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Wybory so³tysów
Rada Miejska na sesji, która odbyła się w dniu 30 grudnia 

2010 roku,  zgodnie ze statutem sołectw ustaliła terminy 
zebrań wiejskich na których mieszkańcy dokonali wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej.

Zebrania odbyły się w terminie od 24 stycznia do 9 lutego 
2011 roku.

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

Błachów Dworaczyk 
Damian

Dylong Sabina, Glinkowski 
Mieczysław, Konik Zbigniew, 
Warzecha Gabriela

Bzinica Nowa Bieniek Tomasz Mańczak Renata, Krawczyk Rajnold, 
Plewa Grzegorz, Karliczek Marian

Bzinica Stara 
-Bąki

Przybyła 
Norbert

Koza Rainhold, Goniwiecha Marek, 
Szwarc Waldemar, Goj Bernard

Główczyce - 
Zwóz Fonfara Henryk Kowolik Jolanta, Lempa Gerard, 

Nawrat Zygmunt, Pruski Andrzej

Gosławice Krzyśko Ryszard Jainta Bernard, Kabat Joachim, 
Czapla Paweł, Macha Bernard

Klekotna Mrugała Piotr Małyska Janusz, Kaleja Dorota, 
Maks Joachim, Skorupa Henryk

Kocury -
Malichów Maleska Dorota

Otrzonsek Joachim, Miozga 
Edyta, Półtorak Janusz, Steinhoff 
Aleksander

Kolejka Jańta Stefania Jańta Waldemar, Pruski Bogdan, 
Pryszcz Kornelia, Jaksa Beata

Ligota Dobro-
dzieńska

Borecka
Krystyna

Renata Dyllong, Mazur Bernard, 
Wiącek Tomasz, Wąsik Sebastian

Makowczyce Kontna
Adelajda

Adler Leon, Gasch Irena, Ingryda 
Zierbock, Artur Czichon

Myślina -Turza Langer Brygida Kazior Piotr, Michalczyk Izabela, 
Brzezina Alfons, Skorupa Norbert

Pietraszów Gwoźdź
Sabina

Tomala Józef,
Chmiel Henryk, Woźniak Arkadiusz, 
Czudaj Edmund

Pludry Lichota
Rajmund

Psyk Elżbieta, Kobus Robert, 
Kopyto Aleksandra, Maroń Jerzy

Rzędowice Wildau
Ewa

Sczygiol Bernard, Krafczyk Andrzej, 
Sacha Arnold, Kandora Klaudiusz

Szemrowice Max
Norbert

Wloczyk Joachim, Tkaczyk Lucjan, 
Pluta Beata, Czaja Martyna

Warłów Pruski Eryk Klaer Krzysztof, Wojtynek Stefan, 
Cisiński Adam, Bartocha Bernard

Bud¿et 
gminy 2011
Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 30 grudnia 

2010r. uchwaliła budżet gminy na 2011 rok.
Budżet zakłada dochody w wysokości 26.953.020,00 zł w tym: 

dotacje na zadania zlecone 1.894.760,00 zł (tj. 7,03%), dotacje 
na zadania własne 315.000,00 zł (tj. 1,16%), dotacje z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 200.000,00 zł (tj. 0,74%), dotacja 
celowa z samorządu województwa 63.850,00 zł (tj. 0,24%),  
dotacje rozwojowe 3.447.830,00 zł (tj. 12,79%),  subwencje 
10.913.961,00 zł ( tj.40,49 % ) z tego: część oświatowa subwencji 
ogólnej 8.404.131,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 
2.505.305,00 zł, część równoważąca 4.525,00 zł, dochody 
własne 10.117.619,00 zł (tj. 37,54%) w tym: udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 3.504.760,00 zł, wpływy z 
podatku od nieruchomości 3.675.000,00 zł, wpływy z podatku od 
środków transportowych  160.000,00 zł, podatku od działalności 
gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 70.000,00 zł, 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 249.000,00 zł, 
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 40.000,00 
zł.  Najwyższą pozycję w planie dochodów stanowią: subwencje, 
dotacje, wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 31.888.359,71 zł, w 
tym: wydatki bieżące: 22.098.624,86 zł, wydatki majątkowe: 
9.789.734,85 zł. Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących 
stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 
11.287.529,00 zł. 

Wydatki sołectw ze środków funduszu sołeckiego wynoszą 
185.325,49 zł.

A.K.

Praca sołtysa jest pracą społeczną, wymagającą 
poświecenia czasu prywatnego i zaangażowania. 
Żeby sołtys mógł się wywiązywać ze swoich, często 
trudnych zadań, mieszkańcy muszą pomagać sołtysowi 
w pracy, bo bez zaangażowania mieszkańców będzie 
mu bardzo trudno cokolwiek we wsi zorganizować 
bądź zmienić.

Sołtys nie dostaje pensji, lecz dietę w wysokości 
100,00 zł miesięcznie i prowizję od podatków jakie 
płacą za jego pośrednictwem podatnicy. Prowizja 
wynosi 6% dla sołectw Klekotna, Pietraszów i Kocury-
Malichów oraz 4,5% dla pozostałych sołectw, od której 
potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych 
w wysokości 18%. 

Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik składa 
serdeczne podziękowania Dyrektorowi INTAR-u 
w Błachowie Panu Bartłomiejowi Bukartykowi, 
Państwu Anieli i Krystianowi Tomanom z restauracji 
"U Tomanów" w Pietraszowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimanzjalnych w Dobrodzieniu Panu Andrzejowi 
Dziemba oraz Pani Dorocie Maleska soltysowi wsi 
Kocury - Malichów za udostępnienie pomieszczenia 
na organizację zebrania wiejskiego mieszkańców 
w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady 
sołeckiej, a tak¿e dyrektorom placówek oœwiatowych 
oraz by³ym i obecnym so³tysom za przygotowanie  
pomieszczeñ w celu przeprowadzenia zebrania.

Coœ nie za kasê
Przyjaźnie trwające od lat dziecinnych czy młodzieńczych 

są najczęściej bezinteresowne, trwałe i prawdziwe. Dziewczyny, 
które poznały się w szkole średniej dziś są już babciami, a może 
niedługo prababciami. Przyjaźń przetrwała trudy stanu wojennego, 
wychowania dzieci w dyskomforcie, a często nawet biedzie, 
„docierania się” w małżeństwie, jedynego i głupiego niepo-
rozumienia itp. Przetrwała wiele przeciwności. To bardzo cenne. 

Dziś, gdy spotykają się już jako bardzo dojrzałe (żeby nie 
powiedzieć zwiędłe) kobiety, mają olbrzymi materiał do wspo-
minania. Starczyłoby na książkę o charakterze obyczajowym. 
Fajnie, że nie ma tu żałosnego wzdychania i tęsknoty za tym, co 
minęło. Wspomnienia traktują raczej jak nakręcony film, który 
już miał swoją premierę i drugi raz nie będzie wyświetlany. Teraz 
jako szacowne matrony cieszą się jako takim zdrowiem, swobodą 
i tym że mogą się spotkać i zdystansować do przeszłości. Przyjaźń 
z lat szkolnych przetrwała, nie ma w niej miejsca na zazdrość, 
zawiść, czy inne przywary, które gubią bliskich sobie ludzi.  

Warto ją pielęgnować 
do końca,   bo tego 
uczucia nic nie 
zastąpi.  

Ewa Piasecka    
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Inwestycje 2011
Każdego roku w "Echu Dobrodzienia 

i Okolic", które ukazuje się w pierwszym 
kwartale staram się poinformować 
mieszkańców o największych inwes-
tycjach, które będą realizowane w trakcie 
całego roku. Co prawda z budżetem gminy 
można zapoznać się poprzez naszą stronę 
internetową www.dobrodzien.pl, jednak 
nie wszyscy lubią korzystać z tego typu 
nośnika informacji i zamiast uruchomić 
komputer wolą spojrzeć w tradycyjną 
gazetę.

W bieżącym roku wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) gminy wyniosą prawie 
9.800 000 zł. Z tej kwoty 2,5 mln zł 
zostanie przeznaczone na dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej, de-
szczowej i budowę chodników na 
ulicach W. Polskiego, Powstańców oraz 
Dworcowej i Szemrowickiej; 192 tys. zł 
zostanie przeznaczone na dokończenie 
budowy kompleksu sportowego w ramach 
programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 
Ze względu na trudne warunki pogodowe 
(ulewne deszcze w maju i czerwcu oraz 
wrześniu, a także wczesną zimę) inwestycje 
te nie zostały zrealizowane do końca 
2010 r. tak jak wstępnie planowaliśmy.

W tym roku planujemy również 
wykonać instalację centralnego ogrze-
wania w mieszkaniach komunalnych w 
Dobrodzieniu przy Placu Wolności 20-23 
i Oleskiej 1a. W budżecie na to zadanie 
zabezpieczono kwotę 870 tys. zł . Kolejna 
duża pozycja pod względem wysokości 
środków finansowych to budowa 
kanalizacji sanitarnej w Warłowie 
i Szemrowicach. Roboty budowlane 

planowane są na 2011 i 2012 r., a wartość 
kosztorysowa tej inwestycji opiewa na 
kwotę 8,5 mln zł, z tego 4 mln zł udało 
nam się pozyskać z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W bieżącym roku 
roboty kanalizacyjne ruszą w Warłowie 
a ich szcunkowa wartość wynosi 2,5 mln 
zł.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz sieć wodociągowa 
zostanie również wybudowana w Dobro-
dzieniu przy ul. Leśnej do nowo pow-
stałych działek za kwotę 333 tys. zł, jak 
również sieć kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej do terenów inwestycyjnych 
przy ulicy Oleskiej za kwotę 277 tys. zł. 
Na budowę dróg przeznaczono kwotę 950 
tys. zł m.in: na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej wraz z podbudową ulicy Sta-
wowej w Bąkach, ulicy Rolnej i Sportowej 
w Główczycach, Polnej w Gosławicach i 
Kwiatowej w Rzędowicach.  80 tys. zł 
przeznaczono na utwardzenie placu na 
Osiedlu Wieczorka.

W tegorocznym budżecie zaplanowano 
również środki finansowe na wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebu-
dowę sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej Placu Wolności 
oraz ul. Opolskiej w Dobrodzieniu (od 
skrzyżowania z ul. Cmentarną wraz z 
odbudową nawierzchni dróg i chodników) 
za kwotę 136 tys. zł, przebudowę sieci 
wodociągowej w Myślinie przy ulicy Par-
kingowej (10 tys. zł) oraz wykonanie do-
kumentacji na przebudowę drogi gminnej - 
ul. Szkolnej w Ligocie Dobrodzieńskiej za 
kwotę 10 tys. zł. Przeznaczono również w 
budżecie dotację w wysokości 50 tys. zł dla 

Starostwa Powiatowego w Oleśnie celem 
wykonania dokumentacji projektowej 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 
Warłów - Szemrowice.  W budżecie gmi-
ny przeznaczyliśmy środki na wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego 
przebudowy drogi wojewódzkiej 901 w 
Bzinicy Starej w wysokości 150 tys. zł. 
W każdym roku budżetowym więc także 
i w tym przeznaczono środki na budowę 
nowego oświetlenia drogowego ulicy 
Leśnej w Turzy, Opolskiej w Błachowie, 
Mostowej w Bzinicy Starej w wysokości 
56 tys. zł. 

Na tę chwilę posiadamy również 
gotowe dokumentacje projektowe 
oświetlenia drogowego ulicy Topolowej 
w Gosławicach, Dobrodzieńskiej w 
Bąkach, Cegielnianej w Klekotnej, 
Zielonej i Dębowej w Dobrodzieniu 
oraz uliczki łączącej ulice Ks. Gładysza 
i Opolską na ogólną kwotę 224 tys. zł. 
Jednak nie posiadamy jeszcze pełnego 
zabezpieczenia finansowego na wszystkie 
te dokumentacje w związku z czym nie 
możemy ogłosić procedury przetargowej. 
Jeżeli po przeprowadzonych przetargach 
na wszystkie inwestycje okaże się, że 
ceny najkorzystniejszych ofert są niższe 
od zabezpieczonych środków w budżecie 
wtedy będzie możliwość wprowadzenia do  
realizacji dodatkowych inwestycji.

W bieżącym roku realizować bę-
dziemy znowu rządowy program „Ra-
dosna szkoła” w ramach którego na 
terenie Szkoły Podstawowej w Pludrach 
utworzony zostanie szkolny plac zabaw 
za kwotę 127 tys. zł z czego 63,5 tys. zł 
pochodzić będzie z dotacji udzielonej 
przez ministerstwo.

W Główczycach dla oddziału przed-
szkolnego planujemy zakupić plac zabaw 
za 10 tys. zł.

Na ochronę przeciwpożarową, a 
szczególnie na zakup samochodów 
strażackich przeznaczono kwotę 901 tys. 
zł. Z tego 20 tys. zł z przeznaczono na 
zakup używanego samochodu strażackiego 
dla OSP Kocury-Malichów, natomiast 
kwotę 881 tys. zł zabezpieczono dla OSP 
Szemrowice na zakup nowego samochodu 
strażackiego w tym 749 tys. zł pochodzić 
będzie z dotacji, którą OSP Szemrowice 
pozyskało z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W związku z zamknięciem z dniem 
31.12.2009 r. składowiska odpadów 
komunalnych w Błachowie, które nie 
spełniało norm została wydana decycja o 
wykonaniu rekultywacji. Przeprowadzona 
ona będzie w 2011 i 2012 r. Ogólny koszt 
inwestycji opiewa na kwotę 500 tys. zł, z 
tego 375 tys. otrzymaliśmy dotacji RPO 
WO. 

Róża Koźlik

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu zwraca się z prośbą o 

zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na terenie naszej gminy, 
które w 2011r. obchodzą 50-lecie Pożycia Małżeńskiego oraz par 
obchodzących Złote Gody w latach ubiegłych, które nie zostały zgłoszone. 
Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr 34 3575 100 wew. 40 
lub w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

E.K.

Serdeczne podziękowania 
wszystkim krewnym, sąsiadom, koleżankom, kolegom, 

delegacjom i znajomym 
za udział w pogrzebie, 

złożone wieńce, kwiaty, modlitwy

śp. Daniela Wójcik
składają

Rodzice z siostrą
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Wykaz dróg na terenie gminy
Zgodnie z obowiązującą ustawą o 

drogach publicznych, drogi dzielą się na 
cztery kategorie: krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe, gminne, a ulice leżące w 
ciągu dróg wymienionych wyżej, należą 
do tej samej kategorii co te drogi. Oprócz 
dróg publicznych, w rozumieniu ustawy, 
występują również tak zwane drogi 
wewnętrzne: dojazdowe do gruntów 
rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów 
użytkowanych przez przedsiębiorców, 
osiedlowe, itp. Za stan dróg publicznych 
odpowiadają kolejno: krajowych 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział Opole, wojewódzkich 
– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 
powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg 
w Oleśnie, gminnych – Urząd Miejski w 
Dobrodzieniu, wewnętrznych – właściciel 
lub zarządca terenu. 

W naszej gminie znajduje się ponad 
200 km dróg publicznych oraz dziesiątki 
kilometrów dróg wewnętrznych. Poniższy 
wykaz zawiera ulice w miejscowościach 
naszej gminy, przyporządkowane 
poszczególnym kategoriom dróg. W 
zestawieniu zastosowane są następujące 
skróty: K – droga krajowa, W – droga 
wojewódzka, P – droga powiatowa, G 
– droga gminna oraz L – wewnętrzna, z 
kolei część ulicy należącej do drogi danej 
kategorii – (cz.).
Dobrodzień:
K: obwodnica; W: Piastowska, Oleska; P: 
Kościuszki, Rzędowicka, Szemrowicka, 
Wojska Polskiego; G: Arki Bożka, Bień-
ka, Bukowa, Cmentarna, Chłopska, Cmen-
tarna, Dębowa, Dworcowa, Dzierży, Edyty 
Stein, Habas, Kolejowa, Konrada Mańki, 
Ks. Gładysza, Leśna, Lubliniecka, Mic-
kiewicza, Miodowa, Moniuszki, Na 
Bąki, Opolska, Parkowa, Plac Wolnoś-
ci, Pocztowa, Polna, Powstańców Śl., 
Reymonta, H. Sawickiej, Solna, Spół-
dzielcza, Świerczewskiego, Topolowa, 
Wieczorka, Zawadzkiego, Zielona.
Bąki: P: Dobrodzieńska (cz.), Gwoź-
dziańska, Klonowa; G: Dobrodzieńska 
(cz.); L: Stawowa.
Błachów: G: Opolska; L: Leśna, Szkolna, 
Zamknięta.
Bzinica Nowa: P: Klonowa; G: Szkolna, 
Spółdzielcza; L: Cmentarna, Łączna, 
Polna.
Bzinica Stara: W: Główna(cz.); P: K. 
Miarki (cz.), Klonowa; G: Bieńka, K. 
Miarki (cz.); L: Dębowa, Główna (cz.), 
Zamknięta, Mostowa, Leśna, Polna, 
Rzeczna, Strażacka, Wąska.
Bzionków: W: Oleska.
Dąbrowica: K: Opolska; L: Zamknięta.
Główczyce: K: Lubliniecka; P: Dobro-
dzieńska; G: Dolna, Leśna, Wystrzycka; 
L: Rolna, Sportowa.
Gosławice: K: Lubliniecka; P: Siera-
kowska; L: Dębowa, Dolna, Krótka, Polna, 

Stawowa, Strażacka, Szkolna, Topolowa, 
Wąska, Wiejska.
Klekotna: P: Dobrodzieńska; G: Boczna; 
L: Cegielniana, Leśna, Wiesiondry.
Kocury: W: Oleska; L: Brzozowa, 
Krzywa, Leśna, Polna, Szemrowicka.
Kolejka: G: Długa (cz.); L: Boczna, 
Długa (cz.).
Ligota Dobrodzieńska: P: Wojska Pol-
skiego; G: Boczna, Kuźnia, Zielona; 
L: Krótka, Polna, Rolna, Szkolna, Zam-
knięta.
Liszczok: P: Zawadzka (cz.); G: Rybacka, 
Zawadzka (cz.).
Makowczyce: P: Dobrodzieńska; G: 
Główna, Leśna, Łąkowa, Warłowska; L: 
Boczna, Dojazdowa, Lipowa, Majątkowa, 
Polna, Słoneczna, Wiejska, Zamknięta.
Malichów: W: Oleska; G: Chłopska; L: 
Leśna, Lipowa, Polna;
Myślina: K: Opolska; P: Kolejowa, 
Parkingowa; G: Kościelna, Nowa Kolonia, 
Sosnowa; L: Krótka, Łączna, Polna, 
Przejazdowa, Słoneczna, Zielona.
Pietraszów: W: Figla; G: Koszwicka, Piła, 
Kopina; L: Gromadzka, Hutnicza, Leśna, 
Rodzinna, Żużlowa.
Pludry: W: Al. Wyzwolenia; P: Lubli-
niecka; G: Kopernika, Leśna, Małorolna, 

Rolna, Robotnicza, Szkolna; L: Boczna, 
Brzozowa, Dworcowa, Krótka, Polna, 
Osiedle Robotnicze, Skośna, Tartaczna, 
Wiejska, Zamknięta.
Rędzina: P: Dobrodzieńska.
Rzędowice: P: Bzionkowska, Dobro-
dzieńska; G: Długa, Górna, Kwiatowa, 
Leśna, Wolna; L: Dąbrowa, Dolna, Łą-
kowa, Mostowa, Słoneczna.
Szemrowice: P: Wiejska; G: Grzybowska, 
Leśniczówka, Na Makowczyce, Szkolna; 
L: Boczna, Cicha, Dębowa, Długa, Krę-
ta, Krótka, Leśna, Marzatka, Nowa, Og-
rodowa, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, 
Wąska, Śmiałków, Strażacka, Torki.
Turza: K: Opolska; P: Kolejowa; G: 
Kościelna (cz.), Leśna; L: Grochowska, 
Kościelna (cz.), Kręta.
Warłów: P: Dobrodzieńska, Lipowa; 
G: Polna, Boczna; L: Topolowa, Zam-
knięta.
Zwóz: G: Bielowcowa, Wiejska; L: Pol-
na, Stawowa.

Powyższy wykaz pozwoli z pewnoś-
cią zrozumieć w jaki sposób rozłożona 
jest w naszej gminie odpowiedzialność 
za stan dróg.

M.W.

17 stycznia 2011r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Dobrodzie-
niu odbyło się uroczyste spotkanie 
podsumowujące czwartą edycję kon-
kursu „Najpiękniejsza Iluminacja 
Bożonarodzeniowa”. Zgłoszenia do 
konkursu przyjmowane były do 31 grudnia 
2010 r.  W skład  komisji konkursowej 
weszli radni: Rozalia Gaś, Katarzyna 
Max, Norbert Potyka oraz przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego Mateusz Czerniak. 
Tytuł „NAJPIĘKNIEJSZEJ ILUMINACJI 

NAJPIĘKNIEJSZA ILUMINACJA 
BOŻONARODZENIOWA 2010 

BOŻONARODZENIOWEJ” przyznano 
posesji Pani Gabrieli Famuła z Rzę-
dowic. Drugie miejsce zajęła posesja Pani 
Ireny Magdzińskiej z Pluder. Miejsce 
trzecie przyznano ex aequo świątecznie 
przystrojonym posesjom Państwa Dylka 
z Rzędowic oraz Krawiec z Pluder.

Dziękujemy za zainteresowanie kon-
kursem, serdecznie zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

AWK
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Nowe w³adze Dobrodzienia
W bezpośrednich wyborach samo-

rządowych mieszkańcy miasta i gminy  
Dobrodzień wybrali Burmistrza p. Różę 
Koźlik oraz radnych do Rady Miejskiej 
w swoich okręgach.

1 grudnia 2010 roku nowo wybrani 
radni spotkali się na I Sesji Rady Miej-
skiej w Dobrodzieniu, na której Prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Dobrodzieniu Pani Helena Kościelny 
wręczyła im zaświadczenia o wyborze i 
złożyli ślubowanie. Radni wybrali Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w osobie 
Damiana Karpinskiego. Na stanowisko 
wiceprzewodniczących wybrano Pawła 
Czaplę i Edwarda Grabińskiego. 

Powołano komisje stałe rady :
Komisja ds. Budżetu, Finansów i 

Działalności Gospodarczej (przemysł, 
handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Gospodar-
ki Gruntami, Współpracy z Zagranicą: 
Czapla Paweł  - przewodniczący, Gasch 
Erwin – zastępca przewodniczącego, 
Miosga Irena, Ochman - Lizurek Mał-
gorzata, Cholewa Bartosz, Gaida Piotr, 
Kukowka Gabriel,  Karpinski  Damian,  
Kasprzyk Jadwiga.

Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Mias-
ta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeń-
stwa Publicznego, P/Pożarowa i 
Ochrony Środowiska: Potyka Norbert 
– przewodniczący,  Kasprzyk Jadwiga 
– zastępca przewodniczącego, Grabiński 
Edward, Cholewa Bartosz, Gasch 

Erwin, Czapla Paweł, Ochman-Lizurek 
Małgorzata, Korzyniewski Eugeniusz, 
Miazga Tomasz.

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Promocji Gminy: Gaida Piotr - 
przewodniczący, Kukowka Gabriel 
– zastępca przewodniczącego, Potyka 
Norbert, Gaś Rozalia, Korzyniewski 
Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max 
Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward.

Komisja Rewizyjna: Miosga Irena 
– przewodnicząca komisji, Max Katarzyna 
– zastępca przewodniczącej, Gaś Rozalia, 
Kasprzyk Jadwiga, Ochman – Lizurek 
Małgorzata.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę 
sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra 
osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Działanie to naraża osoby 
dotknięte przemocą na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
narusza godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a 
także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie 
i szkodliwe, może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w 

Profesjonalna stacja demontażu pojazdów

42-772 Skrzydłowice ul. Lubliniecka 21
tel. 034.3567 444; 605 272 666, 603 363 638

info@demontaz.com

Kasacja 
pojazdów

Zaświadczenia do wydz. komunikacji 
Transport pojazdów niesprawnych

Odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

– karty przekazania odpadu dla przedsiębiorstw 
GIOŚ Nr.: E0010539Z

WOJTALA 
TRUCKS

rodzinie. Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy 
kilka rodzajów przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, 
ekonomiczna, zaniedbanie. Ofiarami przemocy są na ogół kobiety i 
dzieci, rzadziej mężczyźni. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca 
silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego, przemoc w ro-
dzinie jest przestępstwem.

W związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
z dnia 29 lipca 2005 r. która to ustawa jest podstawowym aktem 
prawnym, regulującym zadania w tym zakresie na gminę zostało 
nałożone nowe zadanie (własne gminy), a mianowicie tworzenia 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 
min.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar i tworzenia zespołów 
interdyscyplinarnych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy został przyjęty Uchwałą  Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu w dniu 28.10.2010r. W tym samym dniu została 
przyjęta Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Dobrodzień oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu. 

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 
w dniu 11.02.2011 r.

W skład zespołu wchodzą zgodnie z ww. ustawą przedstawicie-
le: ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych,  policji, oświaty,  ochrony zdrowia, 
organizacji pozarządowych, kurator sadowy. 

Do zadań zespołu należy realizacja działań określonych w 
gminnym programie przeciwdziałania przemocy, a więc: wspieranie 
ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej 
oraz przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganie kolejnym 
aktom przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji w rodzinach, 
w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich 
służb, diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie 
gminy oraz przekazywanie uzyskanych informacji do środowiska 
lokalnego, gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na 
temat miejsc i osób uprawnionych do udzielania pomocy, a także 
możliwością udzielania w środowisku lokalnym oraz inicjowanie 
tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych, 
inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób 
mających w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy 
– organizowanie szko-
leń, warsztatów itp.

Zaznaczyć należy, 
że członkowie zespołu 

Zespó³ Interdyscyplinarny

dokończenie na s. 6
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NSP 2011
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 

2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zostanie przeprowadzony Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań (NSP 2011). Informacje będą zbierane 
według stanu na dzień 31 marca 2011r. 
godz. 24.00.

Spis powszechny ludności i mieszkań 
jest największym i najważniejszym 
badaniem statystycznym w Polsce. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań w 2011 r. jest pierwszym spisem 
realizowanym od czasu przystąpienia do 
Unii Europejskiej. Będzie on po raz 
pierwszy przeprowadzony w oparciu o 
dane zgromadzone w rejestrach admi-
nistracyjnych.

Termin, zakres tematyczny i sposób 
przeprowadzenia spisu reguluje ustawa o 
narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2011r. z dnia 4 marca 2010r. 
(Dz.U. z dnia 26 marca 2010r. Nr 47, poz. 
277).

Spisem zostaną objęte: osoby stale 
zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i pomie-
szczeniach niebędących mieszkaniami; 
osoby niemające miejsca zamieszkania; 
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis nie obejmie: szefów cudzo-
ziemskiego personelu przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
państw obcych, członków rodzin tych 
osób oraz innych osób korzystających 
z przywilejów i immunitetów na mocy 
umów, ustaw lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych; mieszkań, 
budynków, obiektów i pomieszczeń 
będących własnością przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
państw obcych.

Wykaz tematów w Narodowym 
Spisie Powszechnym:
• Terytorialna charakterystyka osób; 
• Demograficzna charakterystyka osób; 
• Ekonomiczna charakterystyka osób; 
• Edukacyjna charakterystyka osób; 
• Migracje wewnętrzne i zewnętrzne; 
• Charakterystyka etniczno-kulturowa; 
• Niepełnosprawność; 
• Gospodarstwa domowe i rodziny; 
• Charakterystyka mieszkań i budynków.

Na zasadzie dobrowolności od osób 
fizycznych mogą być zbierane dane 
dotyczące:
• Pozostawania w związku nieformal-

nym; 
• Liczby urodzonych dzieci i planów 

prokreacyjnych; 
• Wyznania (przynależności wyznanio-

wej); 
• Niepełnosprawności.

Metody przeprowadzenia spisu:

• Badanie pełne, które obejmie całą lud-
ność Polski. Do tych osób będzie skiero-
wana ankieta ze skróconym zestawem 
pytań. Podstawą do jej wypełnienia będą 
dane pozyskane z rejestrów.

• Badanie reprezentacyjne z rozszerzonym 
zestawem pytań – będzie skierowane do 
osób w wylosowanej do badania próbie 
mieszkań.

Metody zbierania danych spisowych: 
(w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań w 2011r. nie będzie 
formularzy papierowych. Po raz pierwszy 
zostanie użyty formularz elektroniczny). 
• Samopis internetowy;
• Wywiad telefoniczny wspomagany 

komputerowo;
• Wywiad bezpośredni przeprowadzony 

przez rachmistrza spisowego z wyko-

I Rejon: Pludry, Pietraszów, Bzinica Nowa 
i Stara, Kolejka, Bąki, Liszczok
kwiecień 13 środa; maj 11 środa; czerwiec 
8 środa
II Rejon: Szemrowice, Warłów, Ligota 
Dobrodzieńska, Myślina, Makowczyce, 
Turza, Błachów, Dąbrowica
marzec 16 środa; kwiecień 20 środa; maj 
18 środa; czerwiec 15 środa.
III Rejon: Gosławice, Rzędowice, Kle-
kotna, Malichów, Kocury, Główczyce, 
„Hadasiki”, Zwóz, Bzionków
marzec 23 środa; kwiecień 27 środa; maj 
25 środa; czerwiec 22 środa.

rzystaniem elektronicznego urządzenia 
mobilnego (typu hand-held).

Wszystkie dane zbierane i gromadzone 
w ramach prac spisowych są poufne i 
podlegają szczególnej ochronie w ramach 
tajemnicy statystycznej na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995r. o statystyce publicznej.

Naruszenie tajemnicy statystycznej 
pociąga ze sobą skutki prawne przewi-
dziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce 
publicznej.

Informacje zebrane w spisie będą 
wykorzystane wyłącznie do celów statys-
tycznych.

Wyniki spisu zostaną opracowane 
w taki sposób, aby nie była możliwa 
identyfikacja poszczególnych osób. 

M.K.

IV  Rejon: Dobrodzień
marzec 30 środa; kwiecień 29 piątek; maj 
30 poniedziałek; czerwiec 29 środa.

Prosimy o wystawienie worków 
przed posesję w ww. dniach do godziny 
6.30.Worek powinien być związany tak 
aby zawartość podczas załadunku się nie 
wysypała.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia, 
że w workach są składowane odpady 
niezgodnie z ich przeznaczeniem (opisy 
na workach), nie zostaną one odebrane, 
a właściciel będzie zobligowany do ich 
zabrania sprzed swojej posesji.

H A R M O N O G R A M
odbioru worków z posegregowanymi odpadami 

(opisy z przeznaczeniem – na workach) w I półroczu 2011 r.

I-szy piątek każdego miesiąca
Główczyce, Zwóz, Rzędowice, Klekotna
II-gi piątek każdego miesiąca
Pludry (z wyjątkiem ulic wymienionych w 
terminie I środy miesiąca)
III-ci piątek każdego miesiąca
Błachów, Myślina, Dąbrowica, Turza
IV-ty Piątek każdego miesiąca
Warłów, Szemrowice, Bzionków
I-szy czwartek każdego miesiąca
Dobrodzień (Hadasiki), Gosławice, 
ADM
II-gi czwartek każdego miesiąca
Bąki Obudowa Malichów, Kocury, ADM
III-ci czwartek każdego miesiąca
Makowczyce, Ligota, ADM

HARMONOGRAM
wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach 110 l, 120 l, 1100 l

obowiązujący od stycznia 2011 roku

IV-ty czwartek każdego miesiąca
Pietraszów, Liszczok, ADM.
UWAGA: 
Każdy poniedziałek ulice:
Świerczewskiego, Zawadzkiego, Sawic-
kiej, Bieńka, Arki Bożka, Dzierży, Leśna, 
Kol. Wieczorka, Bukowa, Piastowska od 
szkoły podstawowej w kierunku boiska.
Każdy wtorek:
Dobrodzień (z wyjątkiem ulic wymie-
nionych powyżej).
I-sza środa każdego miesiąca:
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Kolejka, 
Pludry: ulice Szkolna, Skośna, Wiejska, 
Lubliniecka, Polna, Małorolna, Zamknięta 
oraz miejscowość Kolonia Pluderska.

wykonują swoją prace w zespole bezpłatnie, 
ponadto złożyli oświadczenie o zachowaniu 
poufności wszelkich informacji i danych, 
które uzyskają przy realizacji zadań. 

W związku z powyższym zwracam 
się z apelem do wszystkich osób, które 
są ofiarami przemocy w rodzinie (dzieci, 
współmałżonków lub partnerów, osób 

starszych, niepełnosprawnych), sprawców 
przemocy a także świadków przemocy o 
kontakt osobisty lub telefoniczny (pod nr 
34/35 75 529 wew. 42 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.30) bądź poprzez 
policję a powołany zespół na pewno dołoży 
wszelkich starań, aby pomóc w rozwiązaniu 
trudnego tematu przemocy w rodzinie.

Róża Koźlik

dokończenie ze s. 5
Zespó³ Interdyscyplinarny
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Z³ote Gody

W związku z ustawą z dnia 10 marca 
2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
informuje się zainteresowanych rolników, 
iż w terminie od 1 marca 2011r. do 31 

marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w 
Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego wraz z 
fakturami VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 
września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. 

W dniu 8 lutego 2011r. w restauracji 
Park Hotel w Dobrodzieniu odbyła się 
uroczystość dla małżonków, którzy w 2010r. 
obchodzili Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego. Złote Gody obchodziło 
21 par z Gminy Dobrodzień, Państwo: 
Hildegarda i Franciszek Bartocha z 
Dobrodzienia,  Anna i Jan Brzezina z 
Dobrodzienia, Irena i Lambert Dylong 
z Bąków, Weronika i Gerard Gaebel z 
Dobrodzienia, Hildegarda i Piotr Gurok 
z Szemrowic , Maria i Eugeniusz Haberla 
z Rzędowic, Gertruda i Jerzy Jaunich 
z Ligoty Dobrodzieńskiej,  Jadwiga i 
Paweł Kaleja z Klekotnej,  Marta i 
Konrad Koj z Turzy, Teresa i Edward 
Kondziela z Dobrodzienia, Renata 
i Norbert Kuboth z Dobrodzienia, 
Adelajda i Konrad Lierfeld z Rzędowic, 
Hildegarda i Ernest Maciuch z Pluder,  
Elżbieta i Józef Mrugała z Klekotnej, 
Władysława i Bogusław Olearczuk 
z Dobrodzienia, Elżbieta i Tadeusz 
Sawiccy z Dobrodzienia,  Róża i 
Norbert Skuballa z Pluder, Wanda i 
Marian Tkaczyk z Szemrowic, Renata 
i Joachim Trzensiok z Myśliny, Janina 
i Józef Waliczek z Dobrodzienia, 
Elfryda i Franciszek Maziol z 
Dobrodzienia.

Na uroczystość przybyło 17 par 
małżeńskich.

Serdeczne życzenia oraz gratulacje 
dostojnym Jubilatom złożyła burmistrz 

Sołtys Bzinicy Nowej wraz z mieszkańcami pragną złożyć ser-
deczne podziękowania dotychczasowemu Sołtysowi, 

Panu Rajnoldowi Krawczykowi 
za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz wsi  Bzinica Nowa.

Dziękujemy za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności  
we wszystkich dziedzinach życia, za troskę wyrażającą się po-
dejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw 
służących rozwojowi naszego sołectwa, a  tym samym całej naszej 
gminy.

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii pragniemy 
życzyć Panu Rajnoldowi wraz z rodziną, zrealizowania wszystkich 
zamierzeń i planów a przede wszystkim zdrowia i pogody ducha.

Tomasz Bieniek
Sołtys Bzinicy Nowej
wraz z mieszkańcami

Dobrodzienia – Pani Róża Koźlik, 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu – Pan Damian Karpinski 
oraz z-ca Kierownika USC – Pani Ewa 
Kalisz.

Pary małżeńskie zostały odznaczone 
przez Prezydenta RP medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Aktu dekoracji dokonała Burmistrz 
Dobrodzienia – Pani Róża Koźlik. 
Małżonkowie otrzymali również oko-
licznościowe dyplomy oraz kwiaty. 

Zrobiono również pamiątkowe zdjęcia. 
Po części oficjalnej dostojni Jubilaci 
zostali zaproszeni przez Panią Burmistrz 
na wspólny poczęstunek. Uroczystość 
uświetnił  wspaniały występ dzieci z 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 
w Dobrodzieniu, przygotowany przez 
Panią Gabrielę Klabis.

Drogim Jubilatom życzymy dalszych 
wspólnych lat życia w zdrowiu, miłości, 
zgodzie i wzajemnym szacunku.

/E.K./

Kwota zwrotu podatku ustalona będzie 
jako iloczyn ilości oleju napędowego 
zakupionego do produkcji rolnej i stawki 
za 1 litr. (w 2011 r. jest to 0,85 zł/litr).

Kwota zwrotu nie może przekroczyć 
kwoty wyliczonej jako iloczyn stawki za 
1 litr, liczby 86 i powierzchni użytków 
będących w posiadaniu rolnika wykazanej 
w ewidencji gruntów wg stanu na 1 
kwietnia 2011 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie  
od 2 maja do 31 maja 2011 r. gotówką w 
kasie urzędu miejskiego albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku. 

Wnioski dostępne są w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (pokój 
nr 16 oraz na stronie www.dobrodzien.pl. 

Wszelkich informacji dotyczących 
zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w 
pokoju nr 16 w godzinach 7:30 - 15:30 
oraz pod numerem  telefonu: 34  3 575 100 
wew. 25

 LA

Zwrot podatku akcyzowego



Echo
DOBRODZIENIA
i Okolic8

W dniu 11 stycznia b.r. w Oleśnie odbyło się uroczyste Spotkanie 
Noworoczne połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień Starosty 
Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury - „Róże Powiatu 2010”. 
Starosta Oleski Jan Kus przyznał trzy statuetki oraz wyróżnienia. Z 
przyjemnością informujemy, że wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie 
sportu otrzymał mieszkaniec Dobrodzienia  – Tomasz Sikora. Poniżej 
prezentujemy Laureatów tegorocznych „Róż Powiatu”: Elżbieta Lesik, 
Dorota i Gerard Wonsowie, Reinhold Kotwic. Wyróżnienia: Irena 
Szczepańska, Andrzej Pyziak, Tomasz Sikora.

Tradycyjnie, tego dnia wręczone zostały także „January” - nagrody 
dla sponsorów i darczyńców powiatu oleskiego oraz „Januarki ” 
– nagrody dla wolontariuszy.          AWK

W dniach od 7 do 10 lutego 2011 roku w miejscowości 
Kocury, miało miejsce szkolenie współfinansowane ze środków 
Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi 
w ramach tematu edukacji finansowej „ ZAPLANUJ SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ – Przewodnik Domowych Finansów”. 
Szkolenie odbyło się przy dużej frekwencji, a uczestnicy byli 
bardzo zainteresowani ciekawymi tematami związanymi z 
oszczędzaniem i planowaniem swoich wydatków w rodzinie. W  
szkoleniu tym uczestniczyły kobiety i mężczyźni jak również 
młodzież. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe, a 
trenerowi Pani Jolancie Kopyto za wspaniale przeprowadzone 
warsztaty oraz za miłą atmosferę.

D.M.

Zaplanuj swoj¹ 
przysz³oœæ

Wyró¿nienie 
dla T. Sikory

26 grudnia 2010 roku odbył się, już 
po raz kolejny, koncert kolęd naszego 
Dobrodzieńskiego śpiewaka operowego 
Piotra Lempy. Dzięki jego wspaniałemu 
głosowi oraz ciepłemu sposobowi bycia 
z nami – jego kolegami, sąsiadami, 
nauczycielami, współmieszkańcami, 
koncert odbył się w serdecznej świątecznej 
atmosferze, w której ciągle byliśmy 
zapraszani do wspólnego kolędowania.

Jak już chyba staje się powoli tradycją 
Piotr zaczął od kolędy „Bóg się rodzi”. 
Jest ona chyba najbliższa Polakom dzięki 
słowom poety Franciszka Karpińskiego 
(XVIII/XIX). Następnie usłyszeliśmy 
„Lulajże Jezuniu” (XVII w.), „Przybieżeli 
do Betlejem” (XVII w., tekst J. Żabczyc) 
oraz „Jezus malusieńki” (XVII w.) – ta 
prosta kolęda powstała prawdopodobnie w 
środowisku karmelitanek, a we wszystkich 
klasztorach żeńskich była niezwykle 
popularna.

W drugiej  części nastąpiły trzy utwory 
świąteczne, które w myśl naszej tradycji 
trudno nazwać kolędami. Najpierw był 
utwór angielski z racji tego,  że Piotrek 
dzieli swe życie teraz głównie między 
Anglię a Dobrodzień…, potem niemiecka, 
a na koniec hiszpańsko – portugalsko 
– angielska i jeszcze angielskie  „Holly 
night”.

Następnie znowu wróciliśmy na grunt 
polski i usłyszeliśmy pięć kolejnych 
tradycyjnych kolęd: „Gdy śliczna 
Panna” (XVII w.) – tekst również bardzo 
popularny w klasztorach żeńskich,  często 
zamieszczany w rękopisach z XVIII w. i 
drukach z XIX , „Dzisiaj w Betlejem” 
(XIX w.) – kolęda z Małopolski, oraz 
współczesna pastorałka „Kolęda dla 
nieobecnych”  - słowa Szymon Mucha, 
muzyka Zygmunt Preisner (ukazała się w 

1999 r. na płycie „Moje kolędy na koniec 
wieku” w wykonaniu Beaty Rybotyckiej. 
Słowa refrenu są tu wyjątkowo wzruszają-
ce, kiedy więc Piotr śpiewał „Przyjdź na 
świat by wyrównać rachunki strat,  żeby 
zająć wśród nas puste miejsca przy stole” 
ludzie ukradkiem  ocierali łzy.

Kolejno mogliśmy wysłuchać: 
„Mizerna cicha” (XIX w., słowa Teofil 
Lenartowicz), „Gdy się Chrystus rodzi” 
(XVIII w.) oraz angielski utwór o tym że  
dziecię się urodziło  jako gwiazdka  na 
niebie i dlatego nie będzie wojen na ziemi 
i wszelkiego zła.

Ponieważ Piotr zawsze sam prowadzi 
swoje koncerty sporo opowiada, wyjaśnia 
i tu właśnie przyznał się do wielkiego 
sentymentu do utworów chóralnych 
ponieważ, jak powiedział, jego korzenie 
zawsze były w chórze. Najpierw tu w 
Dobrodzieniu potem w Częstochowie w 
chórze „Collegium Cantorum”, a w końcu 
w chórze Opery Bałtyckiej. Stąd utwór 
lekko w stylu gospel.

Drugie wspomnienie również było 
chóralne, ale dotyczyło Dobrodzienia i 
kolegi Adriana, z którym zawsze z dużą 
radością wyśpiewywali „Bracia patrzcie 
jeno” (XIX w.)

Na zakończenie Piotr wykonał kolędę 
austriacką, która stała się już własnością 
niemal wszystkich chrześcijan w Europie, 
a nawet świecie „Cicha noc”. Utwór 
powstał 24 grudnia 1818 roku i ma kilka 
polskich tłumaczeń. Najbardziej popularne 
jest tłumaczenie Piotra Maszyńskiego.

Oczywiście rodacy Piotra nie puścili 
go bez bisu. Na zakończenie uroczego, 
pełnego świątecznej podniosłości wieczoru 
Piotr zaśpiewał  „Lulajże Jezuniu”, 
następnie złożył podziękowania księdzu  
proboszczowi Alfredowi Waindokowi 
oraz Dionizemu Brylce za oprawę 
muzyczną koncertu. W odpowiedzi ksiądz 
proboszcz podsumował koncert mówiąc, 
że  to była nasza wspólna  kolędowa 
droga do Boga. Podkreślił również, że 
powinniśmy być wszyscy dumni z tego, 
że sława Dobrodzienia idzie w świat nie 
tylko przez meble czy  misjonarzy, ale 
również przez śpiew. 

Dziękujemy za to Piotrowi oraz za 
wspaniały koncert i oczywiście mamy 
nadzieje na spotkanie za rok.

(Informacje dotyczące kolęd za 
„Śpiewnikiem kolędowym” Jana 
Węcowskiego).

ADa

Koncert Piotra Lempy

W Domu Kultury w Dobrodzieniu 
od stycznia 2011 r. działa dziecięcy 
teatr MaMeMik. Rok temu dzieci miały 
możliwość zaprzyjaźnić się z teatrem 
podczas zajęć teatralnych prowadzonych 
przez Agnieszką Hurnik w Szkole 
Podstawowej. W tym roku nie było już 
takiej możliwości z różnych przyczyn. 
Żeby dzieci jednak nie były zupełnie 
pokrzywdzone zostały zaproszone do 
udziału w spektaklu Teatru Mimowolnego 

„MaMeMik”
„Zaczarowana jabłoń” przygotowanego dla 
dzieci z okazji św. Mikołaja. Ta współpraca 
tak się spodobała młodym artystom, 
że poprosiły o możliwość dalszych 
występów na scenie. Tym sposobem dzięki 
uprzejmości pana dyrektora Domu Kultury 
dzieci spotykają się w każdą sobotę i 
przygotowują własną sztukę - napisaną i 
zagraną przez siebie. Może już nie długo 
będą mogły się pochwalić swoją pracą...

ADa
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Dla rodziców dzieci 
z rocznika 2005

Wolny czas na wagê dobra

Rok 2011 jest ostatnim, w którym ro-
dzice sześciolatków mogą podjąć decyzję 
o rozpoczęciu nauki w klasie I przez swoje 
dzieci. W gminie Dobrodzień wszystkie 
szkoły posiadają odpowiednie warunki 
organizacyjne do przyjęcia 6-latków. 
Udział w programie „Radosna Szkoła” 
wydatnie się do tego przyczynił. W roku 
2010 miejsca zabaw utworzono w szkołach 
w Turzy, Pludrach i Szemrowicach, a plac 
zabaw przy szkole w Szemrowicach. W 
roku 2011 plac zabaw zostanie także 
utworzony w Pludrach a miejsce zabaw 
w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Dobrodzieniu.

Począwszy od roku szkolnego 2009/
2010 obowiązują podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego określone 
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (roz-
porządzenie zostało opublikowane w 
Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 
2009 r. Nr 4, poz. 17), a określone w 
załączniku Nr 2 podstawy programowe 
kształcenia ogólnego (w tym klasy I) 
dostosowane są do wielu dzieci 6-letnich 

rozpoczynających naukę w szkole.  
W naszej gminie w roku szkolnym 

2011/2012 naukę w szkołach podsta-
wowych rozpocznie na pewno 72 sied-
miolatków (w Dobrodzieniu 31 sied-
miolatków). Ilu sześciolatków ze 102 
urodzonych na terenie gminy Dobrodzień 
(w  Dobrodzieniu – 58) podejmie naukę 
w szkole, na tę chwilę nie wiadomo. 
Wiadomo natomiast, że w roku 2012/
2013 naukę w szkole podstawowej 
obowiązkowo rozpocznie 71 sześciolat-
ków w gminie (33 w Dobrodzieniu). 
Sytuacja w naszej gminie różni się od 
innych miejsc w Polsce tym, że u nas 
wspólną naukę sześcio- i siedmiolatków 
nie rozpoczną małe roczniki. Wyjaśniając 
na przykładzie szkoły w Dobrodzieniu: 
np. 2003 i 2004 odp. (35+31) razem 66  
czy 2006 i 2007 odp.  (33+34) razem 67 
– te roczniki nie rozpoczynają razem 
nauki i uczą  się oddzielnie tj ok. 30 
dzieci w roczniku. U nas spotkają się 
2005 (58 dzieci) i 2006 (33 dzieci) 
– razem 91 - te roczniki rozpoczynają 
razem naukę obowiązkowo. Będą to 
więc „dwurocznikowy – wyż”  trzykrotnie 
większy od każdego z dwóch poprzednich 
i dwóch następnych (2007, 2008) lat. Taki 
„wyż” będzie „przetaczał się” przez całą 

szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę 
średnią aż po studia czy wejście na rynek 
pracy.

W roku szkolnym 2012/2013 może 
być problemem z przyjęciem dzieci 
spoza obwodu, gdyż szkoła będzie 
musiała przede wszystkim zapewnić 
miejsca dla dzieci obwodowych. Zgodnie 
z prawem decyzję o losie swoich dzieci 
podejmują rodzice. Zainteresowanym  
polecam stronę internetową Ministerstwa 
Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
gdzie znajdują się wszystkie informacje 
organizacyjne oraz programowe. 
Po prawej stronie umieszczono za-
kładki RADOSNA SZKOŁA i RE-
FORMA PROGRAMOWA. Folder 
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE jest po 
lewej stronie w zakładce RADOSNA 
SZKOŁA, a folder AKTY PRAWNE 
u dołu z lewej strony po kliknięciu na 
REFORMA PROGRAMOWA Można 
tam przeczytać jakie wymagania 
powinien spełniać przedszkolak 
rozpoczynający naukę w szkole i samemu 
spróbować ocenić swoje dziecko. http:
//bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/
rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf.

Można, a nawet należy pytać, w 
przedszkolach i szkołach.

Życzę wszystkim rodzicom dokonania 
trafnych wyborów.

B.U.

 Podziwiam ludzi, którzy mają pasję i 
poświęcają jej swój czas, zarażając przy 
tym innych. Fajnie jest gdy ta pasja ma 
dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie 
tych co ją mają. Poważam też ludzi, któ-
rzy wypełniają jakąś misję – mniejszą 
lub większą i konsekwentnie w wolnym 
czasie pracują dla innych – tych którzy np. 
potrzebują pomocy, bo drogi im się popląta-
ły lub los skomplikował. Tak powolutku 
zmierzam do problemów Stowarzyszenia 
Dobrodzień Potrzebującym, bo dobrze nie 
jest. To oczywiście moje osobiste zdanie, 
jeżeli mogę je tu wyrazić. Kwestia jest 
taka, że brak ludzi. Ten problem istnieje 
już od dłuższego czasu i doskwiera 
szczególnie tym, którzy w jakimś stop-
niu pozostali jeszcze na posterunku. 
Środowisko przyzwyczaiło się już do akcji 
prowadzonych przez Stowarzyszenie na 
rzecz ludzi potrzebujących. Te wszystkie 
imprezy kulturalno-sportowo-muzyczne 
kręcą się jakoś, ale korbą porusza tylko 
kilka osób, a na liście członków jest…
kilkadziesiąt.  Wiadomo – czasy takie, że 
pośpiech jest jak tlen – bez tego nie można 
wyrobić. Czasu mało, brak na wykonanie 
planów, na bycie z rodziną, na rozrywki, na 
sen… Jak tu jeszcze pracować dla kogoś.  
Trudno zarazić kogoś  chęcią pomocy, 

często trafia się na mur obojętności.  
Każdy ma indywidualne podejście, ale 
chyba wszystkim zapał przy zrobieniu 
czegoś dobrego zmienia się w zwątpienie, 
gdy trafia na ironiczne miny cyników i 
śmieszne tłumaczenia „nie umiem, nie 
nadaję się, nie mam czasu…”. Porywamy 
się w Stowarzyszeniu często na poważne 
przedsięwzięcia, nie brak nam pomysłów , 
brak nam ludzi.  Ktoś by powiedział – to po 
co to robicie?… A może każdy z nas ma do 
spłacenia jakiś życiowy dług, tylko woli o 
nim nie pamiętać? Przydałby się  od czasu 
do czasu rachunek sumienia. 

Całe szczęście, że możemy zawsze 
liczyć na wolontariuszy z dobrodzieńskich 
szkół.   No i tak pełna zwątpienia i trochę 
bezsilna próbuję po raz kolejny namówić 
tych co mają czas /a wbrew pozorom jest 
takich wielu/ do pracy w Stowarzyszeniu. 
Teraz możemy pomóc wszyscy, bo jest 
okazja przekazać 1% podatku potrze-
bującym – nic nas to nie kosztuje, wystarczy 
wpisać nr KRS 0000210880 na druku 
rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Fajnie 
by było gdybyśmy solidarnie wspomogli  
to charytatywne  konto, tym bardziej, że 
nic przy tym nie tracimy. Może się komuś 
przez to poprawi samopoczucie?

Ewa Piasecka

Spotkanie 
morsów

W dniu 10 lutego b.r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Dobrodzieniu odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Klubu 
Morsów „Sopel”,  który działa przy 
Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w  Dobrodzieniu.  Klub powstał 
w lutym zeszłego roku, w chwili 
obecnej liczy 14 osób.  Spotkanie 
to odbyło się w przeddzień wyjazdu 
dobrodzieńskich morsów do Mielna, 
gdzie  w dniach 11-13 lutego odbył się 
VIII Międzynarodowy Zlot Morsów.

AWK
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Grajmy z Jurkiem
W przyszłym roku będzie okrągły 

jubileusz, ale póki co zagrała Orkiestra 
po raz dziewiętnasty. Wspomagając 
dzieci cierpiące na choroby urologiczne 
zbieraliśmy kasę na urządzenia 
medyczne niezbędne w tej dziedzinie. W 
Dobrodzieniu i gminie 40 wolontariuszy 
ruszyło z puszkami do ludzi. Rekord z 
ubiegłych lat pobity – zebraliśmy  13.409, 
91 zł. Szkoda, że na popołudniowym 
koncercie WOŚP Dom Kultury gościł 

niewielu widzów. Orkiestra grała jednak 
mimo braku tłumów, było ciepło, bo 
grzały gorące serca. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku na sali widowiskowej 
zabraknie siedzących miejsc. Wiemy, że 
warto zagrać w tej jedynej Orkiestrze, 
gdzie nie liczy się słuch i głos, tylko 
właśnie gorące serce i datek z portfela. 
Grajmy, póki Dyrygent nie szczędzi sił 
na prowadzenie koncertu.

Ewa Piasecka

Zjazdy absolwentów stały się  po-
pularne i odbywają się już we wszystkich 
niemal szkołach. U nas też nadchodzi 
okres spotkań szkolnych i klasowych.  
Już 2 maja br. spotka się rzesza byłych 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 
jesienią czyli 19 listopada spotkają się 
absolwenci   Technikum Mechanicznego, 
Technikum Przemysłu Drzewnego i 
Technikum Handlowego. Natomiast w 
przyszłym roku 6 października będą mieli 
okazję spotkać się Ci, którzy ukończyli 

Spotkania 
po latach

Szkoła Termin zjazdu

Liceum Ogólnokształcące 02 maja 2011 r.

Dobrodzieńskie Technika 19 listopada 2011 r.
Gosławickie Technika 06 października 2012 r.

naukę w Gosławickim Zespole Szkół.  
Ponieważ najmniej czasu dzieli nas od 
Zjazdu LO informuję, że można już teraz 
sposobem tradycyjnym lub  elektronicznie 
wypełnić kartę informacyjną i przesłać 
ją na adres szkoły. Te informacje są 
na razie sygnalizacyjne, szczegóły bę-
dziemy zamieszczać sukcesywnie w 
następnych numerach. Apelujemy więc do 
absolwentów naszych szkół – rezerwujcie 
urlopy – trza wrócić do szkoły. 

Kalendarzyk ku pamięci

„Mosty Dialogu” to nagroda dla tych, 
którzy pielęgnują wielokulturową historię 
Opolszczyzny ponieważ widzą właśnie 
tym jej atut.

„Śląsk Opolski często bywa porów-
nywany do szmaragdu, szlachetnego 
kamienia, który niepowtarzalne piękno 
bierze z obecności wielu domieszek” - 
mówi Józef Sebesta, współprzewodniczący 
Kapituły „Mosty Dialogu”. 

8 grudnia 2010 roku na Górze Świętej 
Anny odbyła się uroczystość podczas 
której zostały wręczone nagrody "Mosty 
Dialogu" 2010. Nominacje odbywały się 
w trzech  kategoriach: Ludzie, Instytucje 
oraz Organizacje Pozarządowe. W ka-
tegorii – Instytucje – nagrodę przyznano 
Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i 
Sportu za pomysł, poziom i wytrwałość w 
organizowaniu Międzynarodowych Spotkań 
Zespołów Artystycznych Mniejszości 
Narodowych i etnicznych „Źródło”.

Wśród organizacji pozarządowych  
nagrodzono Caritas Diecezji Opolskiej 
– za niesienie pomocy potrzebującym, bez 
względu na pochodzenie czy wyznanie. 
Pastor Henryk Schröder, za ratowanie 
zabytków i działalność ekumeniczną, został 
laureatem w kategorii „Ludzie”. 

Nagroda została ustanowiona przez 
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego oraz Konsulem 
Generalnym Republiki Federalnej Niemiec 
we Wrocławiu.

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej 
ogłasza plebiscyt w którym można głosować 
na  organizacje pozarządowe, instytucje 
oraz konkretnych ludzi, którzy działają na 
rzecz szeroko pojętej wielokulturowości 
województwa opolskiego. Plebiscyt ma na 
celu pokazanie i uhonorowanie w przestrzeni 
publicznej tych, którzy od lat żyją ideą 
doświadczania kulturowej różnorodności 
i wielojęzyczności oraz  propagowania 
wiedzy o regionie i jego walorach. 

Laureatami tegorocznych nagród 
specjalnych Złote Mosty Dialogu 
2010 zostali: dr Helmut Kohl, kanclerz 
Republiki Federalnej Niemiec 1982 – 1998 
oraz Tadeusz Mazowiecki premier Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej 1989 – 90. 

Po otrzymaniu tej nagrody „Źródło” 
ma na swoim koncie już trzy: w 2004 
roku II miejsce w konkursie „Partnerstwo 
Bez Granic” przyznane przez Marszałka 
Województwa oraz w 2009 roku I miejsce 
w konkursie Federacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej przyznane przez Kapitułę pod 
przewodnictwem prof. Jerzgo Regulskiego 
oraz polską sekcję UNESCO. Serdecznie 
gratulujemy i czekamy na kolejne edycje 
„Źródła” bez którego już chyba nie 
wyobrażamy sobie lata w Dobrodzieniu.

ADa

"Źródło" 
nagrodzone M³odzi fachowcy

W 2010 roku pracodawcy wyszkolili 
34  młodocianych pracowników z terenu 
Miasta i Gminy Dobrodzień. Nauka 
zawodu w zależności od jego rodzaju  
trwała 2 lub 3 lata. Najpopularniejszymi 
zawodami w ubiegłym roku wśród naszej 
młodzieży były: sprzedawca (6), monter 
elektronik i elektryk (5), stolarz (4), 
tapicer (4), ślusarz i operator obrabiarek 
skrawających (3), kucharz małej 
gastronomii(3), fryzjer (2), krawcowa 

(2),  mechanik pojazdów samochodowych 
(2), piekarz (1), rolnik (1), monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych (1). 
Na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników w ramach 
środków przekazywanych z Funduszu 
Pracy przeznaczona została kwota 
246.290,11 zł. 

H.K.

Życzę wszystkim Absolwentom niezapomnianych spotkań
Ewa Piasecka

Namiary: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Oleska 7; 46-380 Dobrodzień 
Telefon i fax. 34 35 75 246 
e-mail: zsdobrodzien@poczta.onet.pl
www.zspdobrodzien.pl
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Taneczny Dobrodzieñ
Historia tańca jest tak długa jak 

istnienie ludzkości. Ten przejaw dzia-
łalności był obecny we wszystkich 
epokach i kulturach, gdzie poprzez tę formę 
ruchową przekazywano  
opowieści, a  zawdzięcza 
swoje powstanie po 
części wierzeniom reli-
gijnym. Ludzie tańczyli, 
aby sprowadzić deszcz 
w czasie suszy, czy 
spowodować wzrost 
urodzaju i zapewnić 
pomyślność łowów. 
Wojownicy tańczyli, 
żeby wzbudzić w sobie 
odwagę przed walką, 
ale to już mniej chlubny 
odłam jego genezy. W 
kulturze europejskiej 
n a j w c z e ś n i e j s z e 
wiadomości pochodzą 
od Homera, który w 
Iliadzie opisuje grecką 
choreę, taniec grupowy dziejący się w kole 
z towarzyszeniem śpiewu chóru. Starszy 
jeszcze opis jaki dotrwał do naszych 
czasów pochodzi ze Starego Testamentu 
i odnosi się do króla Dawida tańczącego 
przed Arką Przymierza. 

Taniec towarzyski natomiast wywodzi 
się z tańców salonowych i zabaw ludowych 
i jest uprawiany od początku XX wieku. To 
dyscyplina, w której od pierwszej połowy 
ubiegłego stulecia organizowane są 
turnieje przez Międzynarodowy Związek 

Tańców Towarzyskich; w Polsce za sprawą 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT) 
istniejącego od ponad pięćdziesięciu lat.

Z uwagi na to, że w naszym mieście 

już od trzech lat organizowany jest 
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca 
Towarzyskiego, w którym biorą udział 
pary taneczne z całej południowej Polski 

i nie tylko, warto słów kilka przybliżenia 
tej dyscypliny, która dzieje się między 
sportem a sztuką piękną. A zatem mamy 
tańce standardowe, w kolejności jak 
na turniejach: walc angielski, tango 
(dawniej taniec latynoamerykański), 
walc wiedeński, foxtrot, quiskstep i 
latynoamerykańskie: samba, cha-cha, 
rumba (najbardziej zmysłowy), pasa doble 
(dawniej standardowy), jive. Do innych nie 
zaliczanych do typowo towarzyskich i nie 
ocenianych w turniejach zaliczamy między 

innymi american smooth, bachata, 
beguine, blues rock, boogie, boston, 
calypso, czy znana nam doskonale 
polka czeska (która jest muzycznie 
rdzennie polska, ot historyczny 
ewenement) oceniana w kategorii 
Hobby w Czechach i niektórych 
regionach PTT.

W turniejach dzieje się podział 
na kategorie wiekowe i umie-
jętności, które zaszeregowane są w 
klasach w kolejności odwrotnej do 
liter naszego alfabetu. H, G, F, to 
wspomniane wyżej Hobby; E, D, C, 
B, A i S to poziom profesjonalizmu 
wykonywanych tańców, klasyfikacji 
danej pary zaakceptowanej przez 
Polskie Towarzystwo Taneczne, jury 
danego, ogólnopolskiego turnieju 
przyznaje klasy wyższe.

W III Ogólnopolskim Miko-
łajkowym Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia w dniu 5. grudnia 
ubiegłego roku wzięły udział pary 
z 32 klubów, między innymi z Czę-
stochowy, Wrocławia, Sosnowca, Gli-
wic, Katowic, Łodzi, Jeleniej Góry, 
Kłobucka, Dobrzenia Wielkiego, 
czyli krótko z wielu miejsc Polski, a 

w tym MDK Lubliniec i Szafir Olesno. 
Miło mi poinformować, że zawodnicy 

tych dwóch ostatnich zajęli czołowe 
miejsca. I tak para Radłowski Tymoteusz, 

Pietrek Dorota w kategorii wiekowej 
powyżej 15 lat, w klasie E  w tańcach 
standardowych z MDK Lubliniec zajęła 
miejsce drugie, a nasz Marcin Koj ze 

swą partnerką Olimpią Błach 
z Szafira Olesno – trzecie. 
Jeszcze wyżej  klasyfikowali się 
Marcin Karpinski (również Do-
brodzienianin) i Anna Meusing, 
którzy w kategorii wiekowej 
14 – 15, w klasie C, a więc od-
powiednio wyższej, w stylu stan-
dard zajęli miejsce trzecie, a w 
zaszeregowaniu stylu Latin, czyli 
latynoamerykańskiej, miejsce 
drugie. Do klasy B więc już jakby 
jeden krok… 

Ale też w jakiś sposób cu-
downie prezentowali się trzy, 
cztero letni przyszli tancerze z 
klubu Szafir Olesno, którymi 
opiekuje się Adam Marek pro-
wadzący tę prywatną szkołę w 
tym mieście. Ich nieporadne 

jeszcze ruchy bawiły i cieszyły licznie 
zgromadzoną publiczność. No, lecz takie 
są pierwsze kroki. 

III Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego, którego organizatorami 
byli Urząd Miejski w Dobrodzieniu, 
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 
oraz Szafir Olesno wpisuje się już na 
stałe w program imprez kulturalnych 
naszego miasta. To dobrze. To bardzo 
dobrze, taniec to ruch, to dbałość o  
kondycję psychofizyczną. Każdy może 
tańczyć, niekoniecznie profesjonalnie, 
lecz ot tak. To jak wspomniałem na 
wstępie nasza pierwotna świadomość, 
przekazywanie emocji, opowieści, uczuć. 
Gdy przyglądamy się parom wędrującym 
po parkiecie hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Dobrodzieniu, gdzie od 
trzech lat mają miejsce opisywane turnieje, 
może mamy nieodpartą chęć powędrować 
tak jak oni. 

Kolejny turniej w Dobrodzieniu to 
już historia, która pod koniec tego roku 
ponownie zakwitnie, a przynajmniej 
mieć należy taką nadzieję. Nic nie staje 
na przeszkodzie, bo cieszy to oko, raduje 
skołatane codziennością serce i rozrywka 
przedniej marki. W ubiegłym już roku 
imprezę prowadziła Beata Sobczak-Kuca, 
profesjonalna konferansjerka tego typu 
imprez z Częstochowy. 

Cieszy fakt, że oprócz imprez tak 
dla środowiska dobrodzieńskiego stan-
dardowych jak Źródło, czy inne, by nie 
wymieniać, Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Dobrodzienia wpisuje się na stałe w 
harmonogram imprez kulturalnych na-
szego miasta.

Janusz Orlikowski
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Ród Dobrodzieńskich
Edward Goszyk: z dziejów Dobrodzienia

Najwcześniej, bo w r. 1498 napotykamy w aktach (C. Sil. 
VI 441) na Purkarda z Dobrodzienia, który świadczył przy 
spisywaniu jakiegoś dokumentu w Raciborzu. Weltzel w swej 
kronice Dobrodzienia przypuszcza (s. 41), że Henryk Kalinowski 
i Jan Dobrodzieński byli synami Franciszka Kalinowskiego, pana 
na Dobrodzieniu w r. 1480 i jeszcze 1501. Henryk Kalinowski był 
właścicielem wsi Kokoszyce, ale już wcześniej posiadał ją (1519) 
Andrzej Dobrodzieński. Wszystko to bardzo zawiłe a skąpość 
dokumentów nie pozwala na dalsze wyjaśnienia. 

 Jan Dobrodzieński sprzedał 01.07.1527 Baltazarowi 
Wilczkowi z Nowej Zemice (Morawy) dwa stawy z gospodarstwa 
Pstrażna. Rok później ten sam Jan sprzedał następny staw, zwany 
Tryściniec, wraz z lasem Krzysztofowi Zwierzynowi z Lancowa. 
W księgach księstwa opolsko-raciborskiego wymienia się też 
(1536) Bernarda Dobrodzieńskiego. 

Jakkolwiek ród dobrodzieńskich figuruje w spisie starych 
rodów śląskich, szlachectwa chyba nie posiadał, w każdym razie 
nie udało się odszukać ich herbu. Łukasz Dobrodzieński 1636 
był urzędnikiem w Dolnej Polance a na  ”obywatelskiej” pieczęci 
posiadał jakby „P” przechodzące „J” przestrzelona strzała. Po 
bokach jeszcze L. D. Zygmunt  Dobrodzieński 1680 malował 
(nie wiadomo co) na zamku w Polance.

To „P” na pieczęci Łukasza Dobrodzieńskiego znaczyło chyba 
Paczyńskich, z którymi Dobrodzieńscy byli spokrewnieni. Jednak 
ród Baczyńskich nie figuruje wśród rodów śląskich (Pilnacek) 
chociaż pieczętował się polskim herbem Ogończyk (na 
półpierścieniu pół białej strzały na czerwonym polu, w klejnocie 
dwie panieńskie ręce wyciągnięte do góry). 

Nas najbardziej interesuje Adam Wilhelm Dobrodzieński. 
Urodził  w 1603 w Oleśnie. Był blisko związany z rodziną 
Paczyńskich na Warłowie. Swe wykształcenie zdobył prawdo-
podobnie u Jezuitów w Ołomuńcu, został magistrem, później 
doktorem nauk wyzwolonych i filozofii jak też bakalaureatusem  
teologii. Ordynowany 1634. Do roku 1640 spotykamy go w 
tamtejszej diecezji jako proboszcza w Wielkich Senicach. Odtąd 
był dziekanem kolegiaty i proboszczem kościoła maryjnego 
w Kremser, gdzie otrzymał godność przeora. Podczas wojny 
trzydziestoletniej Szwedzi 26. czerwca 1643 spowodowali pożar 
miasta, przy czym spłonął też jego kościół.

Już wcześniej ufundował w kolegium jezuickim jedno 
miejsce dla ucznia z Opolskiego. Także w Ołomuńcu 583 floreny 
przeznaczył jako fundację na utrzymanie jednego ucznia. W r. 
1644 zrezygnował z proboszczowstwa „ob defectum natalium” 
(brak  legalnego urodzenia lub szlachectwa). Chodziło tu raczej 
o to drugie. Co prawda pieczętował się małą pieczęcią z trzema 
gwiazdkami a dużą z strzałą, jednak te trzy gwiazdki nie pasują 
do żadnego herbu.  Godło Paczyńskich zostało już poprzednio 
opisane, a Kalinowscy pieczętowali się strzałą jednak u dołu 
rozszczepiona, z końcami zdobionymi różami. 

Po powrocie w ojczyste strony Adam Wilhelm wsparł pewną 
sumą kościół i przytułek w Dobrodzieniu (19 września 1644). W 
r. 1647 został proboszczem w Gozdnicy k. Wrocławia.

W swym życiu ciągle szukał swego zakonu, któremu 
zawdzięczał swe wykształcenie. Darował więc na zagospo-
darowanie majętności Jezuitów w Puszewicach koło Wrocławia 
300 florenów, za co wybudowali i wyposażyli browar. Także 
później parokrotnie przeznaczył pewne sumy na odbudowę 
zabudowań gospodarczych a w r. 1656, po spaleniu się folwarku, 
kazał popędzić tam zakupione przez siebie konie i 100 owiec. W 
podzięce za to przyjęto do konwiktu jednego wskazanego przez 
niego ucznia. Był to syn burmistrza z Gliwic. 

1660 w zapisie testamentarnym przeznaczył on swe wierzy-
telności, które były zabezpieczone: 1000 florenów na Gwoździa-
nach i 1000 talarów na sołtysostwie Szymonia na parę fundację, 
przede wszystkim na kształcenie młodzian z Dobrodzienia i 

okolicy. 
Egzekwowanie 

sum należnych Do-
b r o d z i e ń s k i e m u  
napotykało na trud-

ności. W wyniku procesu przeprowadzono ugodę między 
nadzorcą fundacji (Regens) a rektorem Augustyn Geynitzem: 
Dlatego, że pomoc dobroczyńcy przynosiła rocznie 51 talarów 
śląskich dochodu, miał zostać przyjęty do seminarium zdolny 
młodzieniec z wyżywieniem przy zwykłym lub długim stole, z 
noclegami i opierunkiem. Bez tych dwóch ostatnie wymienionych 
usług. Seminarium wypłacało uczniowi rocznie 10 tal. Na pomoc 
w ubraniu. Kandydata wyznacza fundator tak długo jak żyje, 
po jego śmierci przechodzi to na synów zmarłego Christofera 
Paczyńskiego – Adama i Mikołaja i ich następców, a gdyby ich 
zabrakło, to na rektora, który odpowiedniego kandydata wyszuka 
w Dobrodzieniu i okolicy. Skoro jeden uczeń ukończy szkołę 
początkiem listopada lub początkiem nowego roku szkolnego, 
ma zostać przyjęty następny. Dalej wyliczono obowiązki ucznia. 
Fundator zmarł 31. maja 1673. 

Duża liczba tutejszej młodzieży cieszyła się z hojności bez-
płatnego nauczania we Wrocławiu i każdy z nich nosił przydomek 
„Dobrodzieński”. Byli to: Wacław Paczyński, Franciszek von 
Strachwitz z Lublińca, Józef Paczyński, Józef Stotter, Jan 
Szyja, N. Paczyński, Leopold Paczyński, Józef von Claussnitz. 
Początkiem lat pięćdziesiątych XVII w. nadzorca fundacji dołączył 
do dokumentu fundacyjnego następujące zdanie: „Jakkolwiek 
Fundator życzył sobie, że jego wychowankowie prócz bielizny i 
jej prania mają otrzymać 10 talarów na ubrania, otrzymują obecnie 
tylko pomieszczenie i wyżywienie, gdyż fundacja składa się z 
rzeczy, które z upływem czasu znalazły swe zakończenie .” Później 
jeszcze miano Dobrodzieńskich nosiło 30 studentów. Fundacja 
przetrwała aż do roku 1875, kiedy to znalazł konwikt.
PRZYPISY: 
Josef Placek- Rody Starego Szelska- Dil I- Jilove u Prahy 1969. 
Augustyn Weltzel- Die Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag- Racibórz 1882. 

Usługi szewskie 
EKSPRES

Jan Romanów 

PANTOFELEK
Ozimek ul. Hutnicza 3 (stara Biedronka)

Czynne: 
od poniedziałku do piątku 

9.00-18.00
w sobotę 8.30-14.00

Szybko, tanio i przede wszystkim solidnie
naprawimy Twoje obuwie 

(możliwość naprawy od ręki)
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W dniach 21 do 25 stycznia 2011 roku 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu uczniowie i nauczyciele 
mieli zaszczyt gościć „Złotego Gołębia 
Pokoju” – symbol poszanowania praw 
człowieka.

Od 1948 roku gołąb jest symbolem 
Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka przyjętej przez ONZ. 
W 2008 roku w 60 – tą rocznicę 
jej ogłoszenia niemiecki artysta 
Richard Hillinger wyrzeźbił statuetkę 
gołębia naturalnej wielkości po czym 
powstało jej 30 odlewów mających 
przypominać o 30 podstawowych 
prawach człowieka wymienionych w 
Deklaracji. Statuetki wędrują po świe-
cie - przekazywane są przez głowy 
państw, znane osobistości, instytucje 
i samorządy. Do Polski „Gołąbek” 
trafił z Niemiec. Swoją podróż po kraju 
zaczął od powiatu krotoszyńskiego. 
Potem był powiat koniński, oleski, a 
następnie będzie opolski, przemyski i 
gołąbek „odleci” na Ukrainę. Co kilka 
tygodni zmienia on miejsce pobytu 
rezydując głównie w szkołach co jest 
zgodne z ideą wezwania Zgromadzenia 
Ogólnego, które zobowiązało Państwa 
Członkowskie do „spowodowania aby 
Deklaracja była rozpowszechniana, 
pokazywana, czytana i objaśniana 

O przekazaniu 
Z³otego Go³êbia Pokoju

przede wszystkim  w szkołach i innych 
instytucjach oświatowych, wszędzie 
bez względu na status polityczny kraju 
lub terytorium”.

W Dobrodzieniu uroczystość prze-
kazania Złotego Gołębia odbyła się 21 
stycznia w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Z tej okazji 
uczniowie pod kierunkiem Agnieszki 
Hurnik i Beaty Sikory przygotowali 
przedstawienie pt. „Ratunku! Moja ró-
ża umiera” na podstawie „Małego Księ-
cia”, które zostało zaprezentowane tuż 
po odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
oraz Hymnu Unii Europejskiej. Bohater 
spektaklu poszukuje wśród ludzi przy-
jaciela, który pomógłby mu uratować 
jego różę. Spotyka biznesmena, 
popularną aktorkę, polityka, a nawet 
ucznia, którzy tylko mówią o prawach 
człowieka, ale tak naprawdę nie mają 
czasu na ich realizowanie. Na szczęście 
Mały Książę spotkał dziecko, które w 
swej szczerości zaoferowało mu pomoc 
i pokazało ludzi prawdziwie dbających 
o przestrzeganie praw człowieka na 
ziemi.

Po obejrzeniu przedstawienia za-
proszeni goście mogli być świadkami 
przekazania Złotego Gołębia Pokoju 
przez Dyrektora Zespołu Gimnazjalno 
– Szkolnego w Zębowicach panią Mał-

gorzatę Stelmach na ręce Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu Andrzeja Dziemby.

W uroczystości wzięli udział 
Naczelnik Wydziału Promocji i Roz-
woju Gospodarczego Starostwa Po-
wiatowego w Oleśnie Norbert Hober 
oraz Wójt Gminy Zębowice Waldemar 
Czaja wraz z gimnazjalistami z Zębo-
wic i Dobrodzienia. Po zakończeniu 
części oficjalnej i przemówieniach 
zaproszonych gości wszyscy uczestni-
cy uroczystości wyszli przed budynek 
sali, gdzie przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego ZSP w Dobrodzieniu, 
Gimnazjum w Zębowicach oraz Gim-
nazjum w Dobrodzieniu wypuścili w 
świat 64 gołębie na pamiątkę 64–tej 
rocznicy powstania Deklaracji Praw 
Człowieka.

25 stycznia Złoty Gołąb Pokoju 
został przekazany przez Dyrekcję i 
delegację uczniów ZSP w Dobrodzie-
niu na ręce Dyrekcji Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcą-
cych Oleśnie. Natomiast 27 stycznia 
w Niemodlinie nastąpiło uroczyste 
przekazanie Złotego Gołębia Pokoju 
przez wicestarostę powiatu oleskiego 
Stanisława Belkę na ręce wicestarosty 
powiatu opolskiego Leonardy Płoszaj.

ADa

Dnia 25 listopada 2010 uczennice: 
Justyna Tworek i Ewelina Krawczyk 
przy akompaniamencie gitarowym 
Joanny Kraus pod opieką mgr Beaty 
Sikory reprezentowały Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w Dobrodzieniu 
na Powiatowym Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Oleśnie.  
Dziewczyny zaśpiewały dwie  piosenki 
„Pół na pół” oraz „Jeszcze raz” w 
pięknym dwugłosie. Wystąpiły jako 
ostatnie uczestniczki i bardzo uważnie 
słuchały konkurencyjnych zespołów. 
Po raz pierwszy wystąpiły przy 
wtórze gitary akustycznej, zazwyczaj 
śpiewają przy akompaniamencie 
keyboardu. Ale kiedy wyszły na scenę 
i zaśpiewały pierwsze dźwięki, nikt z 
publiczności nie miał wątpliwości, 
że brzmi to wyjątkowo pięknie, że 

stały się poważnym „zagrożeniem”  
wygranej. Ponadto zyskały sympatię 
publiczności,  która klaskała w 
rytm piosenek. Dziewczyny miały 
obciążenie, gdyż były zeszłorocznymi 
laureatkami tego konkursu. No i stało 
się – zajęły I miejsce w Przeglądzie, 
pokonując swoich kolegów ze szkół 
w Oleśnie,  Praszce, Gorzowie 
Śląskim. Szkoły te wystawiły po kilka 
reprezentacji, nas reprezentowały 
tylko one! 

– Uwielbiam pracę z tymi dziew-
czynami, one całe są muzyką, od stóp 
do głów, czują to doskonale. Ponadto 
mają bardzo dobre wyczucie harmonii 
i często same układają poszczególne 
głosy. Bawić się dobrze muzyką – to 
sztuka, a one to robią z przyjemnością! 
Kiedy jeździmy na różne konkursy, 

Zaśpiewały 
najlepiej w Oleskim

jury często zwraca uwagę na ich 
swobodę na scenie i na tę zabawę 
muzyką; są przecież laureatkami 
również innych konkursów i to poza 
naszym powiatem. Dziewczynom 
szczerze gratuluję i życzę jeszcze 
wielu sukcesów! 

Udział w takim konkursie to trema, 
ogromna rywalizacja, ale i dobra 
zabawa z rówieśnikami.  Dziewczyny 
otrzymały dyplom i piękny puchar i 
bawiły się naprawdę wyśmienicie. My 
również gratulujemy wygranej!!! 

Beata Sikora
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Koncert zespo³u "Alleluja"
Do dźwięków tego zespołu jesteśmy 

tak przyzwyczajeni podczas mszy świę-
tych w kościele pod wezwaniem św. 
Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, że 
jego obecność wydaje nam się oczywista. 
Zawsze są gdzieś na chórze, nie widać ich a 
pięknie śpiewają.  Myślę jednak, że wielu z 
nas było bardzo pozytywnie zaskoczonych 
zobaczywszy chór w pełnym składzie. 
Koncertują od zawsze, ale zwykle gdzieś 
poza parafią bo przecież tu są na co dzień. 
Na szczęście i nam postanowili pokazać 
niemal wszystkie swoje możliwości 
podczas godzinnego koncertu przybliżając 
nam nieco swoją historię.

Zespół powstał w 1983 roku i działał 
pod opieką Dionizego Brylki aż do 
1987 kiedy dyrygenturę przejęła Beata 
Sikora. Cały czas jednak współpracują z 
Dionizym, który przygotowuje aranżacje 
nowych utworów, gra im na organach i 
również śpiewa. Poza Dionizym drugim 
organistą i jednocześnie chórzystą jest 
Rafał Lisurek. Skład zespołu ulega cią-
głej zmianie ze względu na wyjazdy 
młodych ludzi na studia czy zakładanie 
rodzin i podejmowanie pracy kolidującej 
z piątkowymi próbami. Mimo to udało się 
nagrać wspólną płytę z kolędami „Idzie 
kolęda”, która była jeszcze do kupienia 
podczas koncertu. 

Wszyscy którzy znają Dionizego 
wiedzą, że praca z nim to wielka przygoda 
nigdy nie dająca się przewidzieć. Na 
poprzednim wspólnym koncercie Beaty 
i Dionizego tematem naczelnym była 
magiczna karteczka bez której nie byłoby 
wspólnego śpiewu, a teraz okazało się, że 
złośliwy komputer Dionizego odmówił 
posłuszeństwa właśnie w dzień koncertu. 
Oznaczało to, że wszystkie aranżacje 
przygotowane wspólnie do utworów 
nagranych na płycie i te z którymi chór 
stale ćwiczy są niedostępne… Mieliśmy 
zatem okazje wysłuchać koncertu ab-
solutnie żywego i w dużej mierze im-
prowizowanego bo Dionizy musiał grać 
z pamięci wykorzystując całą swoją 
intuicję i talent. Czasem mogliśmy dos-
trzec zdziwione oczy chórzystów, ale 
spisali się wspaniale w niezwykły sposób 
wyczuwając intencje akompaniatora.

Zatem w pierwszej części mogliśmy 
usłyszeć utwór śpiewany solo przez Beatę 
Sikorę i chór „Ciemna nocy niepojęta” 
(Kolęda Maryi). Po czym Adrian 
Kaczmarczyk wygłosił słowo wstępne 
zachęcając do wspólnej modlitwy przez 
śpiewanie kolęd. 

Jako drugi utwór usłyszeliśmy „Bracia 
patrzcie jeno”, który uchodzi za ulubioną 
kolędę zespołu i jednocześnie najdroższą 
na płycie bo najdłużej trwało jej nagranie. 

Trzeba dodać, że kolędy najczęściej 
nagrywa się wiosną lub latem by na 
grudzień zakończyć pracę nad płytą. Zes-
pół nagrywał płytę w studio u oo. Paulinów 
na Jasnej Górze w czasie Wielkiego 
Postu… Nie dość, że trudna to jeszcze 
nie szła dobrze, a w dodatku donośna w 
męskich basach i tenorach. Po kilkunastu 
okrzykach „Bracia patrzcie jeno”!!! zszedł 
miły ojciec Paulin z prośbą by może już 
przeszli do następnej kolędy bo oni tam 
usiłują wyciszyć się wielkopostnie…

Po tej anegdocie i odśpiewanej kolędzie 
zespół zaprezentował swe talenty chóralne 
pieśnią „Śpiewajmy Panu” wykonaną a 
capella. Kolejno Beata Sikora wykonała 
solo „Jest taki dzień”, następnie chór 
„Betlejemskie pole śpi” znów a capella 
oraz „Nocnej chwili” (Strach niesłychany 
cud niewidziany).

W drugiej części koncertu Adrian 
przybliżył nieco historię zespołu i za-
prosił znowu  w swoje szeregi byłych 
chórzystów, których rozpoznawał na 
widowni, a także nowych chętnych do 
wspólnego śpiewu na chwałę Bogu i ku 
uciesze ludzi.  Następnie rozbrzmiało w 
kościele św. Marii Magdaleny  „Pokój 
na ziemi dzieciom” i kolejno „Anioł 
pasterzom mówił”, „A wczora z wieczora”, 
„Zaśnij Jezuniu święte dziecię”.

Trzecią część prowadzący rozpoczął 
od informacji o nagraniu płyty i jej 
ciągłej obecności na rynku po czym 

rozbrzmiały kolędy: „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”, „Mizerna cicha”, „Przybieżeli 
do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Maleńka Miłość” – solo Beaty Sikory, 
„Christus” a capella, „Lulajże Jezuniu” 
oraz „W dzwony dzwoń” a capella.

Na zakończenie głos zabrał ksiądz 
wikary Jan Golba dziękując za koncert 
i wyrażając słowa podziwu, że znaleźli 
się odważni mężczyźni by śpiewać w 
chórze, na co szefowa zespołu natych-
miast zaprosiła księdza w szeregi chó-
rzystów skoro Bóg obdarzył pięknym  
tenorem… Słowa podziękowania zostały 
również skierowane pod adresem księdza 
proboszcza, który towarzyszy temu zes-
połowi od początków istnienia i zawsze 
wspierał go duchowo.

Ksiądz proboszcz był natomiast z 
pewnością wyrazicielem wielu  słuchaczy, 
którzy odczuwali zdziwienie, że nasz 
chór obecny na wielu Mszach ma tak 
szeroki repertuar. Usłyszeliśmy bowiem 
19 utworów! Ten niezwykły koncert był 
potwierdzeniem jakże częstej tezy – cudze 
chwalicie, swego nie znacie lub może nie 
doceniacie…

Zespół pożegnał się z nami utworem 
„Idzie kolęda” solo w wykonaniu Be-
aty Sikory wychowującej kolejnych  
śpiewaków od 23 lat. Dziękujemy i 
liczymy na więcej, skoro jesteście nasi 
dobrodzieńscy.

ADa

W styczniu bieżącego roku Pani 
Agnieszka Koza z Makowczyc 
obchodziła 96–tą, a w lutym Pan 
Stanisław Bogacki z Dobrodzienia 
90-tą  rocznicę urodzin. Dostojnym 
Jubilatom jeszcze raz życzymy 
dalszych długich lat w zdrowiu, 
szczęściu i radości.

/E.K./

Dostojni 
Jubilaci
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O Jase³kach i nie tylko
Prócz kolędowania kolejną formą 

świętowania i wyrażania naszych  uczuć 
religijnych podczas świąt Bożego 
Narodzenia są jasełka. Rozpowszechniły 
się one w Europie w XIII wieku dzięki 
oo.Franciszkanom, a mają swoje źródła w 
średniowiecznych misteriach i ruchomych 
szopkach lalkowych przedstawiających 
sceny bożonarodzeniowe. W Dobrodzieniu 
też już mają swoją tradycję. 

2 stycznia w niedzielę w Domu 
Kultury,  jak co roku, młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Dobrodzieniu przedstawiła dla wszystkich 
naszych mieszkańców jasełka pod 
tytułem „Czwarty Mędrzec ze Wschodu”. 
Scenariusz został przygotowany na 
podstawie legendy chrześcijańskiej 
mówiącej o tym że królów nie było 
trzech tylko czterech… Ten czwarty o 
imieniu Artaban spóźnił się na umówione 
spotkanie. Przygotował dla dzieciątka trzy 
kamienie – perłę, rubin i szafir. Podążając 
za swymi braćmi w duchu spotykał wielu 
ludzi w potrzebie, a ponieważ miał dobre 
serce rozdał wszystko co miał. Nie były to 
łatwe decyzje. W każdej towarzyszyli mu 
Anioł i Diabeł. Kiedy wreszcie Artaban 
dotarł do Betlejem z pustymi rękami 
Anioł mu rzekł: „Zaprawdę powiadam 
Ci, że wszystko coś tym najmniejszym 
uczynił, Jemuś uczynił”…

W rolę Artabana wcielił się Paweł 

Lisoń, który pokazał wszystkie najlepsze 
strony swego talentu również w  finałowej 
piosence „Umiemy żyć obok zła, nauczmy 
się żyć obok siebie”, którą bisował.

Młodzież ZSP w Dobrodzieniu 
przygotowała ten spektakl pod okiem 
Agnieszki Hurnik i Beaty Sikory z okazji 
świąt głównie dla swych kolegów i 
nauczycieli, ale dzieliła się nim jak zawsze 
chętnie. W tym roku widzami stali się 
również więźniowie oddziału więzienia 
w Przywarach. A ponadto spektakl wziął 
udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Kolędniczych HERODY 2011 
w Lewinie Brzeskim. Zespół młodych 
aktorów został nagrodzony wyróżnieniem 
oraz drukarką, a dodatkową nagrodę za 
odtworzenie głównej roli otrzymał Paweł 
Lisoń!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
którzy zechcieli zobaczyć wysiłki naszych 
młodych aktorów i zapraszamy za rok 
chociaż już bez Pawła bo to tegoroczny 
maturzysta!

* * * 
Ponadto w okresie świątecznym 

odbyły się następujące wydarzenia 
kulturalne: Mikołajki dla dzieci w Domu 
Kultury (pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze), Mikołajkowy Turniej Tańca 
Towarzyskiego, koncert chóru „Kantata”, 
koncert scholii dziecięcej w parafii św. 
Marii Magdaleny, koncert Tomasza Kwolka 

i Sandry Kotysz. Poza tym miało miejsce 
spotkanie opłatkowe emerytowanych 
pracowników oświaty organizowane 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
– oddział w Dobrodzieniu. Wspólnie 
spędzony świąteczny czas umilił 
występ kolędowy uczennic Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, spotkanie 
opłatkowe dla osób chorych i samotnych 
organizowane przez Caritas, które również 
uświetniły swym śpiewem te same 
uczennice ZSP

Była noc Sylwestrowa w rynku miasta 
z pokazem świateł Dionizego Brylki. Na tle 
dźwięków muzyki odbył się pokaz świateł 
dla którego ekranem był budynek ratusza. 
Widzowie mogli również śledzić drogę 
światła ponieważ wcześniej rozpylany 
był dym, a ostateczny niezwykły efekt 
dopełniał iskrzący się pięknie śnieg. O 
północy odbyło się tradycyjne wspólne 
odliczanie oraz wystąpienie pani burmistrz 
Róży Koźlik, która złożyła wszystkim 
mieszkańcom serdeczne życzenia 
noworoczne.

Zatem okres bożonarodzeniowy 
upłynął nam  w Dobrodzieniu w atmosferze 
kultury i tradycji świątecznych  i, co chyba 
koniecznie trzeba podkreślić, w wyjątkowo  
pięknie oświetlonym mieście z wielką 
choinką w rynku. 

ADa

LZS „Rolnik” Warłów został założony 
w 1983 roku, natomiast swoją działalność 
zawiesił w 2004 roku i niestety już się nie 
odtworzył.

Uważam, że warto powspominać 
chłopaków grających w klubie „Rolnik” 
Warłów, którzy bardzo pragnęli, aby 
powstał w ich wsi klub sportowy, 
wyszukali doświadczonych seniorów - 
niektórzy w swej młodości  zasilali  klub 
piłkarski istniejący w latach ich młodości 
jako piłkarze. 

Doświadczenie i pełne zaangażowanie 
w działalność piłkarską, załatwienie 
całej masy papierków  w urzędzie itp. 
pozwoliło rozpocząć sezon piłkarski 
w 1983/1984. Zarząd klubu składał się 
wtedy z następujących osób: prezes 
Józef Kaczmarek, z-ca prezesa Rudolf 
Jarzombek, skarbnik Jerzy Kontny, 
gospodarz Joachim Lyp. Klub posiadał 
swój autobus, którym wyjeżdżali na 
mecze wyjazdowe. Na brak kierowców 
nie narzekali, jednym kierowcą był członek 

zarządu Jerzy Kontny, a drugim Krystian 
Jarzombek, który prywatnie wyrobił sobie 
prawo jazdy kat. D dla tych celów.

Chłopcy zasilający klub w ówczesnych 
latach byli bardzo zaangażowani z roku 
na rok przechodzili do lepszej klasy. 
Większość z nich uważało, że bez nich 
mecz mógłby się nie odbyć, nie wyobrażali 
sobie opuścić go. Należy przypomnieć, że 
każdy  z nich to amator, który uczęszczał 
do szkoły czy do pracy i nie zawsze 
starczało czasu na treningi odbywające 
się w  tygodniu. Na kondycję jednak 
nie narzekali. Wielkim sukcesem było 
dostanie się do klasy wojewódzkiej na 
sezon 1996/1997.

Uważam, że należy wspomnieć, iż 
zaangażowanie zarządu i piłkarzy często 
kolidowało z relacjami z rodziną, często 
rodzina była zaniedbywana przez nich, 
ponieważ każda niedziela w sezonie 
była zajęta. Dobrze jak mecz odbył się 
na miejscowym boisku, gorzej było przy 

LZS Rolnik Warłów
wspomnienie

dokończenie na s. 16
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Sen
Janusz Hurnik

To było w czasach, gdy Mężczyzna 
jeszcze pamiętał swoje sny. Mieszkał 
wtedy w akademiku w szarym Mieście. 
Utkwiła mu w pamięci na dłuższy czas 
jedna seria snów. Dzisiaj powiedziałby 
senna telenowela. Sny, powtarzały się 
przez dłuższy czas. Były wyjątkowo 
wyraziste, wręcz realistyczne. Łączyło 
je MIASTECZKO. Tak, przez pewien 
czas śnił siebie w scenerii jakiegoś 
Miasteczka, identycznej w każdym 
odcinku. Później żałował, że nie wykonał 
szkiców ulic, domów i rynku. Wówczas 
był przekonany, że owe Miasteczko 
jest tak oczywiste, że nie ma potrzeby 
utrwalania jego topografii przy pomocy 
rysunków. Zapisywania jego kształtu, 
układu ulic, wielkości domów stojących 
wokół rynku. Niekiedy, gdy budził się 
rano miał wrażenie, że dopiero zaczyna 
śnić. Świat wokół wydawał się wyjątko-
wo szary, pozbawiony szczegółów i mało 
pociągający. Prawdziwe życie toczyło się 
równolegle w owym Miasteczku. Tam, 
gdy wędrował czuł się u siebie. Tam był 
kimś. Zastanawiał się, kim? Bo o ile 
scenografia w snach była dopracowana 
w najdrobniejszym szczególe, to nie 
wiedział, kim jest. Gdzie pracuje, co 
robi wieczorami, gdzie mieszka, przy 
której ulicy, czy ma żonę, dzieci? Na 
te pytania nie znajdował odpowiedzi. 
Zresztą w świecie snów stawianie ta-
kich pytań wydawało się prostackie i 
nie na miejscu. Sensem śnienia było 
spacerowanie, przemierzanie ulic, wcho-
dzenie w przestrzeń onirycznego parku. 
Przekonany był, że to jest jego pracą. 
To, co jeszcze zapamiętał, to fakt, że 
mijani w trakcie spacerów mieszkańcy 
Miasteczka kłaniali mu się z atencją. 
Traktował owe senne seriale, jako rodzaj 
przepowiedni. Wkrótce skończył studia i 
jak każdy zaczął szukać swego miejsca 
w życiu, swego gniazda. Przekonany 
był, że los sam zaprowadzi go do tego 
idealnego Miasteczka. Nie podejmował, 
zatem prób poszukiwania tego szcze-
gólnego i wyjątkowego miejsca Jeszcze 
podczas studiów spędził kilka godzin w 
Cieszynie. Jechał wtedy do Budapesztu. 
Miał tam spędzić w gronie esperantystów 
Sylwestra i przywitać Nowy Rok. Po 
drodze był zaplanowany nocleg w 
Cieszynie. Gdy tam wszyscy zjechali 
zmierzchało. Zapamiętał miękkie zarysy 
miasteczka. Urokliwy hotel. Bodaj 
„Pod Jeleniem”. Gdy rano wyjeżdżali 
autokarem domy zza porannej mgły 
wyglądały jak ze snu. Równie kusząco. 
Równie wabiąco.

Mijały lata. Zamieszkał w końcu w 
kolejnym Wielkim Mieście.  Wszystkie 

jego miasta można było wpisać w okręg 
o promieniu 20 kilometrów. A może 
nawet mniejszy. Wszystkie łączyły 
podobne pejzaże. Szare powietrze. 
Hałdy. Kopalniane szyby. Huty i kok-
sownie. Nieustający rytm trwający 
wokół i wibrujące wciąż w przestrzeni 
oczekiwanie. Mężczyzna zatracał się 
powoli w tym rytmie. Był częścią tej 
szarej przestrzeni. Pracował. Wprowa-
dzał w ten pełen swoistej metafizyki 
świat Córki. Wsiąkał w prozę codziennoś-
ci. Nie odczuwał tego, jako uciążliwości. 
Nawet nie zauważył, że przestał śnić. Nie 
wędrował już po Miasteczku. Nawet, jeś-
li udało mu się zapamiętać strzępy snów, 
to na pewno nie było tam okruchów 
Miasteczka. Powoli zapominał. Powoli 
oddalał się od marzeń, nie tęsknił już za 
spełnieniem. Gdyby zadano mu pytanie 
czy jest szczęśliwy, to bez wahania 
powiedziałby, że tak. Nazywał świat 
słowami, obrazami. Dopowiadał swoją 
wersję spełnienia. 

Minęło sporo dni, miesięcy i 
lat. Nawet więcej niż sporo. Mógł 
powiedzieć o sobie, że jest Dojrzałym 
Mężczyzną. Że w labiryncie świata 
porusza się prowadzony przez intuicję. 
Pewnego jednak dnia, gdy wyszedł z 
Labiryntu zobaczył las.

„W życia wędrówce, na połowie czasu
Straciwszy z oczu szlak niemylnej 

drogi,
W głębi ciemnego znalazłem się 

lasu.”
Cytat z pieśni rozpoczynającej Boską 

Komedię Dantego zawsze fascynował 
Mężczyznę. Miał swój urokliwy rytm 
i wieszczy wymiar. Ten realny las, co 
zastanawiające był sosnowy. Pachniał w 
upalne dni wspomnieniami dzieciństwa. 

Gdy maszerował latem na plażę, to 
nasiąkał zapachem lasu i dzikich róż. 
Na plaży, gdy leżał w grajdołku zapach 
ten wzmacniała morska bryza.

Na skraju lasu stał dom. I tam w 
pierwszym roku XXI wieku Mężczyzna 
zamieszkał. Wioska liczyła prawie 
30 domów. Las. Droga. Domy. No i 
miasteczko oddalone o 6 kilometrów. 
Musiał się go nauczyć. Poznać. 
Wiedzieć gdzie pieką najlepszy chleb 
a gdzie warto kupować mięso. Centrum 
stanowił rynek. Z kościołem. Niedaleko 
były jeszcze dwa inne kościoły. W tym 
jeden drewniany. Ośrodek zdrowia. 
Dom kultury wybudowany w miejscu 
gdzie przed wojną stała synagoga. 
Leniwie spacerował uliczkami miasta. 
Rozglądał się. Zdumiało go to, że 
sporo osób mu się kłaniało. Najbardziej 
krępowało go to, że głównie starsze 
panie. Ktoś zapytał o to jak sprawuje 
się auto. Musiało minąć trochę czasu. 
Dni. Tygodni. Wreszcie z zakamarków 
pamięci wypłynął stary, zapomniany 
i porzucony sen o Miasteczku. Tak. W 
tamtym przypomnianym śnie mieszkań-
cy onirycznego grodu kłaniali mu się 
podczas sennych spacerów. Sen okazał 
się snem profetyczny. Spełnionym. 
Cieszył się zarówno z odzyskanego snu 
jak i z odnalezienia miasteczka, które 
okazało się Miasteczkiem. Kilka tygodni 
później dowiedział się, że sporo osób 
myli go z miejscowym lekarzem. Fakt 
ten osłabił trochę dumę z odzyskanej 
pamięci. Właśnie mija dziesięć lat a 
ludzie wciąż pytają o radę jak zażywać 
przypisane leki. Ale dla sporej grupy 
jest już sobą. Mężczyzną z domku pod 
lasem.

Kolejka 22 lutego 2001-2011

meczach wyjazdowych. Nie zapomnę jak 
jeden z piłkarzy miał uroczystość rodzinną 
chrzest swojego dziecka, zostawił swych 
gości aby grać w meczu, jedno szczęście 
że odbywał się na rodzimym boisku.

Dostanie się do klasy wojewódzkiej 
było wielkim przeżyciem, bo jakby nie 
było to wiejscy chłopcy się dostali, którzy 
byli czystymi amatorami, nikt z nich nie 
należał do żadnej szkółki piłkarskiej, nie 
posiadali wykwalifikowanego trenera, a 
tak daleko doszli. Na obecność kibiców 
nie narzekali, przyjeżdżali z ościennych 
miejscowości, aby zobaczyć niezłą grę. 
Nawet znalazłam wśród komentarzy  na 
stronie KS Dobrodzień wspomnienie 
klubu warłowskiego z 26 czerwca 2010. 
Brzmi dosłownie tak ”Rio, jak to nie, 50 
widzów na ostatnim meczu, to tylko trochę 
mniej, jak swego czasu na LZS Rolnik 

Warłów”, czyli nie odeszli całkowicie w 
zapomnienie.

W klasie województwa Częstochowa 
nie utrzymali się długo. Co było przy-
czyną? Trudno powiedzieć, może bra-
kowało treningów, na które zawsze nie 
mogli sobie pozwolić, albo też przyczyną 
była emigracja za granicę niektórych 
zawodników. Samo to, że tam się dostali 
to przecież wielki sukces i przeżycie dla 
nich, którym mogą się pochwalić swoim 
potomkom.

Klub istniał 21 lat, dlaczego się 
rozpadł, nie szukałam przyczyny. Lata 
swej świetności miał i chwała tym, którzy 
się przyczynili do tego. Dzięki za ich 
poświęcony czas i zaangażowanie oraz 
tym którzy dalej grali  w szeregach klubu, 
niech nie odejdą w zapomnienie.

b.b.

dokończenie ze s. 15
LZS Rolnik Warłów
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Kampania sprawozdawczo-
wyborcza w OSP

W roku 2010 dobiegła końca 
pięcioletnia kadencja władz w 
jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych, więc w tym roku odbywały się 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze.

Kampania rozpoczęła się 8 stycznia 
w OSP Szemrowice, a zakończono ją 
zebraniem w OSP Kocury – Malichów, 
naszej najmłodszej jednostce straży 
powstałej w 2009 r. i zarejestrowanej 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w 
2010 r.  Mieszkańcy tych dwóch wiosek 
postanowili powołać u siebie straż , która 
liczy obecnie 23 członków, zaczęli prężnie 
działać i wspólnie ze stowarzyszeniem 
doprowadzili do wykonania przez gminę 
projektu Centrum Aktywności Wiejskiej 
z remizą OSP wraz ze złożeniem wniosku 
o dofinansowanie budowy ze środków 
PROW-u. Drużyna wystartowała także 
w gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych w Rzędowicach, udało 
także przekonać władze Gminy i uzyskać 
zapewnienie środków w budżecie 
na zakup samochodu strażackiego w 
wysokości 20 tys. zł. Cieszyć należy 
fakt, że powstało kolejne stowarzyszenie, 
które nie mając swojej siedziby i sprzętu 
uparcie dąży do celu, aktywując lokalne 
środowisko do działania na rzecz swoich 
mieszkańców.

W niektórych naszych jednostkach 
nastąpiły zmiany w zarządach – i tak:

• OSP Klekotna nowym naczelnikiem 
został Janusz Małyska w miejsce Piotra 
Mrugały;

• OSP Główczyce dotychczasowego 
skarbnika Waltra Ptoka zastąpił Rafał 
Saliński;

• OSP Rzędowice nowym Prezesem 
został Norbert Wildau w miejsce 
wieloletniego prezesa Eryka Zająca, 
a Norberta Kandorę na stanowisku 
naczelnika zastąpił jego syn Klaudiusz 
Kandora, który kultywuje piękne 

rodzinne tradycje strażackie ;
• OSP Bzinica Stara sekretarza 

jednostki Tomasza Oliwę zastąpiła 
Patrycja Grabińska, a wieloletniego 
przewodniczącego komisji rewizyjnej 
Jerzego Nawrata zastąpiła Marta Bonk 
– widać w tej jednostce panie dochodzą 
do władzy, zresztą zawsze tu była silna 
młodzieżowa drużyna dziewcząt, a po 
wkroczeniu w dorosłe życie dalej prężnie 
działają – i tak trzymać!

Największe zmiany nastąpiły w naszej 
największej jednostce OSP Dobrodzień, 
która jako jedyna z naszej gminy należy 
do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. Tu już na nadzwyczajnym 
walnym zebraniu w grudniu ubiegłego 
roku odwołano stare władze i powołując 
nowe, a na tegorocznym zebraniu do-
konano pewnych zmian – obecnie władze 
ukonstytuowały się następująco:

• Prezes Emanuel Michalik, który 
zastąpił Bartosza Cholewę;

• Naczelnik Grzegorz Jainta, w 
miejsce Zdzisława Cisińskiego;

• z-ca naczelnika Tomasz Gocyła. 
Sekretarzem została wybrana Sabina 
Gocyła, skarbnikiem Marek Gocyła, a 
gospodarzem ponownie został Andrzej 
Jackiewicz i członkiem zarządu 
Sebastian Bąk.

Komisję rewizyjną tworzą obecnie 
Jarosław Wierzycki jako przewodniczący 
oraz Adrian Swoboda i Piotr Morcinek 
jako członkowie.

Na zebraniach udzielono absolutorium 
dla ustępujących władz, wybierano 
„stare – nowe” władze, wybrano 
także delegatów i przedstawicieli do 
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego 
Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej,  
poruszano wiele tematów związanych 
z finansowaniem straży przez gminę, 
zakupów wyposażenia jednostek, 
szkoleniami . 

Planuje się w tym roku włączyć do 
Krajowego Systemu drugą naszą jed-
nostkę OSP Szemrowice, której człon-
kowie wiele starań zrobili w tym kierunku. 
Największym ich sukcesem jest pozys-
kanie dofinansowania zakupu nowego 
samochodu bojowego w wysokości 749 
tys. zł z RPO , działanie 3.1. infrastruktura 
drogowa; poddziałanie 3.1.1 – ochrona 
szlaków komunikacyjnych o wartości 
szacunkowej ok. 1,1 mln zł z pełnym 
wyposażeniem ratowniczo–gaśniczym 
– przetarg na dostawę tego samochodu 
już został ogłoszony. Bardzo przychylne 
są tu także władze Dobrodzienia i Rada 
Miejska, które zabezpieczyły w budżecie 
środki na dofinansowanie tego zakupu. 
Podkreślić należy tu postawę naszych 
władz, które zawsze przychylnym 
okiem patrzą na sprawy naszych straży 
i co roku w budżecie zapewniają środki 
finansowe na działalność jednostek OSP, 
remonty strażnic, zakupy niezbędnego 
wyposażenia  i sprzętu – są to kwoty 
ponad 220 tys. zł, a pamiętam parę 
lat temu było to tylko ok. 80 tys. zł 
na wszystkie straże. Możemy się 
pochwalić, że nie jesteśmy już w tyle 
gmin nie dbających o swoje jednostki, 
co druhowie strażacy podkreślali na 
zebraniach. W miejsce upadłej OSP 
Pludry powstała nowa OSP Kocury 
– Malichów. Szkoda, że w tak dużym 
sołectwie jak Pludry „padła” OSP i 
LZS i zanika chęć społecznego działa-
nia, myślę że nowe władze sołectwa 
pobudzą i zaktywizują swoją lokalną 
społeczność do współdziałania na rzecz 
swojej miejscowości.

Podsumowanie pięcioletnich działań 
w zakresie ochrony p/pożarowej i 
naszych OSP nastąpi na Zjeździe, który 
odbędzie się w I połowie tego roku.

Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować wszystkich ustępującym 
strażakom – członkom władz w swoich 
OSP, którzy starali się skutecznie działać 
na rzecz lokalnych społeczności, a nie 
zawsze znajdowali może zrozumienie 
wśród swoich kolegów. Często tak 
jest gdzie pięciu tam 6-7 zdań. Nowo 
wybranym zarządom naszych OSP 
życzę dużo wytrwałości i sukcesów 
oraz zrozumienia i współdziałania 
– razem możemy dużo a sami często nic 
nie możemy zrobić

Ze strażackim pozdrowieniem 
– „Bogu na chwałę a ludziom na 
pożytek” 

 dh Ewald Zajonc

Powsta³ "Jednoœlad"
W grudniu 2010 roku został utworzony 

Klub Turystyki Rowerowej przy DOKiS 
w Dobrodzieniu, któremu nadano nazwę 
„ Jednoślad” . Celem jego działalności 
jest promowanie turystyki rowerowej 
oraz sportu rowerowego jako sposobu 
na przyjemne spędzanie wolnego 
czasu, propagowanie aktywnych form 
wypoczynku, wspieranie inicjatyw 
proekologicznych oraz kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy 
Dobrodzień w kraju i poza granicą.  

Na dzień dzisiejszy klub liczy 14 
członków. Jego członkiem może zostać 
każda osoba fizyczna po wypełnieniu 

deklaracji członkowskiej. Deklaracje 
są dostępne u Dyrektora DOKiS w 
Dobrodzieniu. Na zebraniu założycielskim 
został uchwalony Regulamin Klubu 
oraz wybrany Zarząd . Zachęcamy 
sympatyków zdrowego i przyjemnego 
spędzania wolnych chwil na łonie natury 
do przyłączenia się do nas. W lutym br. 
został opracowany plan imprez na 2011 
rok. Planujemy zrealizować 15 wycieczek 
rowerowych i kilkudniowych imprez 
wspólnie z  zaprzyjaźnionymi klubami z 
terenu naszego województwa. 

Józef Włodarz
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 Zimowe maratony stają się coraz 
bardziej popularne. W Dobrodzieniu 
odbywa się już III Zimowy Maraton 
na Raty. Rozpoczął się 9 stycznia i 
potrwa do 27 lutego. Biorą w nim 
udział kijkarze i biegacze, mają  do 
pokonania trasę 6 km - ze stadionu 
na Bąki i powrotem. Kilkustopniowy 
mrozik, niebieskie niebo i sucha 
szosa, to poezja, a nie wyścig na czas. 
Gorzej gdy nieco zawiewa, mży, czy 
chlupie pod butami. Niestety – jak 
maraton, to maraton i pogody się nie 
wybiera. W każdą niedzielę o 11,00 
każdy kto ma ochotę na przebieżkę 
albo marsz Nordic Walking może się 
przed obiadem urwać z domu. Biegi i 
marsze są o tyle wygodnym sportem, 
że możemy je odbywać właściwie 
wszędzie i o każdej porze roku. Kontakt 
ze świeżym powietrzem wśród pól czy 
lasów jest świetnym antidotum po dniu 
pracy w zamkniętym pomieszczeniu i 
przy sztucznym  oświetleniu.

Tak więc ci co już polubili taką 
formę odprężenia, starają  się zarażać 
nią innych. A to wszystko pozytywnie 
wpływa na samopoczucie, kondycję 
i  sylwetkę.  Zresztą pasjonaci  z 
Dobrodzienia mają swoich kolegów 
współbiegaczy i  współkijkarzy 
w Lublińcu,  Warszawie,   Orle, 
Jelczu-Oławie, Braniewie, Elblągu, 
Gliwicach, a nawet w Afganistanie. 
Polscy żołnierze (kobiety i mężczyźni) 
znaleźli sposób na relaks i w dwóch 

ZiMnaR czyli
Dobrodzieñ, Warszawa, Afganistan...

afganistańskich miejscowościach 
pokonują kolejne etapy. Kto się nie 
załapie w tym roku, zapraszamy w 
przyszłym na IV już Maraton na Raty 
w Dobrodzieniu. I przypominamy, że 
indywidualny bieg i marsz może trwać 
cały rok – odpowiednich terenów u  
nas nie brakuje. A warunków  nie ma 
żadnych – po prostu dobre chęci bez 
względu na wiek, płeć, wzrost czy 
urodę

Ewa Piasecka

Krêgle i warcaby
W czasie tegorocznych ferii 

zimowych Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów 
zorganizowało wyjazd dzieci 
i młodzieży na Kręgielnię do 
Myśliny. Zainteresowanie było 
bardzo duże, a i opiekunowie mile 
spędzili czas na rozmowach przy 
kawie obserwując swoje pociechy. 
Właścicielom kręgielni „RELAX”, 
którzy jak co roku o tej porze 
udostępnili nam nieodpłatnie swój 
obiekt, serdecznie dziękujemy. W 
pierwszą sobotę ferii zimowych 
odbył się turniej warcabowy. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w 
rozgrywkach zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami, a 
zwycięzcy: Patryk Polok, Marcin 
Lepiorz i Kamil Bryłka otrzymali 
dyplomy i gry planszowe. 

 NP

W imieniu mieszkańców Sołectwa Pietraszów, pragniemy 
gorąco podziękować 

panu Józefowi Tomala 

za pełną oddania pracę dla naszej wsi. Wszystko, co zostało 
zrobione przez ostatnie osiem lat w naszym sołectwie, zostało 
zrobione przy Pana udziale. Dziękujemy za wielkie poświęcenie 
i determinację w dążeniu do celu.

Sołtys:  Sabina Gwoźdź,
Radny:  Norbert Potyka
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mont dwóch łazienek (wc) w budynku 
OSP i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi oraz 
zakupiły komplet szklanek do świetlicy. 

5. W Gosławicach utwardzono 
tłuczniem bazaltowym grubym drogi 
gminne.

6. Sołectwo Klekotna zakupiło wy-
posażenie świetlicy OSP: 30 krzeseł, 
stoły, dzbanek i naczynia oraz farbę do 
malowania ścian świetlicy. Na boisko 
zakupiono huśtawkę i zjeżdżalnię.

7. Kocury-Malichów dofinansowało 
do wykonania projektu Centrum Ak-
tywności Wiejskiej wraz z remizą OSP 
w Kocurach.

8. Kolejka zakupiła kostkę pod za-
daszenie tzw. grzybka na boisku w Bzinicy 
Starej, odmalowała dzwon ostrzegawczy 
i konstrukcję jego zamontowania. Wy-
czyszczony został rów gminny przy ulicy 
Długiej od strony wsi w kierunku Bzinicy 
Starej.

9. Ligota Dobrodzieńska środki 
przeznaczyła na wyremontowanie i 
wyposażenie świetlicy. Zakupiła panele 
podłogowe, zakupiła i zamontowała 
drzwi wejściowe i wykonała zadaszenie 
nad drzwiami wejściowymi. Zakupiła 
stół bilardowy, stoły i krzesła oraz gry 
planszowe.

10. Makowczyce wykonało doku-
mentacje projektową na przebudowę dróg 
gminnych Łąkowej i Słonecznej. 

11. Pietraszów przeprowadził remont 
ul. Rodzinnej na odcinku 40 m od ul. J. 
Figla.

12. Pludry przymierzyły się do wyre-
montowania boiska sportowego: zakupiono 
siatkę ogrodzeniową, zakupiono folię i 
piasek pod boisko do siatkówki plażowej, 
rury betonowe na remont mostka do furtki 
boiska. Wykonano projekt przyłącza sieci 
wodociągowej biegnącej wzdłuż ulicy 
wojewódzkiej oraz wykonano przyłącze 
wodociągowe na boisko sportowe 
poprzez przewiert pod ulicą o długości 10 
m i przeciągnięcie przewodu o długości 
60 m.

13. Rzędowice wykonały remont 
zadaszenia przy starej stodole na muzeum 
maszyn i sprzętu rolniczego.

14. Szemrowice zakupiły kosiarkę 
samobieżną, kombinezony i rękawice 
na szerszenie. Dokonały wymiany hy-
drantu, poszerzenia mostka u wylotu 
ulicy Strażackiej na ul. Wiejską, zakupiły 
pokrywę na zbiornik ścieków przy 
budynku remizy OSP. Zamówiona i za-
montowana została brama wjazdowa na 
plac remizy strażackiej z południowej 
części budynku.

15. Warłów środki przeznaczył na 
remont mostu betonowego przy ulicy 
Polnej.

H.K.

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 
20.02.2009 r. określa sposób prowadzenia 
gospodarki finansowej sołectw w ramach 
budżetu gminnego. Aby zrealizować 
zadania z jego funduszu, należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż to sołtys  wraz z 
mieszkańcami sołectwa decydują o tym 
na jaki cel przeznaczyć wyodrębnione dla 
sołectwa środki.

Schemat wyodrębniania i realizacji 
funduszu:

1. Rada Miejska w dniu 2.06.2009 r. 
podjęła uchwałę nr XXVII/219/2009 
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy 
Dobrodzień na 2010r. środków stano-
wiących fundusz sołecki .

2. Burmistrz do 31 lipca 2009 r. po-
informował sołtysów o przysługującej 
sołectwom kwocie, która m.in. zależna 
jest od liczby mieszkańców sołectwa.

3. Sołtys znając jaką kwotę ma do 
dyspozycji sołectwo organizuje zebranie 
wiejskie, podczas którego mieszkańcy 
decydują na co wydać pieniądze z fundu-
szu sołeckiego. Zebranie musi zostać 
zwołane zgodnie ze statutem sołectwa.

4. Uczestnicząc w zebraniu wiejskim 
osoby zamieszkujące dane sołectwo 
podejmują decyzje – uchwały dotyczące 
zadań jakie mają zostać zrealizowane 
z funduszu sołeckiego. Przez sołectwo 
przygotowany zostaje wniosek.

5. Wniosek musi być przekazany 
burmistrzowi do dnia 30 września 
każdego roku na rok następny. Poprawny 
wniosek musi zawierać: wskazanie zadań 
do realizacji na terenie danego sołectwa, 
oszacowanie kosztów realizacji danych 
zadań, koszty zadań muszą się mieścić 
w limicie (kwocie) przeznaczonym dla 
danego sołectwa oraz uzasadnienie. W 
uzasadnieniu mieszkańcy wskazują w 
jaki sposób realizacja danego zadania 
przyczyni się do poprawy warunków 

Realizacja funduszu sołeckiego 2010
życia mieszkańców danego sołectwa. 
Jeżeli wniosek nie spełnia powyższych 
wymogów w ciągu 7 dni od dnia jego 
otrzymania burmistrz informuje o tym 
sołtysa. 

6. Uchwalając budżet gminy na rok 
następny, Rada Miejska  podejmuje 
uchwałę, która zawiera przedsięwzięcia do 
realizacji z funduszu sołeckiego na terenie 
poszczególnych sołectw. Przyjmowanie i 
realizacja zadań odbywa się w oparciu o 
ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące 
gospodarki finansowej gminy.

7. Zadania ze środków funduszu 
sołeckiego realizowane są zgodnie z opi-
sem we wniosku. Fundusz sołecki jest czę-
ścią budżetu gminy, za którego wykonanie 
odpowiedzialny jest burmistrz.  

Rola sołtysa i mieszkańców nie ogra-
nicza się tylko do uchwalenia zadań i 
złożenia wniosku, polega ona m.in. na 
udziale w realizacji zadań. 

W 2010 r. na realizację zadań z fundu-
szu sołeckiego przeznaczona została kwota 
159.156,07 zł w ramach której sołectwa 
wykonały zaplanowane zadania.

1. Bzinica Stara, Bąki zakupiła tłu-
czeń na wyrównanie dróg gminnych. 
Przygotowane zostało podłoże pod 
zadaszenie tzw. grzybka na boisku w 
Bzinicy Starej - zakupiona została kostka 
oraz drewno i pozostałe materiały do 
wykonania zadaszenia.

2. W Błachowie udrożniono rowy 
gminne na długości 1093 m.

3. Bzinica Nowa zakupiła elementy 
do budowy tzw. grzybka na boisku w 
Bzinicy Starej – zapłaciła za pocięcie 
drewna i zakupiła pozostałe materiały 
do wykonania zadaszenia. Oczyszczono 
rów odwadniający od ulicy Spółdzielczej 
w kierunku  Pluder na długości około 
1000 m.

4. Główczyce-Zwóz wykonały re-

Ciesz siê Cieszynem
Już kolejny raz grupa PTSM z PSP i 

PG w Dobrodzieniu, spędziła tydzień ferii 
zimowych w atrakcyjnej miejscowości 
- Cieszynie. Wszystkie nasze wyjazdy, 
zarówno letnie, jak i zimowe, to przede 
wszystkim nastawienie na aktywny 
wypoczynek z promocją zdrowego stylu 
życia i pożytecznego spędzania czasu 
wolnego. 

Większość tego czasu przeznaczyliśmy 
na poznanie Cieszyna po stronie polskiej 
i czeskiej oraz najbliższych miejscowości. 
Dziś nie obce nam są tajemnice Studni 
Trzech Braci, zakamarki Zamku i Wieży 
Piastowskiej, ukryte skarby w Parku 
Pokoju, czy uroki romantycznej uliczki 
- Cieszyńskiej Wenecji. Nie mamy także 
lęku wysokości, po wjeździe wyciągiem 
na Czantorię w Ustroniu - Polanie. 

Nie przeraża nas szybkość, ponieważ 
przekroczyliśmy wszelkie prędkości na 
torze saneczkowym w Równicy. Potrafimy 
utrzymać równowagę i śmigać na lodzie 
dzięki zajęciom na cieszyńskim lodowisku, 
a super-celność wyćwiczyliśmy na 
kręgielni. Późne popołudnia to był czas 
na uporanie się z porażką i radość ze 
zwycięstwa w zawodach sportowych na 
sali gimnastycznej. Długie, niezapomniane 
wieczory uatrakcyjniło nam miejscowe 
kino z bogatym repertuarem oraz zajmują-
ce rozmowy w grupie rówieśników.

Dziś rozumiemy Bolka, Leszka 
i Czeszka, którzy cieszyli się swoim 
spotkaniem po latach rozłąki i tak jak 
oni, my też, przez pięć dni cieszyliśmy 
się Cieszynem.

Opiekun koła PTSM
Aldona Fidelus
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Gimnazjalne ferie

W dniach od 14 do 19.02 2011r 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła 
II zorganizowało obóz sportowy w 
Kazimierzy Wielkiej dla klasy sportowej. 
Klasa sportowa to grupa pływaków i 
grupa piłkarzy, których trenerami są 
mgr Oleg Pyrog i mgr Waldemar Kryś. 
Przyjechaliśmy do Kazimierzy Wielkiej 
pełni zapału i dobrego humoru. Na 
miejscu rozlokowaliśmy się w Bursie 
Międzyszkolnej (gdzie nas dobrze 
karmiono) a już po południu zaczęły 
się pierwsze treningi na wspaniałej 
pełnowymiarowej hali sportowej i krytym 
basenie, posiadającym dodatkowe atrakcje 
takie jak jacuzzi i zjeżdżalnie. Tak zaczął 
się tydzień wysiłku młodzieży, która miała 
5 godzin treningu dziennie i dodatkowe 
zajęcia. Uczniowie uczęszczali na za-
jęcia z matematyki prowadzone przez 
mgr Elżbietę Borkowską (wychowawcę 
tej klasy), na których odkryli piękno 
wielościanów Platona. Poznali własności 
tych brył, sklejali ich modele oraz nagry-
wali filmy o tych bryłach. Uczniowie 
trenowali również swoją wyobraźnię 
przestrzenną korzystając z układanek 
Happy Cube oraz logiczne myślenie 
rozwiązując łamigłówki np. sudoku. 
Piłkarze rozegrali dwa sparingi z miej-
scową młodzieżą,  a pływacy przyczynili 
się do pobicia rekordu Ginnessa. Młodzi 
pływacy z klasy sportowej należący do 
klubu Vega w Dobrodzieniu wzięli udział 
w pływaniu całodobowym w Kazimierzy 
Wielkiej, zdobyli puchar za przepłynięcie 
największej bo ponad 170 km w trakcie 
pobijania rekordu. Nasz wyjazd to nie 
tylko treningi, byliśmy w Bochni w kinie, 
na spacerach i na kolacji pożegnalnej. Z 
obozu wróciliśmy zadowoleni i w dobrej 
kondycji.

W tym samym terminie 40 gim-
nazjalistów przebywając w miejscowości 
Niedźwiedź opodal Mszany Dolnej 

Ponad sześćdziesięciu uczniów dobrodzieńskiego gimnazjum im. Jana Pawła II korzystając 
z tego, że szkoła uzyskała dofinansowanie z „Programu zajêæ dodatkowych wspieraj¹cych rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkó³ gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 
2010/2011” dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa w 
ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie 
oœwiaty”, Poddzia³anie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych” Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki spędziło na sportowo, ale w połączeniu z rozwojem kompetencji kluczowych za darmo 
tydzień zimowych ferii.

poznawało tajniki narciarstwa zjazdowego 
w ośrodkach narciarskich “Koninki” oraz 
“Ski – Lubomierza”. Rolę instruktorów 
nauki jazdy wypełnili nauczyciele wy-
chowania fizycznego z gimnazjum: 
Małgorzata Pietrzykowska-Koszil i 
Witold Koszil. Chociaż nie jest to sztuka 
należąca do najłatwiejszych, to wszyscy 
uczestnicy szkolenia po pięciodniowym 
kursie poszczycić się mogli wprawnym 
pokonaniem trasy slalomu, a zdecydowana 
większość bezpiecznie potrafiła zjechać 
spod szczytu malowniczej Jaworzynki 
trasą czerwoną.

Nie kończyły się zajęcia na codzien-
nym szkoleniu narciarskim. 

Pozostały czas wypełniały gimna-
zjalistom prowadzące zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe. Pod kierun-

kiem pani Anety Dzikowicz młodzież 
tworzyła w przeróżnych technikach prace 
plastyczne. Jeden z wykonanych olejami 
pejzaży podarowany został w prezencie 
pani Burmistrz Dobrodzienia. 

Na zajęciach z języka polskiego 
pani Ewa Malik uczyła młodzież 
dziennikarstwa, a pani Agata Kwolek na 
zajęciach pedagogiczno-psychologicz-
nych pomagała młodzieży zmagać się z 
problemami egzystencjalnymi.

Jednak nie były to jedyne atrakcje 
zimowiska. Furorę zrobił własnoręcznie 
wyrabiany przez naszą gospodynię, panią 
Adelę, dżem, którego znikały kilogramy na 
każdy posiłek. Mało tego, wykorzystując 
swój niewątpliwy wdzięk, gimnazjaliści 
wyprosili od gospodyni pełne smakołyku 
słoiczki, aby zawieźć je swoim mamom. 
Dziękujemy pani Adelo. 

Zadaniem tej wyprawy była nie 
tyle nauka jazdy, ile pokazanie nowej 
możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu.  Czy cel został osiągnięty? Chyba 
tak, jeśli gimnazjaliści już „zapisywali się” 
na przyszłoroczne zimowisko, ale również 
zapisywali sobie adresy ośrodków z usług 
których korzystaliśmy, żeby przyjechać tu 
ze swoimi rodzicami.

 K.Kazimierowicz, W. Koszil

Zajęcia piłkarzy na kazimierskiej hali sportowej. (fot. E. Borkowska)
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Morska, zimowa k¹piel
W dniach od 11-13 lutego odbywał 

się w Mielnie VIII Międzynarodowy 
Zlot Morsów, w którym udział wzięło 13 
morsów z klubu „SOPEL”, działającego 
przy DOKiS w Dobrodzieniu. Wyjazd 
mógł odbyć się dzięki wsparciu władz 
Dobrodzienia, które ufundowały baner z 
nazwą klubu. Wyeksponowany jest na nim 
herb i nazwa Dobrodzienia, dzięki czemu 
w świat poszła informacja o Dobrodzieniu 
- mieście stolarzy. Władze ufundowały 
również m.in. czapki z herbem miasta, 
które na spotkaniu z morsami  przed 
wyjadem wręczyła burmistrz Dobrodzie-
nia.

Spotkały się w Mielnie morsy z wielu 
stron Polski, a także pięć reprezentacji za-
granicznych.  Morsy to bardzo pogodni, 
weseli, zgrani i optymistycznie nastawieni 
do życia ludzie. Dobrodzieńskie morsy 
jechały na zlot pierwszy raz i zaraz po 
zakwaterowaniu w ośrodku „SYRENA” 
wszyscy poszli zobaczyć zimowy Bałtyk.  
Morze przywitało ich głośnym szumem 
i białymi grzywami fal. Po rozgrzewce 
część morsów zanurzyła się w wodzie; 
niektórych przykryła fala, bo wiało 4-5 
w skali Beauforta. Nawet imprezy prze-
widziane uprzednio nad morzem prze-
niesiono w inne miejsce ze względów 
bezpieczeństwa. Nasze morsy wyszły z 
kąpieli bez szwanku, za to z ogromną 
radością, bo dla każdego było to pierwsze 
takie spotkanie z zimowym morzem. 
Wieczorem wszystkie morsy bawiły się 
w hali sportowej na 1000-osobowym balu 
morsów, przy niezmordowanym, grającym 
prawie bez przerw  zespole Hula Gula, we 
wspaniałej atmosferze i suto zastawionych 
stołach. Obowiązywał strój, lub akcent 
hawajski - nasze morsy były w strojach 
klubowych z  kwiatowymi girlandami na 
szyjach. W niedzielę o 10:30 spod tejże hali 
wyruszyła przez Mielno parada morsów, 
w towarzystwie samochodów z muzyką, 
której gorące rytmy wprawiały w taneczny 
ruch wszystkich uczestników. Morsy z klu-
bu „SOPEL” szły za jednym z takich aut. 

Po przybyciu na plażę przy oszałamiającej 
muzyce wszyscy przygotowywali się do 
mającego nastąpić wspólnego wejścia w 
morze. Tańczyli, robili razem z innymi 
morsami zdjęcia. Widok był zachwycający. 
Feeria barw, kolorowe kostiumy, banery, 
flagi. 15 minut przed 12. rozpoczęła się 
wspólna rozgrzewka w gorących rytmach, 
a punktualnie o 12. syrenami i wystrzałami 
dano sygnał - w morze weszło 1312 osób. 
Wrażeń nie da się opisać. Ogromna radość, 
adrenalina - o wiele większe, niż przy 
kąpieli w wąskim gronie i w wyrąbanym, 
ciasnym przeręblu. Wśród naszych mor-
sów są również panie, zwane w morsowym 
żargonie foczkami. Najstarszą foczką zlotu 
była 77-letnia Ingeburg März z niemieck-
iego klubu Brandenburger Eisbären e.v. 
Klub ten w marcu obchodzi 31 urodziny 
i z tej okazji zaprosi Ingeburg März z ni-
emieckiego klubu Brandenburger Eisbären 
e.v.  On to w marcu obchodzi 31 urodziny 

i z tej okazji zaprosił nasz klub "Sopel" 
do Brandenburga. Będzie więc następna 
okazja do promowania Dobrodzienia. Tym 
razem poza granicami Polski.

Tekst i fotografie 
Teresa Graca

III Plebiscyt Dobrodzieńskiego Portalu 
Sportowego na najlepszego sportowca, 
trenera i imprezę sportową zakończony 
został 11 lutego br. Balem Sportowca w 
salach Park Hotelu.

Kulminacyjnym jego momentem było 
ogłoszenie wyników plebiscytu. Tym 
razem trzy spośród czterech nagradzanych 
kategorii wygrali pływacy. Najlepszym 
sportowcem została zawodniczka AZS 
AGH Kraków, mieszkanka Myśliny, Na-
talia Poloczek, która pierwsze zawodnicze 
kroki stawiała w Vedze pod okiem ówczes-
nego trenera Marka Kota. Najlepszym 
młodocianym sportowcem została 
również pływaczka, aktualna mistrzyni 
Polski dwunastolatków, częstochowianka 
Aleksandra Gruszczyńska reprezentu-
jąca Vegę Dobrodzień, a trener tego klubu, 
Oleg Pyrog, został najlepszym trenerem 
plebiscytu. 

Jedyny tytuł, który nie przypadł pły-
wakom, to najlepsza impreza sportowa. W 
tej kategorii internauci wybrali Amatorską 
Ligę Siatkówki.

WK

Trofea 
w rêkach p³ywaków




