Wysłaliśmy 
ponad 50 kartek. Otrzymaliśmy również 
pocztówki od innych szkół z całej Europy. 
Następne zadanie polegało na tym, że 
nasi uczniowie musieli zaśpiewać jakiś 
ludowy utwór po polsku. Wybraliśmy 
„Szła dzieweczka”. Następnie umieściłam 
nagranie na stronie eTwinningu, gdzie 
znalazły się również utwory z innych 
państw. Wybraliśmy jedną z znajdujących 

się tam zagranicznych piosenek i również 
nagraliśmy. Tak samo postępowała każda 
inna europejska szkoła. – Miało to na celu 
zapoznanie i współpracę młodzieży z 
innymi państwami europejskimi – mówi 
odpowiedzialna i zaangażowana w akcję 
mgr Elżbieta Borkowska.

Tradycją naszej szkoły stały się co-
roczne wycieczki zagraniczne. Wiem, 
że gimnazjaliści mieli okazję być już 
we Włoszech, Francji, Chorwacji oraz 
Hiszpanii. Ja wzięłam udział w wycieczce 
do Hiszpanii. Była to dla mnie niesamowi-
ta przygoda. Zwiedzenie Barcelony było 
moim marzeniem, a to gimnazjum dało mi 
możliwość jego spełnienia. Słońce, morze, 
przy jaciele… Nigdy nie pomyślałabym, że 
taka  przyjemność może mnie spotkać w 
szkole. A jednak, bo ta szkoła i  tworzący 
ją ludzie są wyjątkowi i jedyni w swoim 
rodzaju !

  

Działalność samorządu 
uczniowskiego
W naszym gimnazjum samorząd 

ucz niowski funkcjonuje od wielu lat. 
Opie kę nad nim sprawuje mgr Wioletta 
Ma zurek oraz mgr Ewa Chawełka. Na 
po czątku roku szkolnego po tygodniowej 
kampanii wyborczej  odbyły się wybory 

na przewodniczącą samorządu uczniow-

skie go. Każdy uczeń i pracownik 
szkoły miał prawo oddać swój głos na 

ciąg dalszy na s. 11

Jedyna taka...
ciąg dalszy ze s. 9
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jedną z czterech kandydatek. Ja także 
wystartowałam w wyborach. Otrzymałam 
najwięcej głosów  i miałam zaszczyt zostać 
przewodniczącą samorządu uczniowskie-
go na rok 2012/2013. Jednak co się z tym 
wiąże? Czy funkcja przewodniczącej to 
łatwe zadanie?

Na poczatku mojej pracy w sa mo-
rządzie uczniowskim utworzyłyśmy 
czte ry sekcje: kulturalną odpowiedzial ną 
za organizację dni okolicznościo wych;  
„bezpiecznej szkoły” odpowiedzialną za 
porządek, bezpieczeństwo i organizację 
pogadanek dla innych uczniów; mu zyczną 
odpowiedzialną za umilanie nam przerw 
poprzez odtwarzanie muzyki na holu 
oraz sąd koleżeński, którego zadaniem 
jest sprawiedliwe karanie i nagradzanie 
uczniów. 

14 października 2012 w naszej szko-
le jak, co roku odbył się Dzień Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji koło 
teatralne pod okiem mgr Te-
re sy Werner przygotowało 
przedstawianie, aby po dziękować 
wszystkim pedagogom za 
na uczanie i wychowywanie 
mło dzieży. Złożyłyśmy wtedy 
ży czenia nauczycielom i 
pra cownikom szkoły oraz ob-
da rzyliśmy ich kwiatami i dy-
plomami, wyrażającymi naszą 
wdzięczność za trud wkładany w 
nasza naukę i wychowanie.

Zorganizowałyśmy dwie 
dys koteki. Jedna odbyła się we 
listopadzie z okazji Andrzejek, a 
druga pod koniec stycznia. Podczas zaba wy 
każdy mógł odetchnąć i zrobić sobie wol ne 
od nauki. Wszyscy szaleli, wygłupiali się 
i tańczyli przy muzyce. Każdy dobrze się 

bawił. Porządku  i bezpieczeństwa podczas 
zabawy pil nowali nauczyciele i rodzice. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 21 
grudnia podczas wigilii szkolnej odbył się 
fi nał konkursu na najpiękniej wykonaną 
kolędę. Po wcześniejszych eliminacjach 
w konkursie udział wzięły klasy 1a, 2c 
oraz 3b. Wszyscy uczestnicy bardzo się 
starali, aby wypaść jak najlepiej, bo każdy 
chciał wygrać. Walka o pierwsze miejsce 
była zacięta. Jednak wygrać mogła tylko 
jedna, najlepsza, niezwyciężona klasa. 

Po prezentacji utworów jury dokonało 
jednogłośnego wyboru. Konkurs wygrała 
klasa 3b wykonując przepiękną, radosną 
piosenkę  „Świeć gwiazdeczko mała 
świeć” zespołu Arka Noego. Za ten piękny 
występ i zdobycie pierwszego miejsca 
klasa została nagrodzona gromki brawami  
i wyjazdem na kręgielnię. Wigilia była dla 
wszystkich bardzo radosnym dniem, w 
którym każdy wobec siebie był życzliwy 
i uśmiechnięty.

„Z okazji tegorocznych walentynek 
wraz z sekcją kulturalną zorganizowałyś-
my konkurs piosenki o miłości. Sprzeda-
wałyśmy własnoręcznie wykonane kartki 
walentynkowe, z który dochód przekazany 
został na organizacje naszego najwięk sze-
go święta Dnia Samorządności oraz zaczę-
ła funkcjonować poczta walentynkowa” 
– powiedziała Maja Pilarska, sekretarz 
samorządu uczniowskiego.

Z okazji Dnia Kobiet męska cześć 

gro na pedagogicznego wraz z wszystkimi 
uczniami przygotowała dla kobiet i 
dziewczyn niespodziankę – konkurs 
karaoke. Był to wspaniały pomysł. Chłop-
cy ze wszystkich klas mieli za zadanie 

przygotowanie jednego utworu 
na cześć wszystkich kobiet. 
Najczęściej powtarzającą się 
piosenką był utwór  zespołu 
Weekend „Ja uwielbiam 
ją”. Po podsumowaniu gło-
sów kobiet zasia dających 
w jury konkurs wygrała 
klasa 3e wykonując utwór 
grupy Masters „Szukam 
dziewczyny”.

21 marca w dzień 
wio s ny odbył się długo 
wyczekiwany przez nas Dzień 
Samorządności powiąza ny z 

Dniem Unii Europejskiej. Do te-
go dnia przygotowywałyśmy się 
bardzo długo. Tego dnia władzę mieli 
uczniowie. Każda klasa miała za zadanie 
zaprezentowanie kultury  i obyczajów 
jednego z krajów należących do Unii 
Europejskiej. Bardziej zabawną częścią 
tego dnia był występ naszego szkolnego 
kabaretu,  wybory Miss Wiosny 2013, 
Randka w Ciemno oraz Mam Talent. 
Odbyła się także Familiada, w której udział 
wzięli nauczyciele kontra uczniowie. To 

Jedyna taka...
ciąg dalszy ze s. 10 była zacięta rywalizacja. Teleturniej 

oczywiście wygrali nauczyciele. Jednak 
nagrodę, czyli „dzień bez pytania” 
zgarnęli uczniowie. Następnie pani 
dyrektor podsumowała całą uroczystość i 
nagrodziła uczniów, którzy na to zasłużyli. 
Na zakończenie odbył się koncert zespołu 
„Red Row”. Był to cudowny, pełen wrażeń 
i bardzo udany dzień!

– „Przyznam, że w tym ro ku jes-
tem naprawdę bardzo zado wo lona z 
działalności Samorządu Ucz niowskiego. 
Jeszcze nigdy tyle się nie działo w naszej 
szkole. Jestem pod ogromnym wrażeniem. 
Jednak oczekiwałabym większego 
zaangażowania wszystkich uczniów w 
życie naszej szkoły” – mówi mgr Aneta 
Dzikowicz.

Sport i nauka
W naszej szkole od trzech lat tworzone 

są klasy sportowe, dzięki którym nasze 
gimnazjum jest na wysokim szczeblu 
sportowym.  Możemy się poszczycić 
naszymi sportowcami, gdyż zdobywają 
oni bardzo wysokie pozycje na zawodach 
szczególnie w kategoriach: piłka nożna, 
biegi oraz pływanie.

Zimą co roku odbywa się szkolny 
turniej piłki koszykowej i siatkowej. Każda 
klasa ma za zadanie wystawienie damskiej 
i męskiej reprezentacji do obu dyscyplin. 
Co jakiś czas organizujemy także ciekawe 
mecze koszykówki - nauczyciele kontra 
uczniowie.

Z ciekawości zapytałam panią dy-
rektor: Czy jest pani dumna z osiąg nięć 
sportowych naszych uczniów? Od po-
wiedziała „Oczywiście! Jestem bardzo 
dumna z każdego ich sukcesu i zawsze 
ich wspieram. Jednak przykro mi, gdy 
nie zawsze się udaje i odnoszą porażki.” 
Myślę, że mając takie wsparcie dyrekcji 
nasi sportowcy nigdy się nie poddadzą i 

zawsze będą walczyć do końca. 
Oprócz osiągnięć sportowych odnosi-

my bardzo dobre wyniki w nauce. 
dokończenie na s. 12
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Prze prowadzane są u nas konkursy 
przed miotowe, plastyczne, recytatorskie, 
literackie, muzyczne, konkurs strażacki i 
wiele innych konkursów pozaszkolnych. 

– „Uważam, że z nauką w naszej szkole 
nie jest najgorzej, ale zawsze mogłoby być 
lepiej” – mówi mgr Aneta Dzikowicz. 

14 marca w dzień liczby „pi” w na-
szej szkole organizowany jest konkurs 
matematyczny o „Laur Marii”. Wtedy 
zapraszamy gimnazjum z Zębowic i 
zacięcie walczymy o wygraną.

W konkursie biologicznym „Żyję 

zdrowo w przyjaźni z przyrodą” udział 
wzięły trzy uczennice klasy trzeciej. 
Jedna z nich zdobyła drugie miejsce 
na ponad 20 osób, a dwie pozostałe 
otrzymały wyróżnienie. Jest to 
naprawdę duże osiągnięcie. 

W tym roku uczniowie wzięli 
udział w konkursie „Kurs na 
zysk” organizowanym przez Bank 
Spółdzielczy. Mimo, że konkurs był 
bardzo trudny jak dla gimnazjalistów 
to cztery  uczennice naszego 
gimnazjum znalazły się w półfi nale.

– „W tym roku wzięłam udział w 
wielu konkursach. Były to konkursy 
przedmiotowe z języka polskiego, 

fi zyki oraz matematyki. Przygotowywałam 
się także do diecezjalnego konkursu 
religijnego, który udało mi się wygrać i 
zostałam jego laureatką. Wzięłam udział 
w szkolnym konkursie matematycznym 
o „Laur Marii” oraz w ekonomicznym 
konkursie „Kurs na zysk”. Należę także do 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego, sekcji siatkówki dziewcząt. 
Stwierdzam, że to gimnazjum dało mi 
naprawdę wiele możliwości, aby poszerzyć 
moją wiedzę i osiągnąć tak ogromne 
sukcesy w różnych dziedzinach” – mówi 

Patrycja Macioł, uczennica klasy 3b.
Biorąc udział w tak licznych projektach 

i konkursach na różnych szczeblach 
uczniowie promują nie tylko naszą szkołę, 
ale również gminę i powiat.

Potwierdzam, że to, co dzieje się w 
tej szkole dobrze wpływa na człowieka. 
Nigdy nie myślałam, że na pozór taka 
zwyczajna szkoła może mnie tak zmienić 
i wzbudzić we mnie ambicję i otwartość 
na świat. Jestem szczęśliwa, że mogę 
chodzić do takiego gimnazjum, które daje 
uczniom tyle możliwości. Przyznaję, że 
Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu 
jest naprawdę ciekawym miejscem, które 
warto odwiedzić i którego nie chce się 
opuszczać!

Faustyna Kandora
Publiczne Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Praca napisana na podstawie:
1.Własnych spostrzeżeń i doświad czenia.
2.Wywiadu z dyrektorem Publicznego 

Gimnazjum w Dobrodzieniu mgr Anetą 
Dzikowicz.

3.Wypowiedzi nauczycieli i uczniów PG 
w Dobrodzieniu.

W dniach od 18 do 23.czerwca 
b.r. przebywała w Dobrodzieniu sześ-
cioosobowa grupa członków organizacji 
„Zielony Świat” z jej przewodniczącym 
Aleksandrem Stepanenko. Zostali 
oni zaproszeni przez Urząd Miejski 
w Dobrodzieniu oraz Zarząd Klubu 
Turystyki Rowerowej „Jednoślad” w 
ramach rewizyty. Czteroosobowa grupa 
rowerzystów gościła w roku ubiegłym 
w Czortkowie, pokonując trasę na ro-
werach. Program pobytu opracował i 
realizował Zarząd Klubu „Jednoślad”. W 
środę 19. czerwca, odbyło się spotkanie 
w urzędzie miejskim z jej władzami, 
zwiedzanie atrakcji kulturalnych i tu-
rystycznych naszej gminy na rowerach  
oraz ognisko integracyjne z udziałem 
członków naszego klubu na gliniance 
Habas.  Następnego dnia płynąc kajakami 
z Zawadzkiego do Kolonowskiego goście 
nasi mogli podziwiać piękne i naturalne 
ukształtowanie rzeki Mała Panew. Zwie-
dziliśmy Dino Park w Krasiejowie oraz 
zorganizowaliśmy wycieczkę motorówką 
po jeziorze Turawskim. Kolejnego 
dnia pojechaliśmy do Świerklańca oraz 

Wizyta goœci z Czortkowa

Tarnowskich Gór, gdzie zwiedziliśmy 
Muzeum Chleba, sztolnię oraz zabytkową 
kopalnię srebra. Tego dnia w godzinach 
wieczornych nasi goście mieli możliwość 
zasmakowania jazdy konnej na „Rancho 
Tamiza” w Kolejce, gdzie grupa miała 
zakwaterowanie. Zgodnie z planem, w 
sobotę pokazaliśmy naszym gościom 
Kraków. Była to wycieczka całodniowa, 
a wieczorem wzięliśmy udział w uro-

czystym otwarciu „Źródła 2013”. W 
niedzielę rano pożegnaliśmy naszych 
przyjaciół , którzy pełni wrażeń z pobytu w 
Dobrodzieniu udali się w drogę powrotną. 
Więcej zdjęć z pobytu naszych gości w 
Dobrodzieniu dostępnych jest na stronie 
www.ktrjednoslad.pl   

Józef Włodarz
K.T.R . „Jednoślad” Dobrodzień
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Konkurs "Moja wieœ, 
moje miejsce IV"

29 maja 2013 odbyła się gala 
podsumowująca konkurs „Moja wieś, 
moje miejsce” organizowanego już po 
raz IV przez LGD „Kraina Dinozaurów” 
siedzibą w Spóroku. Tym razem 
gospodarzem gali było GZS Gimnazjum 
nr 1 w Ozimku. Uczniowie uświetnili 
tę uroczystość przedstawieniem 
teatralnym ukazującym śląskie wesele, 
a przedstawiciele wszystkich gmin 
należących do LGD zaprezentowali 
największe atuty swoich regionów. 
Gminę Dobrodzień charakteryzował 
sekretarz Waldemar Krafczyk. 

Przedmiotem konkursu  jest  
zawsze praca wykonana pod opieką 
nauczyciela, prezentująca w oryginalny 
sposób jedną z trzech kategorii 
konkursowych: „Ciekawe miejsce LGD 
„Kraina Dinozaurów”; „Opowiadanie 
lub legenda podkreślające specyfikę 
i historię terenu LGD” oraz „Osoba, 
która w szczególny sposób przyczyniła 
się bądź przyczynia do rozwo ju lub 
promocji obszaru Krainy Dinozau-
rów”. Prace z pierwszych dwóch 
edycji ukazały się w jednej zbiorowej 
publikacji dając gimnazjalistom 
wielką satysfakcję i możliwość stania 
się nierzadko pierwszym kronikarzem. 
Kolejne dwie edycje również ukażą się 
w postaci książki. Możemy być dumni 
z naszych nastolatków, którzy wzięli 
udział w tegorocznej i poprzednich 
edycjach konkursu – ich  prace znajdują 
się już w bibliotekach szkolnych… Jest 
to również dowód na to, że warto brać 

udział w tym konkursie!
W tym roku do  konkursu zgłosiło 

się 45 uczestników przygotowując 
pod okiem 17 nauczycieli 40 prac. 
Zostały one poddane ocenie przez 
grupę specjalistów wytypowanych 
z każdej gminy: Elżbieta Kaliszan, 
Barbara Skwara, Jolanta Mro chen, 
Beata Bogacz-Woźniak, Teresa Żu lew-
ska, Alicja Włodarz-Kempa i Dorota 
Wons. Natomiast  ostatecznej oceny 
do kony wał Zarząd Stowarzyszenia 
LGD Kraina Dinozaurów. I tak w 
pierwszej kate gorii – Osoba, która 
w szczególny spo sób przyczyniła 
się bądź przyczynia do rozwoju lub 
promocji obszaru Krainy Dinozaurów 
nagrody otrzymali: I miejsce – 
Franciszek Czech z Zespołu Szkolno 
– Gimnazjalnego w Żędowicach – „Siła 
tradycji. Sylwetka Zofii Czech-poetki 
ludowej z Zawadzkiego”, II miejsce – 
Paulina Warzecha z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej 
Kuźni – „Człowiek wielkiego serca- 
Ambroży Wieczorek”, III miejsce 
– Mateusz Gwóźdź z Zespołu Szkolno 
– Gimnazjalnego w Żędowicach - 
„Modelarstwo – pasja od pokoleń” 
oraz III miejsce – Michalina Kanoza, 
Justyna Maryniak z  Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, – 
„Zawadzkie- tutaj się urodziłem”. 
Natomiast wyróżnieni zostali 
uczniowie: Radosław Rogowski z GZS 
Gimnazjum nr 1 w Ozimku– „Piotr 
Gołąb – językoznawca, werbista i 

męczennik ze Schodni”, Klaudia 
Balcer z Publicznego Gimnazjum 
w Turawie, – „ Z kredą w 
siodle”, Paulina Puchała Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w 
Zębowicach, – „ Krystyna i Jan 
Miozgowie”.  Wszyscy bohaterowie 
uczniowskich prac w tej kategorii 
otrzymali statuetki – „Niezwykła 
osobowość”. W gminie Dobrodzień 
powstały prace na temat Agnieszki 
Hurnik oraz Doroty Maleski. Obie 
panie otrzymały statuetki i zabrały 
głos podczas gali dziękując młodym 
ludziom, że zainteresowali się ich 
działalnością. 

Druga Kategoria to: Ciekawe 
miejsce LGD „Kraina 
Dinozaurów”.  Tutaj możemy się 
poszczycić laureatem z Dobrodzienia. 
I miejsce – Damian Pielorz  z 
GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku – 
„Historia Parku Rehdanz’a na 
wyspie w Ozimku”, II miejsce 
– Laura Michalczyk z Publicznego 
Gimnazjum w Turawie, – „Świątynia 

dwóch wyznań-historia kościoła w 
Bierdzanach”, III miejsce – Martin 
Witek, Krzysztof Hyla z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Dobrodzieniu – „Zlot pojazdów 
pożarniczych w Główczycach”. 
Wyróżnienie przyznano tylko 
jedno - Magdalena Machulla z GZS 
Gimnazjum nr 1 w Ozimku – „Stuletnia 
chluba Krasiejowa – historia kościoła 
pod wezwaniem św. Małgorzaty”
Natomiast w ostatniej trzeciej 
Kategorii: Opowiadanie lub legenda 
podkreślająca specyfikę i historię 
terenu LGD nagrodzeni zostali:I 
miejsce – Katarzyna Chmielarz z GZS 
Gimnazjum nr 1 w Ozimku – „Śladami 
rodu Colonnów”,  II miejsce – Betina 
Szczygioł z GZS Gimnazjum nr 1 w 
Ozimku – „Śląski zwyczaj skubania 
pierza w Szemrowicach” oraz III 
miejsce – Alicja Tkaczyk z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Dobrodzieniu – „Amatorski powrót 
do przeszłości”.

Wszyscy laureaci otrzymali 
wspaniałe nagrody i pamiątkowe 
dyplomy, a prezes  LGD  Anna Golec 
wręczając je gratulowała i zapraszała 
młodzież do kolejnej edycji konkursu.

ADa
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Agnieszka Raj–Kubat
z cyklu: Nasi absolwenci

Agnieszka jest miła, ciepła, wesoła, 
dynamiczna… Mogę tak długo. Gdy 
mówię „Agnieszka”, to niezupełnie 
jest w porządku. Bo to jest przecież 
Rajka – ta, która kończyła w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
(ona mnie za to zabije!) Gosławice, zdała 
maturę nawet, a potem zaszalała i zrobiła 
to przed czym nie mogła się uchronić 
– została aktorką. Na początek trafi ła do 
dwuletniego Studium Aktorskiego Teatrów 
Lalkowych działającego przy Teatrze 
Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w 
Będzinie. Gdy otrzymała propozycję 
angażu od ówczesnego dyrektora Michała 
Rosińskiego wiedziała, że grzechem było-
by jej nie przyjąć. Bycie aktorką to właści-
wie dla Rajki bułka z masłem. Od dziecka 
kogoś grała, za kogoś się przebierała, 
mówiła czyimś głosem. Pamiętam ją z 
widowiska na deskach DOKiS-u jako 
uczennicę Technikum Rolniczego, kiedy 
to podobno pomyliła tekst (wiem to od 
niej), była cała mokra ze strachu i trema 
ją pożarła na amen. To jej wersja. A wersja 
widzów: super – wyluzowana, swobodna, 
„obcykana” ze sceną, jakby się na niej 
urodziła. A więc dyrektor Teatru Zagłębia 
wiedział co robi. Tuż przed 2000 rokiem 
Rajka została już aktorem lalkarzem. 
Grając sobie spokojnie (!) w będzińskim 
teatrze, studiowała jednocześnie przez 

pięć lat teatrologię  na Wydziale 
Filologicznym   Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach na 
kierunku Kulturoznawstwo. 
No i teraz nasza Rajeczka poszła 
na całość: - „Dla wzbogacenia 
warsztatu postanowiłam zdać 
egzamin eksternistyczny dla 
aktorów dramatu w siedzibie 
Związku Artystów Scen Pol-
skich w Warszawie.” Jak 
po wiedziała tak zrobiła i 
już w  2006 roku uzyskała 
tytuł aktora dramatycznego. 
Jej ciekawość świata,  życia 
i ludzi spowodowała, że 
ukończyła  kurs I, II i III 
stopnia języka migowego, 
a także kurs fonogestów I 
stopnia prowadzony przez dr 
Marcina Białasa, związanego 
z Akademią Świętokrzyską 
w Kielcach. Potem to już 
drobnostka - podjęcie studiów 
podyplomowych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II, na Wydziale Nauk 
Społecznych, na kierunku 
„Ko munikacja językowa z nie-
słyszącymi i słabo sły szą cymi” 

było kontynuacją tak dobrze wybranego 
pomysłu na życie. Pani profe sor – jak nic! 
Najlepszym tekstem Rajki jest:-„Upra-
wiam ten zawód dla pieniędzy” i trzeba 
widzieć wtedy ten szczery uśmiech. 
To widać, bo ta szmalowna artystka 
pokonywała trasę Będzin – Zabrze   gol-
fem, który był prawie jej równolatkiem  
żeby poprowadzić kółko taneczne i zajęcia 
rewalidacyjne. Ale chęć bycia pedagogiem 
przegrała z tak prozaiczną przeszkodą jaką 
jest kasa na godziwy pojazd. No więc pani 

profesor Raj - Kubat gra w Będzinie (dla 
pieniędzy oczywiście), bo to jej życie, a 
poza tym w lublinieckim Domu Kultury 
pomaga młodym  i najmłodszym wyżywać 
się na scenie. 

W 2001 roku otrzymała nagrodę 
aktorską za rolę w przedstawieniu 
„Baj ka” na Studenckim Festiwalu Te-
atralnym w Katowicach; III nagrodę za 
reżyserię autorskiego spektaklu „Bajka” 
na Studenckim Festiwalu Teatralnym 
– „Teatralne Conieco” w Katowicach 
oraz w 2007 roku wyróżnienie dla 
autorskiego spektaklu „Bez tytułu” na 
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów dla 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w 
Teatrze Pleciuga w Szczecinie. 

W kwietniu tego roku MDK-owi 
w Lublińcu stuknęła pięćdziesiątka. 
Agnieszka reżyserowała całe duchowe 
przyjęcie, ucztę poetycko-muzyczno-
informacyjno-śmieszną, którą wszyscy 
zaproszeni byli zafascynowani. Nie 
brakuje jej pomysłów na role dla siebie 
i dla innych. Jest bardzo przekonywująca 
zarówno jako Świnka Geb-Geb, Pa mi-
na, Lady Edyta, Mała Syrenka, Kla-
ryska od Igły, Kopciuszek, Minister 
Sprawiedliwości  czy seksowna dama w 
inscenizacji podczas jubileuszu MDK. 
Życie kulturalne w Lublińcu kwitnie m.in. 
przy udziale „naszej” Agnieszki. A co prócz 
aktorstwa? Agnieszka kocha swojego męża 
(bo to jej wierny fan  i wielbiciel), dwójkę 
słodziaków – Kubacików i …poezję, która 
często tuli ją do snu. Fajnie się pochwalić 
takimi absolwentami. 

Być może Rajka wystąpi w przyszłości 
w naszym domu kultury, któremu 
przydałoby się trochę ożywienia. 
Bylibyśmy zaszczyceni.

Ewa Piasecka
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Dlaczego nie ma 1% dla Stowarzyszenia 
Dobrodzień Potrzebującym?

Społeczeństwo miasta i gminy 
Dobrodzień przyzwyczaiło się już 
do obecności na swoim terenie 
Stowarzyszenia Dobrodzień Potrze-
bującym i do jego działalności. Nie są to 
tylko duże spektakularne akcje jak pomoc 
poszkodowanym po przejściu trąby 
powietrznej, budowa szkoły w Afryce 
czy coroczne zbiórki żywności w okresach 
przedświątecznych, ale przede wszystkim 
codzienna pomoc potrzebującym w postaci 
dopłat w aptece, fi nansowania obiadów czy 
opału co stanowi miesięcznie 3 – 5 tysięcy. 
Niestety na skutek nieporozumienia w 
tym roku zostało ono wykreślone z listy 

Dlaczego nie ma 1%?
organizacji pożytku publicznego, jakim 
można przekazywać odpis z podatku. Do 
tej pory pieniądze właśnie z tego źródła 
w dużej mierze pokrywały wydatki 
na  bezpośrednią pomoc mieszkańcom 
naszego miasta.

Do końca ubiegłego roku sto wa-
rzyszenia, które otrzymują 1% musiały 
wysyłać sprawozdanie fi nansowe i me-
rytoryczne do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w formie pisemnej pocztą. 
Dobrodzieńskie stowarzyszenie nigdy 
nie przekroczyło terminu sprawozdań, 
w których zawsze skrupulatnie roz-
liczało się z każdej złotówki. Od 
stycz nia wprowadzono przepis, iż to 
samo sprawozdanie musi być jeszcze 

umieszczane na stronie internetowej 
Ministerstwa, ale nie postarano się by 
informacja o tej zmianie skutecznie 
dotarła do stowarzyszeń. Tym sposobem 
tylko na Opolszczyźnie wykreślono ponad 
10 organizacji!

Prezes Stowarzyszenia Dobrodzień 
Potrzebującym Rafał Desczyk złożył 
w tej sprawie odwołanie, bo przecież 
sprawozdanie zostało złożone w terminie 
tyle, że w formie papierowej. Dyrektor 
Departamentu Pożytku Publicznego 
Krzysztof Więckiewicz odpisał, iż w 
związku ze złożeniem sprawozdania 
papierowego Stowarzyszenie Dobrodzień 
Potrzebującym zostanie umieszczone w 
wykazie organizacji posiadających prawo 
do 1% pod warunkiem, że niezwłocznie 
sprawozdanie zostanie umieszczone 
na stronie internetowej. Ostateczne 
wykreślenie naszego stowarzyszenia jest 
skutkiem mało precyzyjnej defi nicji słowa 
„niezwłocznie”. 

Tegoroczne wykreślenie nie oznacza 
jednak  likwidacji Stowarzyszenia. Jego 
członkowie na walnym zgromadzeniu 
jednogłośnie podjęli uchwałę o konty-
nuowaniu działalności wbrew kłopotom. 
W kolejnym półroczu nauczeni do-
świadczeniem dopilnują obu form spra-
wozdania i Stowarzyszenie wróci na listę 
organizacji pożytku publicznego. Prezes 
Rafał Deszcyk, który został wybrany na 
to stanowisko ponownie, deklaruje dalszą 
działalność stowarzyszenia pomimo 
wszelkich trudności. 

W imieniu wszystkich członków 
Stowarzyszenie przeprasza całą wspólnotę 
lokalną za powstałe nieporozumienie 
i kłopoty związane z poprawianiem 
zeznania podatkowego oraz zapewnia, że 
w kolejnym rozliczeniu takich utrudnień 
już nie będzie. Zapewniamy wszystkich 
naszych przyjaciół, którzy do tej pory nas 
wspierali, iż dołożymy wszelkich starań by 
nadal pieniądze z 1% były wykorzystywa-
ne dla najbardziej potrzebujących. 
Przepraszamy szczególnie tych, którym 
tej pomocy w szerszym zakresie teraz 
nie mogliśmy udzielić. Prosimy również 
o pamięć w nadchodzącym roku po-
datkowym ponieważ tylko wtedy będzie 
możliwa realizacja próśb wpływających 
do nas w takich sprawach jak dopłata 
do rehabilitacji dziecka, zakup wózka 
inwalidzkiego czy zakup i zamontowanie 
sanitariatów koniecznych do właściwej 
opieki nad dorosłym niepełnosprawnym. 

Tylko dzięki wielkim sercom naszych 
mieszkańców możemy naprawdę pomagać 
tym, którzy tego potrzebują.

O ponownym wpisie do rejestru 
organizacji, którym przysługuje prawo do 
1% będziemy szeroko informowali. 

A. Hurnik
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„Portrety wsi ziemi Dobrodzieńskiej. 
Historia i współczesność” to tytuł 
najnowszej publikacji Gminy Dobrodzień, 
której autorem jest Paweł Mrozek. Ta 
pięknie wydana książka zawiera nie tylko 
informacje o naszej gminie, Dobrodzieniu 
oraz o wszystkich szesnastu sołectwach, 
ale także posiada niezwykle bogatą szatę 
graficzną. Opis każdej miejscowości 
rozpoczyna jej panoramiczne zdjęcie, 
natomiast  przedstawione fakty wzboga co-
ne są mnóstwem zdjęć pokazujących daw-
ne przestrzenie, krajobrazy, ludzi, zwycza-
je, stroje itp. tak by treść była równoważna 
formie. Opracowanie grafi czne  to również 
dzieło Pawła Mrozka.

We wstępie autorskim czytamy 
„w formie kalendarium przedstawiam 
zarówno fakty jak i ciekawostki (…) 
mając nadzieję, że ta książka – album 
będzie inspiracją do pogłębiania wiedzy 
o dziejach naszego miasta i okolicznych 
wiosek, zachęci do poszukiwania do-
kumentów i przedmiotów o wartości 
historycznej, odkrywania nieznanych 
faktów z życia lokalnych społeczności oraz 
podjęcia pracy kronikarskiej. Moim celem 
było zaprezentowanie ciągłości dziejowej 
poszczególnych miejscowości bez ja-
kiejkolwiek próby oceny opisywanych 
zdarzeń oraz przekazanie informacji, 
jak bogatą historię mają dobrodzieńskie 
wioski i jak wiele interesujących miejsc 
i obiektów znajduje się w naszym naj-
bliższym otoczeniu.”

Prace nad książką trwały dwa lata 
w czasie których autor gromadził 
ma teriał badawczy. – Większość poda-
nych faktów pochodzi z dzieła ks. 
Au gu stina Weltza „Geschichteder 
Stadt Und Herrschaft Guttentag” z 
1882 roku oraz z przeprowadzonych 
rozmów z mieszkańcami gminy, kronik, 
artykułów czy nawet kalendarzy. Po-
dobnie rzecz się ma z materiałem 
ikonografi cznym – część zdjęć pochodzi 
ze zbiorów Międzygminnego Towarzystwa 
Regionalnego Dobrodzień – Zębowice, a 
część udostępnili mieszkańcy ze zbiorów 
prywatnych. Spora część publikowana 
jest po raz pierwszy. Ponieważ ilość stron 
była z góry narzucona z wielu materiałów 
trzeba było zrezygnować, natomiast autor 
postanowił sprawiedliwie przydzielić po 6 
stron sołectwom składającym się z jednej 
wioski i po 8 z stron dla dwóch wiosek.

Autorowi zależało by pokazać obraz 
wiosek i ludzi w różnych epokach oraz 
by uchronić od zapomnienia nazwiska 
sołtysów oraz właścicieli majątków 
ziemskich. Ponadto publikacja zawiera 
ciekawostki, legendy i podania. Nie 
wszyscy mieszkańcy pewnie znają 
historię masowego grobu znajdującego 
się pomiędzy Ligotą Dobrodzieńską a 
Warłowem. Niemal nikt już nie potrafi ł 

Portrety wsi Ziemi Dobrodzieñskiej
potwierdzić podania na temat  
historii dragonów Lichtenstei-
na. Wtargnęli oni ponoć na te 
ziemie by rekwirować żywność 
dla wojska i nałożyć na miasto 
kontrybucję. W opuszczonym 
dworku znaleźli beczki wy-
pełnione winem. Następnego 
dnia okazało się, że było ono 
zatrute i trzeba było dokonać 
pochówku 200 dragonów. Tyl-
ko jeden z naszych mieszkańc-
ów pamiętał, że jego dziadek 
zabraniał wypasania tam bydła 
i zabawy. 

Książka jest współfinan-
sowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lo kal-
nych strategii rozwoju” za 
pośrednictwem LGD „Kraina 
Dinozaurów” („Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuje w obszary 
wiejskie”, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi). 

Opisywana publikacja jest 
ciągle jeszcze świeża, a już 
posiada wartość historyczną.  
Mimo, iż nie była w założeniu 
dziełem historycznym, a raczej 
przewodnikiem po całej gminie 
mającym pokazać całościowy 
jej obraz wraz upływem czasu 
nabierał takiego charakteru. 
Zawiera bowiem zdjęcia obiektów, które 
przestały już  istnieć jak na przykład 

dworzec kolejowy w Myślinie…  
ADa

36 godzin na start
Impreza integracyjna dla przyszłych uczniów 

klas pierwszych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Dobrodzieniu!

Poniedziałek 26 sierpnia od godz. 09:00 
do wtorku 27 sierpnia do godz.  21:00

wpisowe 10 zł  + zgody rodziców do 21 sierpnia w sekretariacie  szkoły

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji na te magiczne 36 godzin!
• team building- strategiczne gry integracyjn • zawody sportowe oraz mecz 

UCZESTNICY vs NAUCZYCIELE ZSP • Rally- miejska gra terenowa 
• pokazy strażackie szkolnej drużyny pożarniczej • ”Jak Ania została 
strażakiem?”–  strażackie konkurencje sprawnościowe dla uczestników  

nocleg w szkole (strażackie namioty) •  Ciemno wszędzie, głucho wszędzie 
co to będzie, co to będzie?– nocna niespodzianka dla uczestników •  

Wyginam śmiało ciało- dyskoteka •  ognisko,pieczenie kiełbasek i wspólne 
śpiewanie • Bo do tanga trzeba dwojga…. – nauka tańca • Master Chef 

– młodzież  w akcji kulinarnej • warsztaty artystyczne w Dobrotece • Młodzi 
komandosi-trening militarny • nocne kino konesera

Dyrekcja i Nauczyciele 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
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Szkatu³y marzeñ 
w Dobrotece

Szkatu³y marzeñ 
w Dobrotece

Realizując założenia projektu „Od 
urodzenia do Dobrodzienia” Publiczne 
Gimnazjum  oraz Dobroteka- nowoczesne 
centrum wystawiennicze w Dobrodzieniu  
zorganizowały konkurs „Szkatuła ma-
rzeń”. Głównym celem przedsięwzięcia 
było propagowanie tradycji rzemiosła 
artystycznego, rozwijanie i doskonale nie 
kreatywności młodych ludzi w dziedzinie 
szeroko pojętego wzornictwa. Do kon-
kursu zostały zaproszone wszystkie 
gimnazja województwa opolskiego, 
śląskiego i dolnośląskiego. Zgłoszono 23 
prace, a do ścisłego fi nału weszło 9 szkatuł. 
Jury w skład którego wchodzili: dyrektor 
gimnazjum Aneta Dzikowicz, Rafał 
Desczyk – prezes Dobroteki, Jan Cegiełka, 
Urszula Sadowska z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz 
przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach Andrzej Sobaś, miało 
bardzo trudne zadanie ponieważ młodzież 
wykazała się wielką kreatywnością. Były 
szkatuły wykonane ze słomek do napojów, 
przy ozdobione łuskami z szyszek, czy 
kształtem przypominające statek.

23 maja 2013 r. odbyła się w Dobrotece 
gala kończąca konkurs. Wśród osób, które 
zabrały głos podczas otwarcia gali była 
Aneta Dzikowicz, Rafał Desczyk, Jan 
Cegiełka oraz Piotr Kler, który przybliżył 
młodzieży charakter swojej pracy oraz 
drogi, którymi samodzielnie dopracowy-
wał się różnych rozwiązań. Zastępca 
burmistrza Marek Witek ogłosił wyniki 
konkursu. Zwycięska praca to szkatuła 
wydrążona w drewnie, którą wykonał 
Marek Koj uczeń dobrodzieńskiego  
gimnazjum. Otrzymał on w nagrodę 
statuetkę  - szklany liść dębu oraz puf marki 
Kler. Wszystkie nagrody sponsorowane 
były przez Dobrotekę oraz Publiczne 
Gimnazjum w Dobrodzieniu – były to 
również pufy różnych marek. Pozostałe 
wyróżnione prace były autorstwa: Sabiny 
Skowronek – gimnazjum w Dobrodzieniu, 
Weroniki Szczyry – PG nr 13 z Rybnika 

oraz Agaty Stodoły, Ilony Thomas i Natalii 
Pastuszko z Zespołu Szkół w Niechlowie. 
Wyróżnienie specjalne ASP w Katowicach 
otrzymała Justyna Skowronek również z 
dobrodzieńskiego gimnazjum. Nagrody 
dla uczniów z naszego miasta są liczne, 
ale jak najbardziej zasłużone ponieważ 
przygotowali oni do konkursu bardzo 
dużą ilość szkatuł – musiały zostać 
przeprowadzone szkolne eliminacje 
po nieważ każda klasa wykonała ich 
kil kanaście! Szansę takiego rozwoju  
artystycznego stwarzają zajęcia poza-
lekcyjne prowadzone w gimnazjum oraz 
szkołach podstawowych gminy dzięki 
dodatkowym godzinom przyznanym 
przez Burmistrz Dobrodzienia Różę Koź-
lik w ramach projektu „Od urodzenia do 
Dobrodzienia”. W nowym roku szkolnym 
tych zajęć artystycznych obejmujących 
plastykę, muzykę i teatr będzie jeszcze 
więcej dzięki projektowi z OCPL. Jest 

zatem szansa, że w ten sposób choćby 
w części zostanie wypełniona luka w 

edukacji artystycznej 
młodego pokolenia 
spowodowana reformą 
edukacji, która zabrała 
plastykę jako przedmiot 
nauczany w każdym 
roku przez cały cykl 
kształcenia dzieci. 
Te raz zostało tych go-
dzin bardzo niewiele. 
Dlatego właśnie ta kich 
przedsięwzięć roz wi-
jających wyobraźnię i 
kreatywność u młode go 
pokolenia potrzeba jak 
najwięcej. Gratulujemy 
zwycięzcom konkursu 

i życzymy wielu nowych twórczych 
pomysłów.

ADa

24 sierpnia br. o godz 19.00 w 
sali widowiskowej DOKiS, w ramach 
III Dobrodzień Classic Festival, 
będzie miał miejsce program p.t. 
„Randka z diabłem” w wykonaniu 
solistów teatrów operowych: Opery 
narodowej, Welsh National Opera, 
Opery Bałtyckiej i Bayerische 
Staatsoper Monachium – Piotra 
Lempy, Rafała Pawnuka, Makarija 
Pihura z towarzyszeniem fortepianu 
Katarzyny Rzeszutek. W programie 
najpopularniejsze arie i sceny ze 
światowego repertuaru basów  
(Mozart, Moniuszko, Verdi i inni) 
oraz pieśni, dumki i piosenki. 
Zapraszamy. Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w DOKiS.

III Dobrodzień 
Classic Festival
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Z okazji 1-ych urodzin Dobroteki 
gospodarze zaprosili swoich klientów 
i przyjaciół do spędzenia w Dobrotece 
jednego z pierwszych wiosennych wie-
czorów. W piątek 19 kwietnia odbył się 
event, podczas którego przygotowano dla 
gości mnóstwo atrakcji.

Wielu wrażeń dostarczył  pokaz tańca 
towarzyskiego w wykonaniu pary należą-
cej do Stowarzyszenia Miłośników Tańca 
„SUKCES” w Kluczborku oraz pokaz 
mody młodych, polskich projektantów - 
Agi Pou i Eweliny Dec współpracujących 
z Panią Elizą Osypką z fi rmy Wszystkim 
Modnie. Zaprezentowane stroje były nie 
tylko eleganckie i podkreślające kobiecość, 
ale również funkcjonalne tak by mogły je 
nosić wszystkie współczesne kobiety.

Równie duże zainteresowanie, głównie 
pań,  wzbudził pokaz wiosennego makijażu 
w wykonaniu wizażystki z drogerii 
Douglas oraz kącik SPA, gdzie można było 
skorzystać z zabiegów SPA i pielęgnacji 
dłoni, wykonywanych przez hotel POD 
KAMIENIEM w Borkach Małych. 

Podczas eventu można było również 
uczyć się gotowania od samego mistrza 
Filipa Schmidta, a także spróbować 
specjałów przygotowanych przez 
niego przy użyciu urządzeń AGD 
marki Gaggenau zamontowanych w 
meblach kuchennych Halupczok. Firma 
Meblonowak zaprezentowała kolekcję 
pięknych tkanin prosto z Paryża, a 
wszystkich gości zabawiał iluzjonista. 

Stoisko fi rmy Vero uświetniła wystawa 
fotografii Małgorzaty Pióro, a Villa 
Coloniale zaproponowała lawendowe 

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Dobrodzieniu zrealizowała 
projekt  we współpracy z Regionalnym 
Centrum Rozwoju Edukacji - „Bądź jak 
Wokulski, realizuj marzenia”. Podczas 20 
godzin zajęć pozalekcyjnych uczniowie 
pod opieką nauczycielki Agnieszki Hurnik 
nagrali godzinny film o absolwentach 
szkoły, w której sami się uczą.

Wiele emocji przysporzyło po szu-
kiwanie absolwentów Zespołu Szkół, 
którzy wybrali w życiu różne drogi i 
osiągnęli szeroko rozumiany życiowy 
sukces. A zatem w realizacji marzeń nie 
przeszkodziło im uczęszczanie do szkoły w 
małym mieście, które niektórzy nazywają 
prowincjonalnym. Wszyscy bohaterowie 
filmu zgodnie twierdzili, że to pojęcie 
jest niewłaściwe, a to że ich szkoła jest 
kameralna to jej wielki atut, a nie zarzut. 

Do fi lmu uczniowie wybrali 10 osób, 

które odwiedzili z kamerą i zadali te same 
10 pytań – o wspomnienia, o marzenia 
z czasów bycia nastolatkiem, o drogę 
dochodzenia do sukcesu i o zdanie w 

B¹dŸ jak Wokulski
kwestii prowincjonalności naszego 
mia s ta. Rozmówcami uczniów byli: 
Piotr Lempa (LO) – śpiewak operowy, 

Urodzinowy wieczór w Dobrotece

zapachy i degustację prowansalskich 
win. 

Panowie mogli zagrać w bilard na 
stole marki Lissy czy też skorzystać z 
bezpłatnych porad architektów. Mercedes 
Benz reprezentowany przez firmę 
Mirosław Wróbel z Opola zaprezentował 
swój premierowy samochód - Mercedes 
CLA, a także najnowszy model klasy E. 
Podczas imprezy można było umówić 
się na jazdę próbną, a też wygrać jeden 
z dwóch weekendów z premierowym 
samochodem!

Całość uświetnił występ zespołu 
MIDNIGHT BAND, a także pyszny 
catering przygotowany przez Restaurację 
Hotel Spa NA KAMIENIU wspólnie z 
dobrotekowym   BISTRO.

Prezes Dobroteki – Rafał Desczyk 
podsumowuje wieczór  -„Cieszy nas to, że 
goście licznie przybyli na nasze urodzino-
we spotkanie. Jest to dla nas dowodem, że 
w pierwszym roku działalności Dobroteka 
zyskała grono klientów, którzy lubią nas i 
chętnie spędzają tutaj czas”.

ADa

dokończenie na s. 27



19
Echo
DO BRO DZIE NIA
i Okolic

10 maja 2013 roku odbyło się po 
raz XIV Dobrodzieńskie Święto Poezji 
w miejscowym domu kultury. Wieczór 
ten poświęcony został twórczości czę-
stochowskiego twórcy – „Benefi s poety 
czyli Arkadiusz Frania wielokrotny”.  
Arkadiusz Frania urodził się w 1973 roku 
w Przechlewie (obecnie województwo 
pomorskie). Poeta, prozaik, krytyk li-
teracki. W 1993 roku ukończył Techni kum 
Hutnicze w Zespole Szkół Elektronicz no-
Mechanicznych w Częstochowie (technik-
elektronik o specjalności: elek tryczna 
i elektroniczna automatyka przemysłowa). 
W latach 1993 – 1994 studiował na 
Wydziale Elektrycznym Po litechniki 
Częstochowskiej. W latach 1994 – 1999 
studiował filologię polską w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. 
Pracę magisterską nt. Zygmun ta Szwey-
kowskiego badania nad twórczoś cią 
Prusa obronił pod kierunkiem prof. dr hab. 
Zbigniewa Przybyły. W 2000 roku ukoń-
czył Podyplomowe Studium Informatycz-
ne w Szkole Informatyki przy Politechnice 
Częstochowskiej. W 2003 roku uzyskał 
tytuł doktora na uk humanistycznych w 
zakresie lite raturoznawstwa (Uniwersytet 
Śląski) na podstawie rozprawy Powojenne 
dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-
1948/49 napisanej pod kierunkiem prof. dr 
hab. Krzysztofa Kłosińskie go. Wy dał pięć 

XIV Dobrodzieñskie Œwiêto Poezji
zbiorów poetyckich: 
na przykład: „mnie 
nie ma” (1994, 
1996), „powiedz 
mi siebie” (1995, 
1996), „na zimnym 
uczynku” (1999), 
„ale się nie budzę” 
(2004), „zacząć 
nic od po czątku” 
(2012), jed ną 
książkę pro zator s-
ką: „Jestem pomys-
łem Pana Boga na 
człowieka” (2010) 
oraz cztery tomy 
kry tycznol i  t e -
rackie: „Solidne 
niefarbowane retro”. 
„O poezji Tadeusza 

Gierymskiego” (2004), „Strażnicy i 
najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej 
poezji regionu częstochowskiego” (2005), 
„Poświatowska, Marjańska, Cichla-
Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-
z i e m i a - z i e m i a ” 
(2007), „Lipton story. 
Esencje krytyczne 
o sztuce pisarskiej” 
Jacka Dur skiego 
(2009). Od 1998 
roku jest członkiem 
Związku Literatów 
Polskich.

Spotkanie pro-
wadził dr Janusz Hur-
nik  wprowadzając 
słuchaczy w atmos-
ferę twórczości za-
pro szonego gościa. 
Następnie poeta 
czy tał swoje teksty 
i komentował je 
wspólnie z history-
kiem literatury co 
pozwalało na coraz to nowe odkrywanie 
znaczeń ukrytych w wybranych tekstach 
Arkadiusza Frani. 

Zanim jednak poznaliśmy bohatera 
wieczoru w atmosferę poezji wprowadziły 
nas recytacje laureatów Miejsko – Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego dla 

dzieci i młodzieży. 
Wystąpiły: Nikola 
Feliks – klasa II  
–PSP Szemrowice 
– I miejsce, We-
ronika Filip czyk  
– klasa III „a” 
–  PSP Dobrodzień 
– II miejsce oraz 
laureatki w kategorii 
m ł o d z i e ż o w e j : 
I miejsce: Julia 
Macha – klasa V „a” 
– PSP Dobrodzień, 
II miejsce: Cytera 
Jacek - klasa V 
– PSP Turza oraz 
III miejsce: Feliks 
Wiktoria – klasa 

IV -PSP w Szemrowicach. Pozostali 
laureaci konkursu z różnych przyczyn 
nie mogli tego dnia wystąpić, a są to: III 
miejsce:  Wierzbicka Nina – klasa III „a” 
–   PSP  Dobrodzień oraz wyróżnienia: 
Głogowska Alicja – klasa I „b”–  PSP 
Dobrodzień,  Alicja Jonczyk – klasa III „b” 
– PSP Dobrodzień oraz  Alicja Thomann 
– klasa II – PSP Pludry. Natomoast w II 
kategorii wyróżnienie otrzymały: Jasińska 
Magdalena – klasa VI – PSP Dobrodzień, 
Olearczuk Maja  – klasa V „a” – PSP 
Dobrodzień i Suchańska Wiktoria – klasa 
IV „b” – PSP Dobrodzień

Dodatkową atrakcją wieczoru był 
występ Teatru Mimowolnego, który 
przygotował spektakl „ Tuwim kontra 
Brzechwa – tylko dla dorosłych” w 
reżyserii Agnieszki Hurnik pokazujący, że 
wiersze dla dzieci obu poetów odpowied-
nio zinterpretowane wcale nie są wyłącznie 
dla dzieci. Sporo w nich tematów z zakresu 
walki płci, a wręcz erotyzmu. Mogliśmy 
tu zobaczyć kłócącą się parę („Żuraw 
i czapla”) w mistrzowskim wykonaniu 

Karoliny Fidelus, zadzierającą nosa młoda 
pannę biedronkę („Żuk”) – Maja Wojsa, 
pantofl arza hipopotama („Hipopotam”) 
– Joanna Krwczyk, wściekłą żonę męża 
wracającego po dobrej zabawie („Słowik”) 
- w zjawiskowej recytacji Joanny Eichhorn 
czy wreszcie wiecznie niezadowoloną 
teściową („Kwoka”) – Maria Eichhorn. 
Wybierając wiersze Juliana Tuwima 
aktorzy chcieli uczcić Rok 2013, który 
przez Senat RP został ogłoszony rokiem 
Tuwima.

Podczas delektowania się poezją moż-
na było podziwiać rękodzieło ponieważ 
tego dnia odbył się również wernisaż 
wystawy szkła artystycznego Sylwii 
Światły pt. „Magia szkła – ogranicza 
nas tylko wyobraźnia”. Widzowie mogli 
podziwiać niezwykłe witraże, kompozycje 
przestrzenne, a nawet biżuterię.

ADa
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Lato odeszło wraz z dziadkiem. Jeszcze 
ciepłymi podmuchami wiatru zamiotło 
ziarna piasku z wieka trumny, rozwiało 
włosy żałobnikom, wyprostowało szarfy 
pogrzebowym wieńcom, by napisy od 
dzieci i wnuków były dobrze widoczne. 
I bez słowa pożegnania zeszło do 
podziemia. Na piętrze zostawiło brązowy 
kubek niedopitej kawy, która dawno 
wystygła, zaś mleko oddzieliło się już 
od reszty i przestało dobrze smakować. 
Chłód opuścił lodówkę, rozpanoszył się 
po porankach i zawitał do wieczornych 
wiadomości, porzucając na wpół zjedzoną 
kiełbasę, słoik ogórków i dżem malinowy, 
które wciąż tkwiły zastygłe w martwym 
wyczekiwaniu. Już nie musi nad nimi 
czuwać, może zostawić na pastwę niebytu, 
nikomu niepotrzebne skrawki tego świata. 
Wraz z zimnem przybyły deszczowe 
chmury, granatowo wisząc nad domami, 
a niespodziewana o tej porze roku burza 
zwilgotniła niedomyte stopy i spłukała 
kurz tego świata z podeszw wieczystych 
czarnych butów, tak, że odejście stało się 
prawomocne i nieodwołalne. 

Zajrzałem ptasim klatkom w 
oczy poprzez druciane ścianki, kilka 
wysuszonych patyków wciąż pachniało 
strachem i niewolą, jakieś niebieskawe 
pióro spadło mi powoli pod nogi i nikt 
nie zatrzepotał skrzydłem, gdy wsunąłem 
palec za ogrodzenie. W drodze do kuchni 
prześlizgnąłem palce po krzywiźnie 
laski, jeszcze ciepłe miejsce, tak mi się 
zdawało, choć to zapewne zachichotało 
tak bukowe drewno. Przez uchylone 
drzwi do pokoju zdało mi się, iż porzucona 
niebieska koszula pochłania fotel swoimi 
rękawami, prężąc dumnie przede mną 
granatowe guziki. Ale mimo jej wysiłków 
– była już tylko kolorową szmatką. Obok 
na regale jej towarzysz krawat, uwięziony 
dawno temu w fotografi cznej ramce, wciąż 
nalewał z dzbanka sok jabłkowy dla babci. 
O jedną półkę wyżej zimny mechanizm 
zegara odmierzał beznamiętnie czas jaki 
upłynął, a nie jaki pozostał. Tamten się już 
skończył, jak w klepsydrze ziarna. 

Spojrzałem na ogród, z takiej 
wysokości byłbym panem sadu, gałęzie 
zbliżałyby się do okna i wsuwałyby w moje 
dłonie dojrzałe owoce, mokre od porannej 
rosy, oczywiście jeśli tylko jeszcze kiedyś 
nadszedłby sierpień. Tam na ławce pod 
altaną zbiegaliśmy z drabin, niosąc wiadra 
pełne soczystych czereśni, poznałem wtedy 
wszystkie odcienie czerwieni. Zaraz obok 
w ognisku piekliśmy kartofl e, żar rozpalał 
nam policzki wydęte powietrzem, wszystko 
po to, by szybciej dostać się do środka. Na 
trzepaku zaś tyle było różnych fi gur, a nie 
było to łatwe wspiąć się na jego szczyt, 

Dziadkowie
Leszek Filipczyk

zresztą zakazane. Dalej nasze boisko, śliwy 
na obrzeżach, i nieszczęsna grusza, powód 
zmartwień brata, złamanie wszak boli.  
Pod gruszą miejsce odebrane dziecięcym 
zabawom, oddane we władanie żądłom i 
brzęczeniu. Dziś jednak w ulach ucichło, 
pszczoły okradzione z miodu, trwożliwie 
nasłuchują pierwszego przymrozku, bez 
pokarmu przecież nie przetrwają długo. 
Karmiąca je dotychczas dłoń z butelką 
cukru jest już dłonią kreta. 

Tak, to właśnie w tej kuchni 
podglądałem sekretne życie kurcząt, 
wciąż czuję zapach karmy, dziobanie 
po dłoni, potem dorastanie. Tutaj na 
niebiesko malowałem usta konfiturą 
z jagód, tu  poznałem smak świeżego 
chleba z grubą warstwą masła i ziarnami 
soli. Po prawej drzwi do spiżarni. Zapach 
budyniu zabrała babcia dawno temu, 
nic nie stygło na parapecie okna, a stara 
cerata odkleiła się od deski. Na podłodze 
przewrócona miotła ulegała już naporowi 
wszędobylskiego kurzu. Powietrze 
nie drgnęło i nawet muchy nie były 
zainteresowane rozmrożonym kawałkiem 
mięsa, który kurczył się na talerzu. Na 

szybie wciąż odciski palców, gdy dłonie 
jeszcze potrafiły się wyprostować i 
wskazać kierunek. Teraz zesztywniały.

Wreszcie sypialnia, gdzie odeszła 
babcia, przez miesiące targująca się z 
Bogiem o każde pięć minut. Kawałki 
kolorowej wykładziny, docinane kiedyś 
pieczołowicie, żeby nie wadziły, dzisiaj 
już wyblakły i plamy na nich wyschły. 
Nawet pierzyna, wierna strażniczka ciepła, 
towarzyszka sennych marzeń i koszmarów, 
niegdyś tuląca w swych ramionach obolałe 
ciało i zamykająca w sobie życie tuż po 
pierwszym zmroku, leżała obrażona, 
nie potrafi ąc zakryć puchatością pustki. 
Krzesło dostawione do ściany zamykało 
bliskością muru możliwość spoczynku, 
a spoczynek na nim przeistoczył się 
już w odpoczynek wieczny, krzesło jest 
nietrwałe. 

Tyle wspomnień, chwil minionych, 
oddalających się bezpowrotnie w 
gonitwie za nowym, ale wciąż nie wiem, 
czy naprawdę lepszym. Kolejna stacja, 
na której nie sprzedadzą mi już biletu, 
pozostała za mną. Podróż trwa...

Melpomeny
Jak co roku podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego klas 
maturalnych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 
zostały rozdane nagrody – „Złota 
Melpomena”. Po raz pierwszy zostały one 
wręczone w roku szkolnym 2001/2002 i 
odtąd uczniowie kończący szkołę, którzy 
mieli artystyczne zainteresowania i w 
ciągu wszystkich lat nauki  rozwijali je, 
otrzymują statuetkę co roku.

Jako, że Melpomena jest muzą teatru 
w ZSP stanowi ona symbol podziękowania 
i uznania dla tych uczniów, którzy przez 
wszystkie lata nauki reprezentowali 
szkołę biorąc udział w przedstawieniach  
uświetniających imprezy szkolne i lokalne 
oraz w różnego rodzaju konkursach na 
etapach szkolnych, powiatowych czy 
wojewódzkich.

Statuetkę przyznaje Szkolne To-
warzystwo Miłośników Sztuk Wszelakich, 
którego częściami składowymi są Koło 
Teatralne prowadzone przez Agnieszkę 
Hurnik  oraz Chór Szkolny pod opieką 
Beaty Sikory. Napis na statuetce 
głosi: „Za twórczy udział w pracach 
Towarzystwa, uświetnianie swym talentem 
szkolnych przedstawień teatralnych oraz 
reprezentowanie szkoły na przeglądach i 
konkursach”.

Tegoroczni nagrodzeni uczniowie to: 
Sara Zacha, Renata Toman, Agnieszka 
Lisoń oraz Anita Kij. Natomiast 
wyróżnienia otrzymali: Amanda Kuś, 

Gizela Wojtynek, Weronika Nieszporek, 
Karin Thomanowski, Fabian Kowolik, 
Łukasz Pawełczyk oraz Dawid Wodarczyk. 
Ci uczniowie, którzy zostali nagrodzeni 
przez wszystkie lata istnienia tej szkolnej 
nagrody, to osoby wyjątkowe, pozytywnie 
zakręcone i obdarzone wieloma talentami! 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy 
nadzieję, że w dorosłym życiu nadal będą 
pielęgnowali swoje niezwykłe talenty. 

ADa
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Janusz Korczak 
w przedszkolu

Janusz Korczak 
w przedszkolu

Każdego roku mieszkańcy gminy 
dobrodzień mogli w czerwcu zobaczyć 
na scenie Domu Kultury wielkie show w 
wykonaniu wszystkich przedszkolaków. 
Impreza nosiła nazwę Tańczące 
Przedszkolaki i cieszyła się zawsze 
wielkim zainteresowaniem. W tym roku 
mali tancerze owszem wystąpili również 
ze swoimi pokazami, ale nieco w innej 
formie. Zmianę wywołała innowacja 
pedagogiczna prowadzona z dziećmi 
w ramach obchodów Roku Korczaka. 
Rozpoczęła się ona we wrześniu 2012, 
a zakończyła wraz z końcem roku 
szkolnego.

Przybliżając postać tego wielkiego 
pedagoga dzieci uczyły się o prawach 
dziecka. Raz w miesiącu poznawały 
jedno z praw dzieci. Jako pierwsze poznały 
Prawo do Radości. We wrześniu odbyła 
się Wielka Koronacja przedszkolaków-  
korony wykonali rodzice. Na pierwszym 
wspólnym spotkaniu nauczyciele 
przygotowali  dla dzieci przedstawienie 
na podstawie fragmentów „Króla 
Maciusia I” autorstwa Janusza Korczaka. 
W październiku przyszła kolej na Prawo 
do wyrażania swoich myśli i uczuć. Tym 
razem nauczyciele przygotowali bajkę 
kukiełkową pt. „Smutna Królewna”. 
Listopad przyniósł Prawo do Nauki przez 
zabawę. Odbyło się wtedy  spotkanie 
z doktorem nauk humanistycznych 
Januszem Hurnikiem  zaprzyjaźnionym 
z przedszkolem rodzicem, który jest 
wykładowcą literatury w  Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Tym razem doktor wcielił się w postać 
Janusza Korczaka i opowiadał małym 
studentom o sobie jako o Korczaku -  o 
swojej twórczości  i sposobie traktowania 
dzieci. Każde takie spotkanie kończyło się 
słodkim poczęstunkiem. Ponadto dzieci 
mogły obejrzeć fabularyzowaną opowieść  
oszukaniu skarbu  wspólnie z rycerzami 
średniowiecza pt. „Mały Rycerz”. 
Prawo do Niewiedzy dzieci poznały w 
grudniu poprzez przygotowania do quziu 
mikołajowego „Król Maciuś I - znajomość 
treści wybranego  fragmentu książki”. 
Swoją wiedzą tym razem mogły się popisać 
dzieci wszystkich placówek edukacyjnych 
z Dobrodzienia odpowiadając na pytania 
ułożone przez nauczycielkę Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Agnieszkę Hurnik. 
Tego wieczoru również mali widzowie 
mogli obejrzeć bajkę „Opowieści 
Gwiazdki” przygotowaną przez Teatr 
Mimowolny działający w domu kultury, 
której treścią był Korczakowski problem 
– niechciane i osierocone dzieci. Warto 
tu podkreślić zaangażowanie wszystkich 
placówek oświatowych w zorganizowanie 
imprezy -  Wieczór z Mikołajem.

Nowy rok przyniósł  Prawo do Szacunku 

– w styczniu przedszkolaki przygotowały 
koncert kolęd dla Babci i Dziadka w 
kościele św. Marii Magdaleny przy szopce 
bożonarodzeniowej. Prawo do Bycia 
Sobą i Zabawy dzieci poznały w lutym 
podczas wspólnego balu karnawałowego 
pod hasłem „Na dworze króla Maciusia i 
królewny Aurelki”– przebierały się i dzieci 
i rodzice! W marcu wspólne obchody 
powitania wiosny przybliżały Prawo do 
Niepowodzeń i Łez. W kwietniu dzieci 
wyruszyły wspólnie do Urzędu Gminy na 
spotkanie z Panią Burmistrz Różą Koźlik 
by poznać pracę urzędników i dowiedzieć 
się jak zajmują się sprawami obywateli 
i w ten sposób przybliżyć sobie Prawo 
do Własności. Odbył się wtedy również 
Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków. 
Maj  to wspólne świętowanie Dnia Matki 
i Ojca – wtedy dzieci poznawały Prawo 
do Tajemnic. Podczas jednego tygodnia 
odbywał się Tydzień Praw w przedszkolu 
podczas którego zarządzanie przedszkolem 
przejęły dzieci – układały samodzielnie 
zajęcia dnia, menu, wyznaczały zabawy, 
itd.

Natomiast wielki finał tego cało-
rocznego przedsięwzięcia odbył się 
w czerwcu. Świętując Dzień Dziecka 
przedszkolaki spotkały się z podróżnikiem  
Jackiem Plutą, który jest również za-
przyjaźnionym z przedszkolem rodzicem. 
Natomiast poznając Prawo do Upadków 
na zakończenie innowacji dzieci wystąpiły 
na scenie wspólnie ze swymi rodzicami 
w przedstawieniu – bajka muzyczno 
taneczna „Królewna Gburka”, która na 

początku nie znała najważniejszych słów 
jak „proszę, przepraszam, dziękuję…”, 
ale potem się zmieniła. W spektaklu 
wyreżyserowanym przez Agnieszkę 
Hurnik wzięło udział 20 rodziców. 
Dzieci w swoich grupach przedszkolnych 
ćwiczyły poszczególne tańce. W dniu 
premiery - 20 czerwca wszyscy spotkali 
się na scenie. Pojawienie się tam rodziców 
było dla dzieci niespodzianką.  Po raz 
pierwszy dorośli przekonali się z jaką 
tremą walczą ich dzieci kiedy wychodzą 
na scenę. Odwagę by się z nią zmierzyć 
mieli: Mariola Pietrucha – królowa, Rafał 
Desczyk – król, Iwona Piasecka – Bachan 
– Tytułowa Królewna Gburka, Andrzej 
Jasiński – Książę, cztery Damy:  Kamila 
Niesłony, Elżbieta Borkowska, Aniela 
Dworaczyk, Halina Werner, siedmiu 
rycerzy: Robert Majowski, Marek Gaś, 
Wojciech Wichary, Marek Grabiński, 
Andrzej Konik, Maciej Olearczuk i 
Marek Bonk oraz siedem Wróżek: Sylwia 
Krafczyk, Nina Misiak, Agnieszka  Szko-
duła, Dominika Wiechoczek, Angelika 
Bąk, Klaudia Solich i Bernadeta Dudek. 
Opracowanie muzyczne i choreografia 
tańców przygotowali tradycyjnie  Monika 
i Artur Szwejda. Z powodu nawału 
obowiązków zawodowych rodzice mieli 
tylko cztery próby i potem premiera! Mimo 
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Dzieñ Dziecka 2013

2 czerwca w Dobrodzieńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu odbyły się uroczystości 
związane z obchodami Dnia Dziecka. Jak 
co roku organizatorami było Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci pod kierownictwem 
Joanny Kaczorowskiej oraz DOKiS. 
Wśród atrakcji przygotowanych tego dnia 
dzieci mogły zobaczyć bajkę pt. „Baśnio-
wy komputer” przygotowaną przez swoich 
kolegów należących do dziecięcej grupy 
teatralnej „MaMeMik” działającej przy 
domu kultury. Mali artyści tradycyjnie już 
sami napisali treść sztuki. Szukali takiej 
bajki, w której każdy mógłby być głównym 
bohaterem i której temat byłby im bardzo 
bliski. Wymyślili zatem, że musi to być o 
komputerach i o baśniach… 

Rodzeństwo – Tomek i Tosia bardzo 
się od siebie różnią – Tomek uwielbia 
czytać, a Tosia kocha komputery. 
Pewnego wieczoru podczas burzy, kiedy 
Tosia tworzyła Tomkowi komputerową 
bibliotekę, w tajemniczy sposób dzieci 
przenoszą się do komputerowego świata 
baśni. Zanim znalazły drogę powrotną 
odwiedziły dziewięć baśni rozmawiając 
z głównymi postaciami. W ten sposób 
każdy był głównym bohaterem własnej 
baśni… W tym komputerowym labiryncie 
baśniowym pomagała im się poruszać 
Myszka Komputerowa, a emocji dodał 
Wirus. Każda ze spotkanych postaci 
ofi arowywała wskazówki i jakąś literę z 
hasła, które miało pomóc w odnalezieniu 
drogi powrotnej. Podczas  wędrówki 
okazało się, że w dzisiejszych czasach nie 
można już walczyć z obecnością kompute-
ra w życiu, ale trzeba go mądrze używać, a 
także że nie wolno zapominać o książkach, 
bo można się z nich wiele dowiedzieć by 
mądrze korzystać z Internetu. Hasło 
odblokowujące drogę do domu brzmiało 
– „biblioteka”… 

W przedstawieniu wystąpili: Tosia – 
Kamila Sikora, Tomek – Kewin Zygmund, 
Myszka – Maja Olearczuk, Wirus – Lukas 
Czellnik, Mała Syrenka – Martyna Czapla, 
Czerwony Kapturek – Zuzanna Sawicka, 
Pipi – Katarzyna Konik, Dziewczynka 
z zapałkami – Julia Macha, Pinokio 
– Mateusz Hurnik, Calineczka – Anna 
Chawełka, Alicja z Krainy Czarów – Marta 

Malińska, Królowa Śniegu – Veronika 
Badura  oraz Bolek i Lolek – Tomasz 
Pluta i Michał Hurnik. Oprawę muzyczną 
zapewniły uczennice Szkoły Podstawowej 
- Weronika Puchrowicz na skrzypcach 
oraz Martyna Lissy na fl ecie. Dekoracje 
przygotowała Joanna Wróblewska.

W dalszej części dzieci mogły zo-
baczyć kolorowe widowisko taneczne 
cygańskiego zespołu „Timke Cierchenia 
– Małe Gwiazdeczki” oraz wysłuchać 
popisów wokalnych laureatów 
Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla 
Przedszkolaków. Przed publicznością 
wystąpiły:  Anna Gabor  z Przedszkola w 
Szemrowicach, Emilia Gaś z Przedszkola 
w Szemrowicach oraz silna reprezentacja 
przedszkola w Dobrodzieniu: Ines Kler, 
Wiktoria Ochmann , Kinga Dworaczyk,  
Laura Desczyk, a także Aurelia Miosga z 
Przedszkola w Dobrodzieniu.

Na wszystkie dzieci czekała przy wejś-
ciu miła słodka niespodzianka, którą dzieci 
otrzymały przy pomocy wolontariuszy z 
Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu 
pod opieką pani Doroty Puchrowicz.

Organizatorzy zapraszają dzieci na 
kolejne świętowanie Dnia Dziecka w 
przyszłym roku.

ADa

to przedstawienie wywołało zachwyt 
publiczności!

Całość przedsięwzięcia miała na 
celu przede wszystkim rozwój dzieci, 
ale również integrację przedszkola  ze  
środowiskiem poprzez zaangażowanie 
wszystkich społeczności przedszkola: ro-
dziców dzieci, nauczycieli, pracow ni ków 
przedszkola, a także społeczności in nych 
placówek edukacyjnych, Domu Kultu-
ry oraz wielu innych zaprzyjaźnionych 
osób. Dyrekcja Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi w Dobrodzieniu pragnie 

serdecznie podziękować  wszystkim 
rodzicom za zaangażowanie w całość 
realizacji innowacji pedagogicznej.

Dodatkową atrakcją imprezy była 
wystawa mebli lub elementów wystroju 
pokoju zaprojektowana i wykonana przez  
dzieci wszystkich placówek edukacyjnych 
gminy. Tytuł wystawy  brzmiał „Pokój 
moich marzeń”, a prace zostały wykonane 
na zajęciach artystycznych prowadzonych 
w szkołach w ramach projektu „Od 
urodzenia do Dobrodzienia”.

ADa
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II Dobrodzieñskie Œwiêto Teatru w ZSP
22 marca w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych odbyło się już po raz 
drugi Święto Teatru organizowane z 
okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
obchodzonego 27 marca.  W pierwszej 
części tej całodniowej imprezy wystąpiły 
zaproszone grupy teatralne z wszystkich 
dobrodzieńskich placówek edukacyjnych. 
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa 
teatralna z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi ze spektaklem „Witaj 
wiosenko” przygotowanym pod opieką 
Elżbiety Suchańskiej. Kolejno na scenie 
w sali gimnastycznej ZSP pojawiały się 
teatry z:  Zespołu Placówek Edukacyjnych 
z przedstawieniem „Przystanek nadzieja” 
wyreżyserowanym przez Gertrudę Regner; 
z Publicznej Szkoły Podstawowej – spektakl 
w języku niemieckim pt. „Kopciuszek”  w 
reżyserii Kariny Kurzac-Wolnowskiej oraz 
z Publicznego Gimnazjum – „Tradycje 
wielkanocne” w reżyserii Teresy Werner. 
Na zakończenie wystąpił Teatr Mimowolny 
działający przy Domu Kultury z poetyckim 
spektaklem „Stygmaty kobiecości” w 
reżyserii Agnieszki Hurnik. Wszystkie grupy teatralne otrzymały 
pamiątkową statuetkę Złotej Melpomeny oraz dyplom.

Druga część Święta Teatru przeznaczona jest już tradycyjnie 
na konkursy przygotowane dla uczniów ZSP. Pierwszy z nich 
– na wiedzę o teatrze-  przeprowadzany jest wcześniej, a w dniu 
święta wręczane są nagrody. W tym roku zwyciężyła Agnieszka 
Pietrucha, II miejsce zajęła Sonia Stach, a III przypadło Agnieszce 
Brym. Drugi konkurs – „Mistrz wymowy” – przeprowadzany 

jest na scenie poprzez losowanie z kapelusza trudnych  tzw. 
„łamańców językowych”. Tutaj nagrodzone zostały trzy osoby: 
Luiza Pływacz, Beata Skowronek oraz Patrycja Szafarczyk. 
Najważniejszy jest jednak zawsze konkurs na krótką etiudę 
teatralną. W tym roku organizatorzy postanowili uczcić Rok 
Juliana Tuwima i dlatego uczniowie dwa miesiące wcześniej 
losowali wiersze tego poety po to, by je zaprezentować w, 
również wylosowanej, formie teatralnej. I tak: Klasa I LO 
wylosowała wiersz „Spóźniony słowik” i zadaniem uczniów 
było przedstawienie tego wiersza poprzez teatr cieni, klasa II 
LO/LPM – „Ptasie radio” – teatr maski; III LO – „Słoń Trąbalski” 
– teatr muzyczny; III LPM – „Lokomotywa” – teatr grecki; 
klasa I TH – „O Panu Tralalińskim” – teatr uliczny; I TPD – „O 
Grzesiu kłamczuchu” – teatr kukiełkowy; II TH/TA – „Ptasie 
plotki” – teatr papieru; III TH/TPD – „Abecadło” – teatr rąk 
oraz IV TA – „Idzie Grześ” – pantomima. Zwyciężyła klasa II 
LO/LPM!!!, II miejsce klasa I LO, a III miejsce zajęła klasa I 
TH. Młodzież jak zwykle wykazała się niezwykłym talentem i 
pomysłowością!

Na zakończenie imprezy po raz pierwszy organizatorzy 
wprowadzili konkurs na „żywy obraz”. Młodzież losowała 
poszczególne etapy w dziejach rozwoju teatru i miała za 
zadanie przedstawić je w formie tzw. stop klatki. W ten sposób 
na scenie wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć historię rozwoju 
teatru od starożytności po czasy współczesne. Tu kreatywność 
młodzieży przeszła oczekiwania organizatorów i dyplomy za I 
miejsce dostały wszystkie klasy ponieważ wszystkie prezentacje 
były wspaniałe!

Nad całością Święta Teatru czuwali tradycyjnie Arlekin i 
Colombina, którzy na początku przywitali zaproszonych gości: 
Burmistrz Dobrodzienia Różę Koźlik oraz dyrektorów szkół 
– Bożenę Gaś, Ewę Machę,  Małgorzatą Krzepkowską, a także 
Anetą Dzikowicz. Natomiast gospodarzami byli dyrektorzy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Joachim Wloczyk i Elżbieta 
Gromczyk wraz z nauczycielami – wszyscy w kostiumach 
koszykami słodyczy! Fundatorami nagród była Rada Rodziców 
przy ZSP oraz Urząd Miasta Dobrodzień, a sprawcami całego 
tego teatralnego „zamieszania” było Koło Teatralne, Chór 
Szkolny oraz Samorząd Szkolny.

ADa
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Konkurs recytatorski poezji dzieciêcej

W zaczarowanym œwiecie bajek

18 kwietnia 2013 roku odbył się jak 
co roku Konkurs recytatorski Poezji 
dziecięcej dla przedszkolaków gminy 
Dobrodzień, Zawadzkiego oraz Zębowic. 
Na scenie restauracji „Park Hotel”, 
chętnie goszczącej dzieci każdego roku, 
wystąpiły przedszkolaki wyłonione w 
grupach przedszkolnych przez rodziców 
biorących udział w eliminacjach. W trakcie 
konkursu organizatorzy do jury zaprosiło: 
Bożenę Gaś polonistkę i dyrektorkę 

Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, 
w charakterze przewodniczącej, Kor-
nelię Górok – nauczycielkę edukacji 
wczesnoszkolnej, Dorotę Puchrowicz 
– polonistkę pracującą w gimnazjum oraz 
Agnieszkę Hurnik – polonistkę z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

W grupie 3-4–latków I miejsce 
otrzymał Samuel Ciastko z przedszkola 
w Dobrodzieniu za wspaniałą recytację 
wiersza Juliana Tuwima „Bambo”, II 

Publiczna Szkoła Podstawowa włą-
czyła się po raz 12 do ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. W maju, 
który jest miesiącem bibliotek, dzieci 
zachęcały się nawzajem do czytania. Dzień 
21 maja uczniowie spędzili głównie w sali 
gimnastycznej, gdzie odbywały się zaba-
wy, konkursy i przedstawienia przygo to wa-
ne wspólnie z nauczycielami. Wszystk ie 
dzieci wraz z pedagogami przebrali się za 
postaci z różnych bajek i baśni, a specjalnie 
powołane jury miało za zadanie wybrać 
najciekawiej przebraną postać bajkową. 
Klasy typowały, który przebrany kolega 
stanie do konkursu, a wtedy kandydat 
musiał zaprezentować strój i opowiedzieć 
o swojej postaci. Zwycięzcami konkursu 
została para – Fiona i Shrek czyli Ewa i 
Florian Pielok. 

Wszyscy widzowie, wśród których 
było wielu rodziców, mogli zobaczyć 
przedstawienia teatralne w wykonaniu 
uczniów – „Czerwony Kapturek”, 
„W świecie bajek” oraz dwie wersje 
„Kopciuszka” – w gwarze śląskiej oraz w 
języku niemieckim.

Podczas zabawy trwał kiermasz książek 
przyniesionych przez dzieci polegający 
na ich wymianie oraz wystawy prac 
plastycznych i rozstrzygnięcia konkursów 
na przykład na odgadnięcie z jakiej książki 
pochodzi wybrany cytat czy bajkowy 
konkurs w języku angielskim. Poza tym 
wszyscy mogli podziwiać pokaz tańca 

miejsce  Przemysław Duda z Błachowa 
– „Jak to dobrze być chłopakiem” oraz III 
miejsce Amelia Witoszek z przedszkola 
nr 3 w Zawadzkiem za wiersz „Mam 
trzy latka”. W tej grupie wiekowej jury 
przyznało jeszcze trzy wyróżnienia: 
Piotr Kreiger z Dobrodzienia – „Bambo”, 
Roksana Niedworok z Zębowic – „Kotek” 
oraz Bartosz Wieczorek z Błachowa – „Na 
straganie”.

Wśród 5 – latków nagrodzono: I 
miejsce Magdalena Dykta z przedszkola 
w Dobrodzieniu za wiersz „Żaba”, II 
miejsce Oliwia Macha z Główczyc za „Psie 
smutki” oraz III miejsce Fabian Kotysz z 
Dobrodzienia za wiersz „Jak dobrze być 
chłopakiem”.

Natomiast 6 – latki, które były naj-
lepsze w swojej grupie wiekowej to: 
Natalia Stranc z Zawadzkiego – I miejsce 
za wiersz „O rupakach”, II miejsce Filip 
Olearczuk z Dobrodzienia za recytację 
wiersza „Natka szczerbatka” oraz III 
miejsce Karolina Respondek  z Zębowic 
– „Przyjście wiosny”.

Każdego roku dzieci się zmieniają, 
ale ich naturalny wdzięk w recytacji 
pozostaje i zawsze są takie dzieci, które 
zachwycają jury swą swobodą i radością 
z opowiadania ludziom o tym co jest w 
wierszu. Szczerość dziecięca jest nie do 
przecenienia dlatego czekamy znów za rok 
na młodych recytatorów.

ADa

romskiego w wykonaniu uczniów szkoły 
i ich mam oraz spotkać się z Elżbietą 
Bednarczyk – autorką bajek i aktorką.

Na zakończenie  wszyscy wzięli udział 
w pochodzie bajkowych postaci śpiewając 
piosenkę której wcześniej dzieci uczyły się 
wspólnie. 
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Dobrodzieñska Alma Mater
Promocje, reklamy, festiwale służą pokazaniu się obiektu 

z jak najlepszej strony. W tym też celu w kwietniu odbył się 
II Festiwal Nauki i Promocji ZSP w Dobrodzieniu.  Była to 
duża impreza skierowana do nieograniczonej wiekiem grupy 
ludzi. Zebrali się tu bowiem najmłodsi – czyli przedszkolaki, 
„seniorzy” szkół podstawowych i gimnazjów, a także studenci 
i ludzie różnych profesji prezentujący swoją pracę i hobby.  
Szkoła zaludniła się ogromnie jak w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Ależ tu się działo! Od teatrzyku kukiełkowego, 
ciepłych przytulanek i bajeczek w bibliotece poprzez gry 
i zabawy matematyczne oraz stacje zadaniowe w obcych 
językach po quiz ekonomiczny, akrobacje w sali gimnastycznej 
i naukę tańca belgijskiego. Taka różnorodność warsztatów, 
pokazów i prezentacji multimedialnych nie zdarza się często. 
Dobrodzieńska szkoła ponadgimnazjalna miała się przed kim 
chwalić swoimi osiągnięciami, ale i licznie przybyli goście 
prezentowali wszystkim to, co mieli najlepszego do pokazania. I 
tak np. Instytut Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  
w Częstochowie prezentował sprzęt do realizacji dźwięku oraz 
wykład pt. „Światło z prezentacją spektrometru wysokiej klasy”. 
Na tomiast Uniwersytet Opolski  uruchomił dla zaintereso wa-
nych warsztaty archeologiczne. Dla pań w wieku od przedszkola 
do emerytury był prawdziwy hit, czyli „Makijaż – krok po 
kroku”. „Jak zapobiegać otyłości” to wykład zaprezentowany 
przez Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Tematycznie pod 

tym względem ot-
warte było również  
prawdziwe „Studio 
urody”. Kapiący 
wio senny deszczyk 
nie przeszkodził stra-
żakom w pokazach  
działania sprzętu 
strażackiego, a na-
wet penetrowania 
wnętrza samochodu 
przez wszędobylskie 
p r z e d s z k o l a k i .  
Podobny pokaz od-
był się przy udziale 
kółka strzeleckiego  z 
Lublińca. 

Różnorodność  
tematyczna była 
wi  doczna w pre-
zen towaniu się 
sa me go gospodarza 
im prezy czyli Do-
 b r o   d z i e ń s k i e g o 
Zes  połu Szkół. Pla-

cówka zatrudnia 
profesjonalnych nauczycieli, a jednocześnie pasjonatów i 
hobbystów, którzy prócz wiedzy ze swych przedmiotów  
mogą przekazać ciekawostki swoich pasji (teatr, intarsja czy 
podróże po świecie).

To był bardzo miły dzień. W jednym budynku spotkało 
się wielu ludzi o różnych zainteresowaniach i w różnym 
wieku. Każdy od każdego mógł uszczknąć coś dobrego, 
co wykorzysta w swoim życiu. Takie okazje nie zdarzają 
się często i trzeba brać w nich udział. Dlatego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy Oleskiej  w przyszłym roku 
wiosną odbędzie się trzecie spotkanie i już dziś wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Poza takimi 
uroczystymi dniami szkoła jest oczywiście czynna sześć dni 
w tygodniu więc serdecznie witamy  wszystkich, którzy są 
zainteresowani nauką w dobrodzieńskiej Alma Mater. 

Tu jest naprawdę fajnie, 
 zapewnia Ewa Piasecka

Opieka lekarska w Dobrodzieniu
Dzięki przeprowadzce „Gamedu” 

do nowego większego budynku przy 
ulicy Parkowej,  mieszkańcy gminy 
mają możliwość skorzystania z wizyt u 
specjalistów. Prócz lekarzy ogólnych, 
pielęgniarek  i pediatrów, którzy przyjmują 
codziennie, można też na miejscu skorzys-
tać z pomocy poradni: alergologicznej 
– 1 raz w miesiącu, ginekologicznej 
– w czwartek, neurologicznej – co 2 
środa, psychiatrycznej – co 2 środa, 
stomatologicznej - codziennie, urologicz-
nej  – 1 raz w miesiącu. Bliższych infor-
macji udzielają pracownicy przychodni 
pod numerem telefonu 34 35 36 590.

Drugi obiekt, który czeka na pacjentów 
to „Eskulap” przy ulicy Moniuszki. Tu 

też możemy liczyć na pomoc medyczną. 
W gabinetach przyjmują: ginekolog, 
kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, 
pediatra, specjaliści chorób reumatycz-
nych, medycyny paliatywnej, anestezjo-
logii i chorób wewnętrznych, a także inni 
w trakcie specjalizacji. 

Nie wyjeżdżając z Dobrodzienia moż-
na  zrobić badanie ukg oraz usg brzucha i 
tarczycy, w planach również usg kończyn 
metodą Dopplera. 

Ponieważ do tej pory do specjalistów 
trzeba było wyjeżdżać do Opola, Oles-
na, Ozimka czy Lublińca zawsze taka 
wyprawa pochłaniała więcej czasu 
i pieniędzy. Specjaliści na miejscu 
przyjmujący na różnych zasadach (NFZ 

i praktyki prywatne), to dla pacjentów 
na pewno oszczędność czasu, często też 
pieniędzy, a przede wszystkim wygoda 
dla osób starszych bez samochodu.

Bliższych informacji na temat zasad 
i terminów przyjęć udzielają pracownicy 
przychodni pod nr tel. 34 35 75 275.

Wiem, że przychodniom zależy na 
pacjentach, ale nie mogę się powstrzy-
mać, by lekarzom, personelowi medycz-
ne mu i chorym życzyć dużo zdrowia.

Ewa Piasecka
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Sekcja sportowa Klub Morsów „Sopel” powstała w  sezo-
nie  2011/2012. Już od października morsy rozpoczęły pier-
wsze kąpiele w zimnej wodzie, przyzwyczajając organizm do 
różnicy temperatur. Pierwsze wejścia odbywały się na przełomie 
października i listopada w zbiorniku wodnym w Myślinie. Nato-
miast na całe 11 minut morsy zanurzyły się  podczas obchodów 
„Dnia Niepodległości” 11.11.2011 r. w Grodźcu, gdzie zostały 
zaproszone przez stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Kolejne za-
nurzenia miały miejsce w Sierakowie, przywarach aż wreszcie 
przyszła prawdziwa zima - 11.12.2011 sprawdzano jakość wody 
w odkrytym basenie w Dobrodzieniu!!!

Tak rozpoczęła się działalność  Klubu „Sopel”. Morsy  
dobrodzieńskie spotykają się nadal i rozwijają swoją działalność.  
Po tym jak uczestniczyli w Międzynarodowym Zjeździe Morsów 
w Mielnie postanowili stworzyć własną inicjatywę i 16 marca 
2013 roku zorganizowali I Zlot Morsów Opolszczyzny. Była 
to doskonała okazja do lepszego poznawania się wszystkich 
opolskich sympatyków zimnych kąpieli. Uroczystość  rozpoczęła 
się  od parady ulicami Dobrodzienia. Wyruszyła ona spod krytej 
pływalni „Delfi n” prowadzona przez  Orkiestrę Dęta Szemrowice. 

I Zlot Morsów Opolszczyzny
Barwny korowód przeszedł ulicami Dobrodzienia aż do odkrytego 
basenu przy ulicy Topolowej. Morsy tradycyjnie bardziej wolały 
lodowatą wodę w nieczynnym odkrytym basenie, od ciepłej wody 
w krytej pływalni…

W spotkaniu wzięły udział następujące kluby: „Dębowa” 
Kędzierzyn-Koźle, „Śląskie Zimorodki” – Kadłub Strzelecki, 
„Renifer” –  Praszka,  Klub morsów z Dobrzenia Wielkiego, 
Klub morsów z Opola oraz Morsy z Kluczborka. Gospodarzami 
i oczywiście  uczestnikami był dobrodzieński Klub Morsów 
“SOPEL”. Po rozgrzewce wszystkie przybyłe na zlot morsy 
weszły do wody. W lodowatej wodzie kąpało się w sumie 100 
morsów!... Najstarszym mężczyzną morsem był 75-letni Stanisław 
Wolkiewicz z Kędzierzyna-Koźla, najstarszą kobietą była Maria 
Czerchlońska z Praszki, natomiast najmłodszym morsem został 
7-letni Jeremi Radliński  oraz najmłodszą dziewczyną Aleksandra 

Bednarus.  Po wyjściu z wody na wszystkich  uczestników zlotu 
czekał  gorący posiłek, kawa, herbata i ciasto. Na zakończenie 
imprezy uczestnicy zlotu otrzymali pamiątkowe medale. 
Specjalne  podziękowania za działalność na rzecz WOPR i 
Morsów otrzymali przedstawiciele dobrodzieńskiego samorządu 
lokalnego oraz ksiądz Proboszcz Parafi i w Dobrodzieniu Alfred 
Waindok, w którego ogrodach parafi alnych zaczęła się przygoda 
z morsowaniem.

Wszyscy członkowie klubu serdecznie zapraszają nowych 
odważnych, którzy nie boją się zimnej wody.

ADa
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Puchar Polski Karate WKF

 W zawodach, których organizatorem 
był KS „Grot” Chynów udział wzięło 
450 zawodników z 30 klubów. Nasz klub 
Karate "Nidan" Zawadzkie reprezentowało 
14 zawodników w osobach: Rafał Talaga, 
Wiktoria Grejner, Talaga Michał, Mraz 
Robert, Grzeczkowicz Daria, Krawiec 
Aleksandra, Kalinowski Adam, Zajdel 
Elżbieta, Zajdel Ewa, Trepka Karolina, 
Szponder Natalia, Grejner Weronika, 
Kalinowska Agata i Bartłomiej Barański. 
Nasi zawodnicy spisali się rewelacyjnie 
zdobywając 9 złotych, 8 srebrnych i 6 
brązowych medali, co pozwoliło na zajęcie 
1 miejsca w klasyfi kacji medalowej. Jest 
to największe osiągnięcie w historii klubu. 
Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie gratulujemy. Opiekę trenerską 
sprawował  Bartłomiej Barański,  pracę 
komisji sędziowskiej wspomagał Zbigniew 
Sworeń, kierownikiem ekipy był Artur 
Barański

Medale dla naszego klubu wywalczyli:

złote – Talaga Michał w konk. kata ind. chł. 
7 lat i młodsi; Grejner Wiktoria w konk. 
kumite ind. dz. 12-13 lat (-50 kg); Grejner 
Wiktoria w konk. kata ind. dz. 12-13 lat; 
Zajdel Ewa w konk. kumite ind. dz. 16-17 
lat (-59 kg); Szponder Natalia w konk. kata 
ind. seniorek; Szponder Natalia w konk. 
kumite ind. seniorek (-55 kg); Barański 
Bartłomiej w konk. kata ind. seniorów; 
Talaga Rafał w konk. kata ind. chł. 12-
13 lat; drużyna w składzie: Zajdel Ewa, 
Trepka Karolina i Krawiec Aleksandra w 
konk. kumite druż.dz. 16-17 lat; srebrne 
– Talaga Michał w konk. kumite ind. chł. 
7 lat fantom;  Krawiec Aleksandra w konk. 
kumite ind. dz. 14-15 lat (-54 kg; Zajdel 
Ewa w konk. kata ind. dz. 16-17 lat; drużyna 
w składzie: Grejner Wiktoria, Krawiec 
Aleksandra i Grzeczkowicz Daria w konk. 
kata  drużynowe dz. 14-15 la; drużyna w 
składzie: Zajdel Ewa, Trepka Karolina i 
Zajdel Elżbieta w konk. kata drużynowe 
dz. +16 lat; drużyna w składzie: Talaga 
Rafał, Kalinowski Adam i Mraz Robert w 

konk. kata druż. chł. 12- 13 lat; drużyna 
w składzie: Talaga Rafał, Kalinowski 
Adam i Mraz Robert w konk. kumite 
druż. chł. 12-13 lat; drużyna w składzie: 
Grejner Weronika i Szponder Natalia w 
konk. kumite druż. seniorek; brązowe 
– Grzeczkowicz Daria w konk. kumite  
ind. dz. 12-13 lat (-50 kg); Talaga Rafał w 
konk. Kumite ind. Chł. 12-13 lat (+50 kg); 
Kalinowski Adam w konk. kumite ind. chł. 
12-13 lat (+50 kg); Zajdel Elżbieta w konk. 
kumite ind. dz. 14-15 lat  (-54 kg); Trepka 
Karolina w konk. Kumite ind. dz. 16-17 
lat (-53 kg); drużyna w składzie: Grejner 
Wiktoria i Grzeczkowicz Daria w konk. 
kumite drużynowe dz. 12-13 lat.

Zbigniew Sworeń

Franciszkanin ojciec Ambroży Pampuch  
(Technikum Przemysłu Drzewnego) 
– proboszcz w sanktuarium na Górze 
Św. Anny, Wiesława Olearczuk (LO) 
– nauczycielka matematyki przez wiele 
lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora; 
Róża Koźlik (Technikum Rolnicze) 
– Burmistrz Dobrodzienia; Bożena Gaś 
(LO) – dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Dobrodzieniu;  Aneta Dzikowicz (LO) 
– dyrektorka Gimnazjum w Dobrodzieniu; 
Joachim Wloczyk (LO) – dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu; Anna Święcicka (LO) – 
dziennikarka TVP  Opole; Piotr Kler (ZSZ) 
– właściciel największej w Dobrodzieniu 
fi rmy meblarskiej; Ewelina Kot – Filipczyk 
(LO) – lekarz medycyny; Bernard Gaida 

B¹dŸ jak Wokulski
(LO) – Przewodniczący Zarządu Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno 
– Kulturalnych w Polsce oraz członek 
Komisji Ekspertów do spraw mniejszości 
narodowych  w Brukseli.

Uczestnicy projektu na początku z 
dużym zdziwieniem odkrywali jak wiele 
osób spośród znanych im przedstawicieli 
wielu różnych środowisk Dobrodzienia, i 
nie tylko, to absolwenci ich szkoły. Nie 
do wszystkich uczniowie mogli dotrzeć ze 
względu na ograniczenia czasu projektu, 
ale wszystkie spotkania, które się odbyły 
szeroko komentowali i widoczna stawała 
się zmiana w ich postrzeganiu własnej 
placówki oraz pewna duma, że są jej 
uczniami. Takie było właśnie założenie 
projektu!

ADa
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 Firma została założona w maju 1992 roku jako spółka cywilna i do dziś działa nieprzerwanie na rynku. Siedziba znajduje się w 
Tarnowskich Górach. Główny profil naszej działalności to skup i ubój trzody chlewnej oraz bydła z małych, średnich, dużych gospo-
darstw rolnych oraz ferm hodowlanych. Za cel stawiamy sobie kompleksową obsługę, polegającą na odbiorze żywca rzeźnego, tzn. 
tuczniki, maciory, kastraty, buhaje, jałówki, krowy, również sztuki leżące. Dział skupu telefonicznie przyjmuje zgłoszenia o rodzaju, 
ilości oraz miejscu odbioru zwierząt. Następnie uwzględniając zarówno zapotrzebowanie do uboju jak i indywidualne preferencje ze 
strony gospodarstw co do terminu odbioru, umawiamy się z minimum jednodniowym wyprzedzeniem na konkretny dzień i zbliżoną 
godzinę odbioru zwierząt. 

Pracownicy odbierający zwierzęta, w osobach klasyfikatora i konwojenta, pomagają zarówno przy załadunku jak i oznakowaniu 
zwierząt oraz wypisaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Dział skupu kompleksowo zajmuje się obiegiem dokumentów związanych 
z obrotem zwierząt, dzięki czemu rolnicy zwolnieni są z obowiązku zgłaszania przemieszczeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a jedynie odnotowują ten fakt w prowadzonych przez siebie księgach stada.

Jednym z priorytetów naszej firmy jest szybka i terminowa zapłata za zakupiony żywiec. Zgodnie z ustawą, termin zapłaty za fv RR 
nie może przekraczać 14 dni i tego z żelazną konsekwencją przestrzegamy. Jednocześnie bierzemy pod uwagę bardzo indywidualne 
potrzeby finansowe dostawców i w miarę możliwości przelewamy pieniądze maksymalnie w ciągu kilku dni. Na wyraźne życzenie istnieje 
również możliwość otrzymania należności za sprzedany towar gotówką od ręki.

Jesteśmy firmą o stabilnej kondycji finansowej, przestrzegającą terminowości regu-
lowania wszelkich należności finansowych, czego potwierdzeniem jest uczestnictwo w 
programie KRD oraz certyfikat Rzetelna Firma.

rzetelna firma

 PŁATNOŚĆ PRZELEWEM DO 14 DNI LUB GOTÓWKĄ

Agricomm
Tarnowskie Góry, ul. Fabryczna 21 
Tel. 604 755 555, 32/384 67 57

Dni Dobrodzienia 2013


