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Okładka kwietniowego „Pulsu Niemodlina” jednoznacznie pokazuje, że przed nami nie tylko czas świąteczny, ale i w pełni czas
wiosenny. Dlatego życzymy Państwu nie tylko radosnych Świąt
Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa, ale również
zdrowia i energii, aby cieszyć się wiosną podczas aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z rodziną, bliskimi lub znajomymi.

Niemodlina

W nowym numerze naszej gazety przedstawiamy obszerną relację z pierwszej wizyty młodzieży z miasta partnerskiego Vechelde, których gościli rodzice
uczniów gimnazjum w Graczach. Niemieccy gimnazjaliści i ich opiekunowie pytani o wrażenia, na pierwszym miejscu mówili o wielkiej gościnności Polaków. Warto przeczytać, co jeszcze zwróciło ich uwagę i jak spędzili czas wymiany.
Piszemy również o aktualnych inwestycjach w naszej gminie: o placu zabaw
i koncepcji zagospodarowania terenu w sąsiedztwie Ośrodka Kultury, o postępującej przebudowie stadionu. Podajemy także listę najbliższych robót drogowych
w gminie. Zapraszamy także do lektury artykułów poświęconych kulturze: o przedstawieniu teatralnym Ośrodka Kultury, występie dzieci z zespołu Rytmix. Jest również wiele zapowiedzi imprez – na czele z koncertem Raz, Dwa, Trzy – z których
warto skorzystać. Życzymy miłej lektury
Redakcja

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil
przy rodzinnym stole, dużo zdrowia,
wiosennego optymizmu oraz pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie
Mariusz Nieckarz

Burmistrz
Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

W KWIETNIU
I MAJU NIEDROGO
• nasiona traw, warzyw i kwiatów
• krzewy ozdobne i owocowe
• cebulki kwiatowe

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

Aktualności
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Młodzież i seniorzy na scenie
Gimnazjaliści z Grupy Teatralnej
Ośrodka Kultury oraz seniorzy
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wystąpili wspólnie w przedstawieniu teatralnym „Mąż zmarł,
ale już mu lepiej”.

koncepcję: pracujemy na tych samych zasadach,
zwracamy się do siebie imionami bohaterów komedii, wzajemne uwagi przyjmujemy bezkrytycznie.
Nikt nie protestował i to już był pierwszy sukces.
O czym jest sztuka? Przedstawia spokojną i senną polską wieś Goryczewo, która wkrótce stanie się
tłem zbrodni. Emerytowany nauczyciel fizyki, Leon
Stachurski, zostaje otruty przez znudzoną życiem

Grupa seniorów bierze udział w zajęciach od listopada zeszłego roku, natomiast młodzież na zajęcie teatralne uczęszcza już trzeci sezon. Wspólne
próby odbywają się od stycznia tego roku. Młodzież
wnosi świeżość i spontaniczność, natomiast dojrzalsi aktorzy-amatorzy: punktualność, dyscyplinę i doświadczenie życiowe. Razem się uzupełniają i świetnie bawią.

żonę Zofię. Historia, która w zamierzeniu miała być
sensacją jednego dnia, sprowadza do Goryczewa
tłumy dziennikarzy i z każdą chwilą mocniej obnaża
ludzkie słabości, bezduszność mediów oraz prawdziwe oblicza mieszkańców Goryczewa. Czarny humor,
błyskotliwe dialogi, zaskakujące sytuacje i świetnie
nakreślone postacie gwarantują dobrą zabawę.
Spektakl zgromadził wielu widzów, którzy chętnie przyszli w piątkowy wieczór, aby zobaczyć wystawianą komedię, ale przede wszystkim zobaczyć swoich znajomych w nowych rolach. – Fakt grania
głównych ról przez dobrze znane nam osoby z sąsiedztwa, w tym osoby publiczne, zrobił swoje. Czy
był ktoś taki, kto nie chciał się dowiedzieć, jak kosmetyczka, pani Lubomira Chodorska, poradziła sobie
w roli małżonki, która zabija męża dla renty? Jak pan
Zbigniew Sobczak wyglądał w piżamie, kapciach,
a potem w trumnie? Jak była nauczycielka polskiego,
pani Barbara Piekarska, sprytnie upoiła wszystkich
mężczyzn jabłecznikiem? Nie mówiąc już o pani Te-

O współpracy międzypokoleniowej opowiada
Małgorzata Dolak, reżyserka sztuki i instruktorka
teatralna Ośrodka Kultury: – Wspólny projekt działania zrodził się podczas poszukiwania scenariusza,
a później prób. W pierwszej wersji sztuka przeznaczona była dla seniorów, ale z racji różnorodności ról
zaproponowałam, że może spróbujemy połączyć
wspólne siły i narodziła się koncepcja międzypokoleniowych spotkań. Każda z grup początkowo trzymała dystans względem siebie, ale tylko do czasu
pierwszego czytania scenariusza. Tekst sztuki, otwartość seniorów i młodość juniorów zrodziła wspólną

resie Łyszczarczyk, która pragnie tylko zarobić
na śmierci swojego ojczyma Leona i dostać te pięćdziesiąt złotych – wylicza Małgorzata Dolak.

„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”
Scenariusz: Izabela Degórska
Reżyseria: Małgorzata Dolak
Obsada:
Seniorzy: Lubomira Chodorska (Zofia Stachurska),
Zbigniew Sobczak (Leon Stachurski), Teresa Łyszczarczyk (córka Zofii), Barbara Piekarska (Sąsiadka),
Anna Frydlewicz (Ordynator), Grażyna Kwaśniewska
(Siostra Łucja), Elżbieta Kramczyńska (Profesor medycyny), Anna Bosiak (Ksiądz).
Młodzież: Adam Sobczak (Grabarz), Przemysław
Wajman (Lekarz), Sara Mróz (Pielęgniarka), Julia
Kwiecińska (Dziennikarz Radia ZGAGA), Anna Kamińska (Reporterka TV), Karolina Janiak (Reporterka z gazety), Dominika Grela (Fotoreporterka), Katarzyna Wąchała (Prezenter), Paulina Olszewska
(Operator).
mk
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Nowe tereny rekreacyjne
Na zlecenie gminy Niemodlin pracownia architektury Z. Bomersbacha w Opolu przygotowała koncepcję zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy
Reja w Niemodlinie, w sąsiedztwie Ośrodka Kultury.
Główną ideą przy opracowaniu koncepcji było
wykorzystanie tego terenu jako miejsca rekreacji,
wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców różnych pokoleń. Budowanie architektury danego miejsca to przede wszystkim budowanie jego funkcji w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i istniejący potencjał.
W planie funkcja terenu przeznaczona jest na zieleń parkową i usługi sportu, dlatego też nie ma
możliwości jego zabudowy np. obiektami kubaturowymi – jest to prawnie niemożliwe. Miejsce to nie

Wieści z gminy

bez przyczyny przeznaczone jest na zieleń parkową,
ponieważ jest to teren po byłym wyrobisku, o bardzo złej nośności gruntu. Posadowienie na nim budynku wiązałoby się z ogromnymi kosztami inwestycyjnymi, a i tak nie gwarantowałoby sukcesu.
W związku z tym wizja architekta zakłada wykorzystanie tego terenu pod park z rożnymi aktywnościami np. skatepark, bikepark, amfiteatr, ścieżki
spacerowe w otoczeniu zieleni. W koncepcji znalazło się również przeznaczenie terenu na boisko i korty tenisowe. Pomimo tego, że w sąsiedztwie znajduje się Orlik, trafiają do nas głosy, że potrzebny jest
teren, żeby przyjść i pograć w piłkę z dzieckiem, stąd
potrzeba pewnego rodzaj łączki do biegania za piłką. Koncepcja pokazuje przede wszystkim, jaki teren
jest potrzebny do zagospodarowania na tego typu
obiekt. Kolejnym etapem realizacji – już inwestycji
– jest tworzenie dokumentacji i poszukiwanie źródeł
dofinansowania na ten cel.
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Pierwszym etapem realizacji koncepcji jest budowa placu zabaw, na który zaplanowano środki
finansowe w tegorocznym budżecie. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
i wyboru wykonawcy.
W przyszłości realizacja zadania odbywać będzie się poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej na poszczególne obszary aktywności, a działania inwestycyjne uzależnione będą od przyjętych
priorytetów działania i możliwości finansowych
gminy Niemodlin, a zwłaszcza pozyskania środków
zewnętrznych na ten cel.
Ze szczegółami koncepcji można zapoznać
się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich, II piętro, pokój 39, w godzinach pracy urzędu. Oczekujemy
również na wszelkie uwagi i propozycje w tym temacie.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Wieści z gminy

Gmina Niemodlin
nominowana
W oparciu o przeprowadzoną analizę działań
prowadzonych przez gminę Niemodlin, została ona
nominowana do otrzymania tytułu EURO-GMINA 2013/2014.
Nagroda ta przyznawana jest na podstawie oceny kapituły,
w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, ekonomiści i reprezentanci mediów. Otrzymują ją podmioty, które uznawane są za wzorowo zarządzane i należą do godnych
zaufania. Kapituła ocenia m.in. pozyskiwanie funduszy europejskich, zarządzanie zasobami i ich promocję, tworzenie nowych
miejsc pracy. Kapituła spośród nominowanych w dalszym etapie
wybierze najlepsze jednostki, które otrzymają certyfikaty i pamiątkowe statuetki potwierdzające przynależność do krajowej elity.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Ruszają roboty drogowe
Corocznie w budżecie gminy Niemodlin zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowych.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na remont chodników na drogach gminnych i drodze powiatowej w Niemodlinie na następujących ulicach:
1) ul. Korfantego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w kierunku siedziby Archiwów Opolskich
(droga gminna),
2) ul. Lwowska – na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z ul. Podwale (droga gminna),
3) ul. Mickiewicza – środkowy dojazd oraz od strony ul. Reja (droga gminna),

Przebudowa
stadionu trwa
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Akademickie Mistrzostwa
Polski w Niemodlinie
Miło nam poinformować, że po sukcesach organizacyjnych, jakimi były organizacje wielkich imprez
sportowych tj. meczów siatkarskich z udziałem ZAKSY
Kędzierzyn Koźle w 2012 i 2013 rok, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Kobiet „Złoty
Sokół 2013” z udziałem pierwszych reprezentacji Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w 2013 roku
oraz Mistrzostw Polski Sędziów Piłkarskich
w 2012 roku, dostaliśmy kolejną wielką imprezę do organizacji, a są to Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn 2014. Turniej odbędzie się w Opolu i Niemodlinie
w dniach od 29 maja do 1 czerwca. Organizatorem mistrzostw będą Politechnika Opolska
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
OSiR

4) ul. Brzozowa – odcinek od ul. Dębowej do ul. Lipowej (droga gminna),
5) ul. Lipowa – boczna, wewnętrzna droga dojazdowa (droga gminna),
6) ul. Zamkowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46
do zjazdu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (droga powiatowa
nr 1512 w Niemodlinie).
Ponadto w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji poszerzenia drogi gminnej prowadzącej do Kolonii Robotniczej w Graczach wraz z zatoką do nawracania. W kwietniu br. planowane jest także ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę zjazdu z drogi
krajowej nr 46 w Niemodlinie z ulicy Opolskiej, prowadzącego na Osiedle Piastów.
Wskazane inwestycje i remonty są odpowiedzią na postulaty mieszkańców
zgłaszane w ostatnich latach władzom gminy.
Alicja Sewiłło
Bernadeta Lisson-Pastwa

W ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja stadionu miejskiego w Niemodlinie” trwają prace budowlane na stadionie miejskim.
W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi roboty przebiegają bardzo sprawnie. Wymurowano już ściany parteru budynku administracyjno-socjalnego, przeniesiono jeden segment trybun w nowe miejsce oraz wykonano nowe nawierzchnie na trybunach i chodnik przed nimi. Obecnie
wykonywane są stropy nad parterem. Kolejnym etapem będzie przebudowa murawy i wykonanie nowego ogrodzenia.
Zadanie dofinansowane jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Gmina Niemodlin pozyskała wskazane środki europejskie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
której jest członkiem.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Rewelacyjna promocja!
HAIR SPA LIFE BOOSTER do dowolnej usługi tylko 20 zł
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Niemodlina

Motocyklowe topienie marzanny
i powitanie wiosny

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie pożegnał zimę i hucznie powitał wiosnę przy wtórze silników motocyklowych.
Na parkingu Ośrodka Kultury odbył się pokaz akrobatycznej jazdy motocyklem w wykonaniu trzykrotnego mistrza świata – Rafała Pasierbka i Ewy Pieniakowskiej, w asyście kilkudziesięciu motocyklistów oraz członków UTW. – Do pożegnania zimy zostaliśmy zaproszeni przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku, a my zaprosiliśmy Rafała na pokaz. Nasza współpraca z UTW
rozpoczęła się parę dni temu. Taki nowy pomysł na wiosnę. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie zaproszenia. Chętnie przyjedziemy, pokażemy swoje „rumaki”, popalimy gumę – powiedział
Leszek Pejs z Grupy Wsparcia Rafała „Stunter 13”. Ewa i Rafał zostali najmłodszymi studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, otrzymując honorowe członkostwo. Drugą częścią imprezy było spalenie zimowej kukły, która swoją ostatnią drogę nad Ścinawę pokonała na motorze.
mk

Posiedzenie Rady Seniorów
28 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów
gminy Niemodlin.
Rada – organ opiniodawczo-doradczy burmistrza Niemodlina – została powołana do życia, aby doradzać burmistrzowi w sprawach dotyczących
gminnej polityki na rzecz osób starszych. W skład rady wchodzą głównie
przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska seniorów oraz instytucji realizujących zadania na rzecz osób starszych.
Na posiedzeniu omówiono między innymi tematy dotyczące przystąpienia gminy do Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz przystąpienia
do współorganizacji wojewódzkiego Tygodnia Seniora zainicjowanego
przez Wojewodę Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego.
Zofia Gwóźdź-Wąchała

Wieści z gminy
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Samochód bojowy
dla OSP Grabin
Komenda Miejska PSP w Opolu przekazała strażakom z Grabina samochód, który wcześniej służył niemodlińskiej jednostce.
Jest to praktyczne wsparcie techniczne dla OSP Grabin w wypełnianiu powierzonych im zadań.
– Pamiętam, kiedy to auto przyjechało na plac naszej komendy i było jednym z najnowocześniejszych spośród tych, którymi dysponowaliśmy. Nie przypuszczałem, że będę miał okazję przekazać go jednej z najlepszych jednostek
działających na naszym terenie – OSP Grabin. W tej chwili na terenie gminy
Niemodlin mamy dwie jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym:
z Grabina i Graczy. Wierzę, że przy tak dynamicznym rozwoju, jaki widzimy
w ostatnich latach w jednostkach OSP waszej gminy, będzie ich więcej – powiedział obecny na uroczystości przekazania samochodu Komendant Miejskiej
PSP w Opolu, Paweł Kielar.
Grabińscy strażacy otrzymali siedemnastoletniego Steyra, który wyposażony jest w duży zbiornik mieszczący dwa tysiące litrów wody. Posiada automatyczną pompę, napęd na cztery koła, sprzęt ratownictwa medycznego oraz pojemne i szczelne skrytki, które dobrze zabezpieczają transpor towany sprzęt,
szczególnie w trudnych warunkach terenowych.
– Ufam, że ten wóz strażacki przyczyni się do lepszego wykonywania stojących przed nami zadań ratowniczo-gaśniczych – powiedział prezes OSP Grabin
Jarosław Grębowiec. – Możemy sobie życzyć, by ten pojazd jak najrzadziej
opuszczał jednostkę z powodu alarmów, natomiast podczas każdej akcji niech
okaże się wielką pomocą dla naszych strażaków.
Uroczystość przekazania samochodu zgromadziła przedstawicieli władz
samorządowych, straży pożarnej, strażaków z gminnych jednostek oraz przedstawicieli społeczności Grabina. Burmistrz Mirosław Stankiewicz w swoim przemówieniu życzył strażakom-ochotnikom szczęśliwych powrotów z akcji. Zwrócił
także uwagę, że strażacy w Grabinie to nie tylko akcje bojowe, gaszenie i doga-

szanie pożarów, ale również szereg prac, które wykonują na rzecz społeczności
lokalnej, za którą serdecznie podziękował.
Wóz gaśniczy został poświęcony przez ks. proboszcza Tomasza Malickiego i głośnym dźwiękiem syren oznajmił swoją gotowość bojową. Ostatnim
punktem spotkania był poczęstunek dla zaproszonych gości połączony z występem Wacława Masłyka.
W czasie przekazania samochodu wręczono druhom z Grabina legitymacje
członkowskie, które otrzymali: Wojciech Duraj, Dawid Kraska, Mateusz Leja, Michał Łoziński, Tomasz Nawrat i Wojciech Miecznik. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał Rafał Kraska.
mk

Wesołego Alleluja!
Pizzeria Primavera
Zaprasza
Prezes OSP Grabin Jarosław Grębowiec odbiera kluczyki
do Komendanta PSP w Opolu Pawła Kielara i burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Radosnego, wiosennego nastroju. Serdecznych
spotkań w gronie rodziny wszystkim klientom
i mieszkańcom gminy Niemodlin
życzą

18.04
19.04
20.04
21.04

piątek 10–23
sobota 10–23
nieczynne
poniedziałek 14–22

Wesołych Świąt
Salon fryzjerski
L’OREAL EXPERT & CAFÉ

Zakład optyczny – Marcin Oracz
oraz
Gabinet okulistyczny – Elżbieta Rogala

Zapraszamy

ZAPRASZAMY • Niemodlin, Rynek 34

Okres świąteczny: 19, 20, 21 kwietnia NIECZYNNE

pn-śr 8 –17
czw-pt 8 –19
sobota 8 –14
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Niemodlina

Dzień Kobiet
w Wydrowicach

W Wydrowicach Dzień Kobiet obchodziło 35 mieszkanek, które do wspólnego świętowania zaprosił sołtys wsi, Władysław
Pruszyński. Panie bardzo miło spędziły swoje święto - wspólne śpiewy oraz przyśpiewki najstarszych kobiet, które mają w sobie
jeszcze wiele radości.
Władysław Pruszyński

Trzymamy rękę na pulsie

12 marca w miejscowości Magnuszowice nieznany sprawca skradł z posesji rower górski. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 500 zł.
13 marca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca skradł tablice rejestracyjne OPO-

81XJ z zaparkowanego na parkingu samochodu
marki Fiat Siena. Postepowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
20 marca w miejscowości Rzędziwojowice
na stacji paliw nieznany sprawca kierujący samochodem marki Opel Vivaro zatankował 77 litrów oleju
napędowego i odjechał nie uiszczając zapłaty
na szkodę Shell Polska. Straty 440 zł.
20 marca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 31-latka,
mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem marki Volkswagen Golf pomimo orzeczonego zakazu sądowego.
21 marca w miejscowości Grabin nieznany
sprawca wyważając drzwi usiłował włamać się
do sklepu spożywczo-przemysłowego. Celu nie
osiągnął, bowiem zabezpieczenie okazało się solidniejsze.
23 marca w miejscowości Gracze policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego, który kierował
rowerem pomimo orzeczonego zakazu sądowego.
26 marca w Niemodlinie na ulicy Kilińskiego nieznany sprawca, podający się za przedstawiciela instytucji charytatywnej, skradł z mieszkania pieniądze. Straty 1.2 tys. zł.

GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18

30 marca w Niemodlinie na ulicy Korfantego policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 43-latka kierującego rowerem w stanie nietrzeźwym.
31 marca w miejscowości Piotrowa nieznany
sprawca wyłamując drzwiczki, włamał się do skrzynki pocztowej, z której skradł telefon komórkowy marki Nokia. Straty 300 zł.
3 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Reymonta nieznany sprawca otwierając drzwi dopasowanym kluczem, włamał się do samochodu marki Fiat Ducato,
z którego skradł elektronarzędzia. Straty 8.4 tys. zł.
Oprac. M. G.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 4023 653, 997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 4023 660
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 774023 663

SPRZEDAM

Nowy dom
parterowy
w Niemodlinie
• piękny ogród
• doskonała lokalizacja

Tel. 784 011 369

Sport
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Szarym kolorem zaznaczono
zawody tylko dla członków
PZW Niemodlin

Data

Zawody

Miejsce rozgrywania

Prawo startu

Dodatkowe informacje

13-04

Rozpoczęcie
sezonu wędkarskiego

Stawy „Sady”
w Niemodlinie

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda spławikowa
(zawody zaliczane do GP koła 2014)

04-05

Spławikowe Mistrzostwa
koła „Złoty Sokół 2014”

Ulga/
Odra Opole

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda spławikowa
(zawody zaliczane do GP koła 2014)

10-05

Zawody międzyszkolne
– eliminacje do Okręgowych
Mistrzostw Młodzieżowych

Niemodlin,
stawy „Sady”

Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z gminy Niemodlin

Metoda spławikowa

01-06

Dzień Dziecka

Rzeka / Zalew
Ścinawa w Niemodlinie

Dzieci do 14 lat
z gminy Niemodlin, również
nie posiadający karty wędkarskiej

Metoda spławikowa

22-06

Puchar
Burmistrza Niemodlina

Rzeka / Zalew
Ścinawa w Niemodlinie

Mieszkańcy gminy Niemodlin,
również nie posiadający
karty wedkarskiej

Metoda spławikowa

13-07

Zawody spiningowe

Rzeka Ścinawa
w Niemodlinie

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda spiningowa
(zawody NIE zaliczane do GP koła 2014)

27-07

Zawody gruntowe
„Puchar zarządu koła”

Jezioro
Otmuchowskie

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda gruntowa
(zawody zaliczane do GP koła 2014)

17-08

Zawody gruntowe

Jezioro Nyskie
lub Otmuchowskie

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda gruntowa
(zawody zaliczane do GP koła 2014)

31-08

Piknik rodzinny
– zawody drużyn rodzinnych

Niemodlin,
stawy „Sady”

Mieszkańcy gminy Niemodlin,
również nie posiadający
karty wędkarskiej

Metoda spławikowa

05-10

Zakończenie sezonu

Niemodlin
stawy „Sady”

członkowie PZW
w Niemodlinie

Metoda spławikowa
(zawody zaliczane do GP koła 2014)

Z podwórka na stadion
Z wojewódzkiego finału turnieju piłki
nożnej z medalami i pucharem wróciły piłkarki ze Szkoły Podstawowej w Rogach.
31 marca i 1 kwietnia na Stadionie Miejskim
w Brzegu został rozegrany Finał Wojewódzki XIV edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych, kategoria U-12 i U-10.
Turniej ten to największe rozgrywki dla dzieci
w wieku szkolnym w Europie. Skala turnieju oraz
formuła i wysoki poziom sportowy rozgrywek sprawiają, że w trakcie czternastoletniej historii turnieju
zagrało w nim wielu obecnych reprezentantów Polski, różnych kategorii wiekowych. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to nie tylko pasjonujące zawody spor towe, ale również
niezapomniana piłkarska przygoda dla najmłodszych, podczas której spełniają się najskrytsze sportowe marzenia dzieci. Każdy z uczestników finału wojewódzkiego został nagrodzony i otrzymał

pamiątkowy medal, a najlepsze zespoły wywalczyły
okazałe puchary oraz wyróżnienia indywidualne.
Najważniejsza jednak była dobra zabawa i rywalizacja w duchu fair play.
Dziewczęta w kat. U-10 z SP Rogi po zwycięstwie
fazy grupowej, w ćwierćfinale pokonały zespół z Dytmarowa. W półfinale spotkały się z ekipą z Kędzierzyna-Koźla i zakończyły spotkanie wynikiem 4:0, co
dało im awans do finału turnieju. Mecz finałowy pomiędzy drużyną SP Rogi a SP Łubniany był bardzo
dramatyczny. Obie drużyny odznaczały się wysokim
poziomem umiejętności piłkarskich i charyzmą,
a o zwycięstwie zadecydowała tylko jedna bramka.

Ostatecznie drużyna SP Rogów wywalczyła srebrny
medal i tytuł Wicemistrzyń województwa opolskiego
w kat. U-10. Najlepszą zawodniczką turnieju została Zuzanna Zając ze szkoły w Rogach.
Dzień wcześniej walczyły ich starsze koleżanki w kat U-12. Jednak nie miały już tyle szczęścia.
W ćwierćfinale spotkały się, jak się później okazało, z mistrzyniami turnieju w tej kategorii wiekowej
i na tym etapie zakończyły swój udział w wojewódzkim finale. Ale już same uczestnictwo w tak
renomowanej imprezie jest wyróżnieniem i świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia dziewcząt
z Rogowskiej placówki.
Skład wicemistrzyń województwa z SP Rogi: Ewelina Połowniak – kapitan, Zuzanna Zając, Agnieszka Arcab, Dominika Łabuz, Wiktoria Maciejewska, Maja
Maciejewska, Oliwia Dera, Julia Bednarz, Oliwia Kania.
Bożena Gala

Mistrzostwa samorządowców
Połączona drużyna reprezentacji samorządów Niemodlina i Tułowic zajęła 7
miejsce w generalnej klasyfikacji XI Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej.
Nasi samorządowcy, w niedzielę 23 marca, wystąpili w turnieju w Kluczborku i zajęli szóste miejsce. W ramach mistrzostw rozegrano trzy turnieje w Głubczycach, Niemodlinie i finałowy turniej
w Kluczborku. Dwa starty, w Niemodlinie i Kluczborku, pozwoliły zając naszym samorządowcom bardzo dobrą 7 lokatę w klasyfikacji ogólnej. Gratulujemy.
Skład reprezentacji gmin Niemodlin i Tułowice: Mirosław Dec, Bartłomiej Walków, Stanisław Janiak,
Zbigniew Weber, Adam Sinicki, Krzysztof Kubiak, Wiesław Duraj, Henryk Dec, Piotr Kramczyński, Kazimierz Krzesiński, Stanisław Kasprzak, Marcin Janik.
OSiR

BIULETYN
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od dnia 27 lutego do dnia 27 marca 2014 r.
• W dniu 4 marca z-ca burmistrza wziął udział w konferencji poświęconej aktualizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zagadnieniom związanym z kanalizacją
obszarów niezurbanizowanych.
• W dniu 5 marca z-ca burmistrza wziął udział w corocznym konkursie poetyckim Marcina Makucha.
Tego samego dnia odbyła się rada budowy dotycząca stadionu.
• W dniu 6 marca z-ca burmistrza wziął udział w corocznym spotkaniu samorządowców z dyrekcją
Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
• 8 marca z-ca burmistrza wziął udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Rogi.
• 11 marca z-ca burmistrza wziął udział w zakończeniu Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej.
• W dniu 12 marca z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zapisów
analizy SWOT Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej.
• 13 marca miało miejsce spotkanie dotyczące omówienia wstępnej koncepcji zagospodarowania
terenu przy Ośrodku Kultury oraz placu zabaw.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w posiedzeniu Zarządu Partnerstwa Borów
Niemodlińskich.
• W dniu 18 marca burmistrz przewodniczył spotkaniu przedstawicieli policji, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opolu, zespołu opieki zdrowotnej, OPS oraz poradni psychologicznopedagogicznej, które dotyczyło działań kryzysowych w sytuacjach zagrożenia dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych.
• W dniu 20 marca burmistrz przewodniczył kolejnemu spotkaniu zespołu do spraw oświaty, podczas
którego omawiane były problemy związane z przygotowaniem niemodlińskich szkół do rozpoczęcia
nauki dzieci sześcioletnich.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z projektantem budowy placu zabaw przy ulicy Reja.
• W dniu 21 marca burmistrz wziął udział w uroczystym przekazania przez komendanta PSP w Opolu
wozu bojowego dla OSP w Grabinie.
Tego samego dnia z-ca burmistrza spotkał się z przedstawicielami firmy zainteresowanej budową
mieszkań komunalnych lub socjalnych w formule PPP.
• W dniu 25 marca burmistrz spotkał się z uczniami gimnazjów z Vechelde (Niemcy) oraz Graczy –
uczestników wymiany młodzieży pomiędzy tymi szkołami.
• W dniu 26 marca burmistrz przedstawił roczne sprawozdanie z budżetu 2013 Radzie Miejskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
• W dniu 27 marca burmistrz spotkał się z Posłem RP Ryszardem Gallą oraz ks. dziekanem Jerzym
Chyłkiem w celu omówienia przebiegu planowanych uroczystości związanych z odsłonięciem miejsca
pamięci poświęconego byłym mieszkańcom Szydłowca, poległym podczas I wojny światowej.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr. działki 115/3 o pow. 0,1700 ha,
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr. działki 132/2 o pow. 0,1960 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr. działki 117/3 o pow. 0,1400 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr. działki 138/2 o pow. 0,2500 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 108/1 o pow. 0,2100 ha,
• niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr. działki 306/1 o pow. 0,4700 ha,
• niezabudowanej położonej w rejonie ul. Opolskiej w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 865/8 o pow. 0,0295 ha,
• niezabudowanej położonej przy ul. Drzymały w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 557/2 o pow. 0,0042 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• część działki nr 764/2 o powierzchni 15 m2 położonej przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie, zabudowaną
blaszanym garażem stanowiącym odrębny przedmiot własności.
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 77 460 62 95 do 7, wew. 222.

LV sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się LV
sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
• Uchwała Nr LV. 355.14 – Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlina
na rok 2014 r.
• Uchwała Nr LV. 356.14 – Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
• Uchwała Nr LV. 357.14 – Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby
Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
• Uchwała Nr LV. 358.14 – Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemodlin.
• Uchwała Nr LV. 359.14 – Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
• Uchwała Nr LV. 360.14 – Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Niemodlin.
• Uchwała Nr LV. 361.14 – Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom
i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Niemodlin,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej
rozliczania.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, można się również
zapoznać z nimi w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz
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Obwieszczenie burmistrza Niemodlina z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 §1 oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr
XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Opol.,
poz. 991, z późn. zm. ), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego.
Numer obwodu
głosowania

Granice
obwodu głosowania

Siedziby obwodowych
komisji wyborczych

1

NIEMODLIN, ulice: Bohaterów Powstań Śląskich (nr. nieparzyste),
Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, Korfantego, Nowa.

Sala obrad Rady Miejskiej
w Niemodlinie, ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 34a
Niemodlin (budynek biblioteki)

2

Sołectwa / wsie: PIOTROWA; NIEMODLIN, ulice:
700-lecia Niemodlina, Boczna, Bohaterów Powstań Śląskich (nr. parzyste),
Brzeska, Podgórna, Zielona.

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Szkolna 5, Niemodlin

3

NIEMODLIN, ulice: Drzymały, Kilińskiego, Krótka, Lompy, Lwicka, Lwowska,
Podwale, Poprzeczna, Rynek, Strażacka, Spółdzielcza, Szewska, Szkolna,
Zamkowa.

Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajka”
ul. Kilińskiego 31, Niemodlin

4

NIEMODLIN, ulice: Aleja Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego,
Wyzwolenia.

Ośrodek Kultury
ul. Mikołaja Reja 1, Niemodlin

5

NIEMODLIN, ulice: Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza,
Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Dąbrowskiej,
Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Reymonta od nr. 1 do nr. 12.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Reymonta 9, Niemodlin

6

NIEMODLIN, ulice: Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego,
Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza,
Reymonta od nr. 13 do końca, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Tysiąclecia,
Witolda Lutosławskiego, Żeromskiego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Reymonta 11, Niemodlin

7

NIEMODLIN, ulice: Osiedle Piastów.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Reymonta 9, Niemodlin

8

NIEMODLIN, ulice: Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa,
Gościejowicka, Klonowa, Lipowa, Opolska, Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego.

Zespół Szkół
ul. Opolska 34, Niemodlin

9

Sołectwa /wsie:
1/ GRABIN, 2/ JACZOWICE, 3/ JAKUBOWICE.

Remiza OSP
ul. Nyska 80, Grabin

10

Sołectwa /wsie:
GÓRA, Przysiółek Mała Góra, KRASNA GÓRA, ROGI, ROSZKOWICE, RUTKI,
TARNICA, TŁUSTORĘBY.

Szkoła Podstawowa
Rogi 10a

11

Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Kolonia Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza,
Kręta, Polna, RADOSZOWICE, SARNY WIELKIE.

Publiczne Gimnazjum
ul. Niemodlińska 21, Gracze

12

Sołectwa /wsie: GRACZE, ulice: Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL,
MOLESTOWICE.

Szkoła Podstawowa
ul. Niemodlińska 21, Gracze

13

Sołectwa /wsie: GOŚCIEJOWICE, Przysiółek Gościejowice Małe, MAGNUSZOWICE,
MAGNUSZOWICZKI, RZĘDZIWOJOWICE, SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI.

Świetlica wiejska
Rzędziwojowice 29a

14

Sołectwa /wsie: GRODZIEC, GRODZIEC DRUGI, MICHAŁÓWEK, SOSNÓWKA.

Świetlica wiejska, Grodziec 13a

15

Sołectwa /wsie: BRZĘCZKOWICE, LIPNO, SADY, WYDROWICE.

Świetlica RSP, Wydrowice 7

Lokale wyborcze w dniu wyborów czynne będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowane są lokale: obwodu nr 6 w Niemodlinie (OSiR przy ul. Reymonta 11), obwodu nr 8 w Niemodlinie
(Zespół Szkół przy ulicy Opolskiej 34), obwodu nr 11 i 12 w Graczach (Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, ul. Niemodlińska 21), obwodu nr 15 w Wydrowicach
(świetlica RSP Wydrowice 7).
Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zamierzających głosować korespondencyjnie wyznaczona została Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr 15 w Wydrowicach.
Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a, wyborcy, o których mowa
wyżej, powinni zgłosić burmistrzowi Niemodlina w terminie do dnia 5 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Bliższe informacje udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Niemodlin http://bip.niemodlin.pl/.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

PULS

Wydarzenia

12

Niemodlina

W niemodlińskiej remizie

Pod koniec marca Publiczne Gimnazjum w Graczach gościło uczniów z niemieckiego gimnazjum w Vechelde. Spotkanie miało charakter rewizyty, a uczestnicy
wymiany poznali się już podczas wyjazdu
polskiej grupy do Niemiec w listopadzie 2013 r. Nawiązanie współpracy pomiędzy gimnazjum w Graczach a gimnazjum
w Vechelde jest jednym z elementów obowiązującej od 2006 r. umowy partnerskiej
pomiędzy gminami Niemodlin i Vechelde.
– Zorganizowanie projektu wymiany było dla
nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy przygotować
program spotkania, a także pozyskać środki na jego
realizację. Nie było to proste zadanie. Tym bardziej
cieszymy się, że wszystko udało się zrealizować i zarówno nasi uczniowie, jak i niemieccy goście, byli bardzo zadowoleni z wizyty – mówi Grzegorz Budz, koordynator projektu.
Projekt wymiany zrealizowany został w dużej
części dzięki grantowi ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, z którego dofinasowanie wyniosło ponad 5 tys. zł. Suma ta była jednak niewystarczająca i całość projektu nie mogłaby być zrealizowana bez zaangażowania i ofiarności sponsorów:
burmistrza Niemodlina, firmy Muszyńskich oraz Bazaltu-Gracze, którzy przekazali brakującą kwotę
na realizację zaplanowanych działań.
Podczas niemal tygodniowego pobytu w polskich rodzinach, goście z Vechelde wraz ze swoimi
polskimi partnerami uczestniczyli w wielu ciekawych
projektach i wyjazdach.
Pierwszego dnia niemieccy gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach szkolnych ze swoimi partnerami
oraz w specjalnych projektach i doświadczeniach

Rewizyta uczniów z Vechelde
z chemii i fizyki przygotowanych przez nauczycielkę
Monikę Latę. Po południu grupa udała się na grę terenową po Graczach.
– Już na etapie przygotowań do wizyty kładliśmy
duży nacisk na to, by zaangażować naszych uczniów
w realizację poszczególnych elementów programu.
Do nich należało przygotowanie gry terenowej, dzięki której niemieccy uczniowie poznali Gracze. Do nich
należało również pokazanie i opowiedzenie po angielsku lub niemiecku o najciekawszych miejscach
i zabytkach Opola podczas wycieczki po mieście
– opowiada Grzegorz Budz.
W programie wizyty nie mogło zabraknąć zwiedzania Niemodlina i spotkania z władzami gminy.
Nim jednak to nastąpiło, uczniowie odwiedzili remizę Państwowej Straży Pożarnej, gdzie czekały na nich
różne atrakcje, np. oglądanie panoramy Niemodlina
z wysięgnika.
Podczas spotkania z burmistrzem Niemodlina
goście zostali serdecznie przywitani przez gospodarza, który przedstawił im najważniejsze informacje
o gminie, jej główne problemy oraz sukcesy i osiągnięcia.
– Od wielu lat zabiegałem u starosty Peine, pana
Franza Einhausa, żeby gimnazjum z Vechelde mogło
współpracować z gimnazjum w Graczach i cieszę się,
że spotkanie uczniów polskich i niemieckich doszło
do skutku. To ważny element w poznawaniu kultur obu
narodów – powiedział Mirosław Stankiewicz.
Uczniowie po poczęstunku w gminie udali się
na zwiedzanie parku dendrologicznego w Lipnie,
po którym oprowadzał ich Wiesław Pogonowski.
W Lipnie uczestniczyli także w grze terenowej przy-

gotowanej przez niemodlińskich harcerzy. Młodzieży bardzo podobała się przyroda Borów Niemodlińskich i przygotowane atrakcje, a przede wszystkim
spontaniczny pokaz naszego mistrza świata w stuntcie – Rafała Pasierbka.
Następny dzień gimnazjaliści spędzili w stolicy
województwa. Tam spotkali się z pracownikami Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej – Piotrem Wocką i Andreą Borosz, których pomoc była nieoceniona
przy pisaniu wniosku grantowego projektu wymiany.
Uczniowie odwiedzili również redakcję Nowej Trybuny Opolskiej, gdzie dziennikarz Krzysztof Ogiolda
przekazał im informacje na temat naszego lokalnego
dziennika oraz opowiedział o pracy redakcji. Uczniowie zobaczyli na własne oczy pracę dziennikarzy i newsroom. W międzyczasie odbywało się również zwiedzanie najciekawszych miejsc i zabytków Opola,
po czym przyszedł czas na integrację na kręgielni.
Kolejny dzień wymiany będzie wspominany
przez jej uczestników jeszcze bardzo długo. Wycieczka do Krakowa okazała się największą z atrakcji.
Młodzież przez cały dzień zwiedzała kulturalną stolicę Polski. Poza Traktem Królewskim, Wawelem, czy
Kościołem Mariackim, zwiedzili również podziemia
Krakowskiego Rynku i Collegium Maius.
Ostatniego dnia w szkole gimnazjaliści wspólnie
tworzyli swoje pamiątki z Krakowa – collage ze zgormadzonych folderów, ulotek i pocztówek, w którym
umieścili wspólną fotografię. Był to także czas podsumowań i wymiany opinii i wrażeń z wizyty.
– Bardzo miłą niespodzianką było przywitanie
w rodzinach. Nie spodziewałem się tak wspaniałego
przyjęcia. Jestem pozytywnie zaskoczona przyjęciem

W parku dendrologicznym

Z naszym mistrzem świata
– Rafałem Pasierbkiem

zarówno w szkole, jak i w domach. Nie było to dla
mnie takie oczywiste ze względu na trudną historię
naszych narodów – opowiadała Dorothee, niemiecka uczennica. Jej koleżanka Natalia wspomina:
– Często wieczorami spotykaliśmy się u kogoś
większą grupą na wspólnej zabawie, spacerach, czy
słuchaniu muzyki albo oglądaniu filmików w internecie. Teraz na wymianie jesteśmy bardziej zżyci, lepiej
się poznaliśmy i więcej rozmawialiśmy, niż podczas
naszej wizyty w Niemczech. I to jest bardzo fajne.
Uczniowie z Vechelde zgodnie stwierdzili, że wizytę w Graczach kojarzyć będą z miłymi rodzinami,
wspaniałą gościnnością, bardzo dużą ilością dobrej
zabawy i dobrego jedzenia, ale również z problemami komunikacyjnymi. Zauważają również, że polska
szkoła jest inna, przekazuje się dużo wiedzy, a jest

Wydarzenia
Zostało po nim wiele
wspomnień, wspólnych
zdjęć, ale również bezcenne życiowe doświadczenie.
Dzięki projektowi wymiany udało się lepiej zintegrować uczniów niemieckich i polskich, a także
przełamać funkcjonujące
w obu narodach stereotyUlf Hoffman, Grzegorz Budz, burmistrz Mirosław Stankiewicz,
py i uprzedzania. UwaAnnette Götzschel, dyrektor Eugeniusz Świątek
żam, że polscy uczniowie
podnieśli kompetencje językowe i komunikacyjne, dostrzegli wartość uczena to mało czasu. Według gimnazjalistów z Vechelnia się języków obcych w szkole. Przyjazd gości zza
de, Polacy dają wszystko, co mają, chociaż nie magranicy dowartościował uczniów, ukazując im nowe
ją dużo. Są również otwartymi ludźmi, którzy chętnie
możliwości i życiowe motywacje – podsumowuje
witają obcych i za którymi będą tęsknić.
Grzegorz Budz.
Dzień wyjazdu i pożegnanie niemieckich
Na koniec organizatorzy i dyrekcja Publicznego
uczniów przebiegało w rodzinach goszczących, któGimnazjum w Graczach pragną serdecznie podzięrzy wieczorem wyjechali z Opola do Vechelde.
kować instytucjom, firmom i osobom, dzięki którym
– Rozstanie było dla wielu trudne i wzruszające.
projekt wymiany został zrealizowany: gminie NiemoDzieciaki bardzo się ze sobą zżyły przez ten tydzień.
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dlin, Piotrowi Wocka z ZMMN, Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, firmom: Agricola, Muszyńscy,
Bazalt-Gracze, PEKAES Opole oraz rodzinom goszczącym uczniów za gościnność i okazane serce.
Katarzyna Krzyżanowska
Grzegorz Budz

Wspólne zajęcia

Z partnerami i wspólnymi pracami
w szkole w Graczach

Rozmowa z opiekunami grupy niemieckiej: nauczycielką geografii Annette Götzschel i Ulfem Hoffman, fizykiem
i matematykiem.

Z czym będą wam kojarzyć się Gracze
i Niemodlin?
Annette Götzschel: Z przyjaźnią. Z gościnnością od serca. Z dużą ilością jedzenia (śmiech).
Z dobrą zabawą.
Ulf Hoffman: Z bardzo interesującym tygodniem oraz z miejscowościami, w których mieszkają mili ludzie, z którymi spędziłem przyjemnie czas.

Co was zaskoczyło podczas pobytu?
A. G.: Pozytywnie jestem zaskoczona gościnnością. Zaś negatywnie zaskoczyły mnie wiszące
kable antenowe na budynkach.
U. H.: Zauważyłem, że dzieci i dorośli w Polsce więcej ze sobą prowadzą tzw. small talk [z ang.
luźna rozmowa towarzyska, rozmowa o niczym],
niż dzieje się to u nas.
Jakie są najbardziej rzucające się
w oczy różnice między szkołami w Polsce a w Niemczech?
A. G.: U nas jest o wiele ciszej, a nauczyciele
i uczniowie są bardziej zdystansowani względem
siebie, są mniej zaprzyjaźnieni z nauczycielami,
za to częściej się zgłaszają. Poza tym u nas o wiele więcej uczniowie pracują sami. Otrzymują zadania, które mają rozwiązać i zaprezentować wynik.
Może być nawet błędny, ale ważne, żeby był samodzielnie osiągnięty. Oczywiście, błędy są korygowane. Po postu mało jest sytuacji, w których nauczyciel stoi przy tablicy i dyktuje.
Co zapamiętacie z wymiany?

A. G.: Nasi uczniowie bardzo się rozluźnili,
jakby wyszli poza siebie: więcej się śmiali, łatwo zaakceptowali dużo nowych rzeczy i zaczęli interesować rzeczami, którymi w domu się nie interesują.
Stali się bardziej otwarci na inna kulturę. Poza
tym Kraków. Na pewno zapamiętam Kraków.
U. H.: Z odwiedzanych miejsc to przede
wszystkim piękny Kraków. Zapamiętam również interakcje dzieci miedzy sobą, ponieważ, mimo barier językowych, była bardzo owocna.
Czego, twoim zdaniem, mogli nauczyć się uczestnicy wymiany?
A. G.: Przede wszystkim zobaczyli, że Polska
jest bardzo gościnna. Nauczyli się też tego, że Europa jest różna, ale młodzież wszędzie jest taka sama, poznali, że różnice mogą łączyć. I pomimo braku znajomości języka, posiada się ręce, którymi
można się porozumieć (śmiech).
U. H.: Na pewno dużo rzeczy związanych
z polską kulturą. Nasi uczestnicy zauważyli również, że spotkani Polacy są dla siebie przyjacielscy,
nie są tak zdystansowani jak ludzie w Niemczech.
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Promocja przewodnika
turystycznego po gminie
Niemodlin
Burmistrz Niemodlina zaprasza na spotkanie
autorskie z Mariuszem Woźniakiem, autorem przewodnika „Atrakcje turystyczne gminy Niemodlin”
– 29 kwietnia 2014 o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. W trakcie spotkania odbędzie się
bezpłatna dystrybucja przewodnika. Przewodnik
przybliża atrakcje turystyczne gminy, znajdują się
w nim trasy konkretnych wycieczek tematycznych
i propozycje weekendowego wypoczynku.

Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy
15 maja odbędzie się X Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki
Osieckiej „Oceany”. Gwiazdą koncertu laureatów będzie zespół Raz, Dwa, Trzy. Bilety
w cenie 35 zł można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Wystawa „77xOsiecka”
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zapraszają
do zwiedzania wystawy „77xOsiecka”.
Wystawa będzie dostępna w dniach 1528 maja br. Wstęp wolny.
7 października 2013 r. Agnieszka Osiecka obchodziłaby swoje 77 urodziny. Z tej okazji 77 aktorów i grupa jej najbliższych przyjaciół
na nowo i po swojemu zinterpretowała
najpiękniejsze teksty
poetki. Wszyscy bohaterowie przedsięwzięcia zostali sfotografowani, złożyli rękopisy poezji Agnieszki Osieckiej oraz nagrali najpiękniejsze
wiersze poetki.

Z tych obrazów i nagrań powstała niezwykła multimedialna wystawa, którą mamy przyjemność prezentować w Ośrodku Kultury w Niemodlinie przy okazji Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”.
Wernisaż wystawy odbył się 7 października
ubiegłego roku – jednocześnie w Opolu (Uniwersytet Opolski) i w Warszawie (Kino Atlantic).
Wśród osób, które nagrały wiersze Agnieszki
są m.in. Maryla Rodowicz, Magda Umer, Agata
Passent, Krystyna Janda, Krystyna Czubówna, Martyna Wojciechowska, Artur Barciś, Daniel Passent,
Piotr Machalica,
Grzegorz Miecugow, Artur Orzech,
Tomasz Raczek, Cezary Żak i wielu, wielu innych.
Ich głosów można wysłuchać dzięki
dołączonym do tablic z fotografiami
słuchawkom i urządzeniom mp3. Zapraszamy!

Kon
cert
Studia Piosenki
Ośrodka Kultury
Serdecznie zapraszamy
na koncert dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
Studia Piosenki naszego
Ośrodka Kultury, który odbędzie się w środę 23 kwietnia
o godz. 17.00.
Wstęp wolny.

Kultura

Rytmix I awansował
do finału wojewódzkiego
Prawie 800 tancerzy zaprezentowało
swoje umiejętności w Tarnowie Opolskim,
w tym zespoły taneczne Ośrodka Kultury
w Niemodlinie – Rytmix I oraz Rytmix II.
W ostatnią sobotę marca w tarnowskim domu
kultury odbyły się kwalifikacje do XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2014.
Dzieci, młodzież i dorośli walczyli w swoich grupach
wiekowych, prezentując układy disco dance, hip-hop oraz inscenizacje taneczne. – W inscenizacji tanecznej należy przedstawić temat nie tylko tańcem,
ale kostiumami, rekwizytami, a nawet grą. To trochę
jak w teatrze, jak w musicalu. Rytmix I przedstawi inscenizację konkursu kulinarnego MasterChef: trzy
konkurencje i wyłonienie zwycięzcy – najlepszego kucharza. Na pewno dużym wyzwaniem jest szybkie
przebieranie się za pierniczki w trakcie pokazu.
Do tego dochodzi szybkie tempo układu. To jest
na pewno spore utrudnienie dla dziewczyn – mówi-

ła przed występem Karolina Micuń, instruktorka
tańca w Ośrodku Kultury.
Rytmix II zaprezentował układ o plaży, który zaczyna się sielanką w spokojnych rytmach, potem
przechodzi w mecz siatkówki. Po meczu nagle następuje toniecie, pojawiają się ratownicy z kołami ratunkowymi, by za chwilę wszystko przemieniło się w romantyczną scenkę. A wszystko to połączone z tańcem
i muzyką i przedstawione w trzy minuty. Bardzo szybki i dynamiczny układ. – Na początku dużym utrudnieniem były piłki siatkowe. Na próbach piłki fruwały
wszędzie, ale jakoś je opanowaliśmy – śmieje się Karolina Micuń.
W każdej grupie wiekowej, w której startowały zespoły Rytmixu, czyli dziecięcej i młodzieżowej, była bardzo duża konkurencja. Przede wszystkim ze strony
opolskiego zespołu Pech, który od lat może pochwalić się tytułami mistrzów świata i Europy. Można było to zobaczyć zwłaszcza w grupie młodzieżowej,
w której juniorzy z Opola zaprezentowali układ, którym w październiku zdobyli mistrzostwo Europy
w Sankt Petersburgu. Niemniej Rytmix I świetnie pokazał się w Tarnowie Opolskim i jury nagrodziło go

Chcę dawać z siebie sto procent
Jakub Szpiech to absolwent niemodlińskiego gimnazjum, uczestnik zajęć teatralnych, najpierw Ośrodka Kultury, a teraz
Teatrowni w Opolu. Wystąpił w etiudzie filmowej „Felix”, w której zagrał niewidomego pianistę, bierze udział w castingach,
chodzi do jednego z opolskich liceów.

Marek Krzyżanowski: Jak to się stało,
że wystąpiłeś w filmie „Felix”?
Jakub Szpiech: Koleżanka wysłała mi zaproszenie na casting, który był we wrześniu, w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. I to właśnie
po nim dostałem rolę.
Powiedz, jak wyglądał casting?
– Wchodzi się do pomieszczenia, w którym jest
ustawiona kamera. Trzeba stanąć w zaznaczonym
miejscu. Najpierw jest nagrywana tzw. wizytówka:
mówię jak się nazywam, skąd jestem, ile mam lat,
czym się interesuję itd. Potem odgrywa się scenkę. Ja
akurat byłem razem z dwiema dziewczynami. Mieliśmy zagrać scenę, w której oboje spacerujemy
po mieście, spotykamy drugą dziewczynę i dochodzi
do spięcia. Musieliśmy sobie z tym poradzić. Wszystko polega na odnalezieniu się w takiej sytuacji, na improwizacji. Przeprowadzający casting chcą zobaczyć kreatywność, jak ja widziałbym tę scenę. To
jest ważne, czy grający potrafi wczuć się i odnajdywać, żeby nie wyszło sztucznie. Do zagrania postaci Felixa chętnych było kilkunastu chłopaków. Udało
się i po trzech dniach zadzwonili właśnie do mnie.
Co było potem?

– Najpierw dostaliśmy scenariusze i musieliśmy
nauczyć się swoich kwestii i ról. Poza tym ja musiałem nauczyć się podstaw gry na fortepianie. Spotykałem się z reżyserką, Ewą Szyszką, która chodzi
do szkoły muzycznej, i razem ćwiczyliśmy. To było
trudne, ponieważ chodziło przede wszystkim o zachowanie odpowiednego ruchu rąk pianisty do odtwarzanej muzyki. Do tego dochodziło zagranie niewidomego. Trzeba było połączyć dwie rzeczy, których
nie umiałem, żeby wyglądały naturalnie.
Jak próbowałeś nauczyć się grać osobę niewidomą?
– Najpierw obejrzałem film o niewidomych. Jednak, przede wszystkim, spędziłem w domu jeden
dzień z zasłoniętymi oczami. Myślałem, że sobie
spokojnie poradzę, ale tak nie było (śmiech). Żeby
przygotować zwykłą herbatę, zajęło mi to sporo czasu – wszystko przygotować, trafić do kubka, nalać
odpowiednią ilość wody. Nabrałem wielkiego szacunku do ludzi, którzy nie widzą i normalnie funkcjonują: chodzą po ulicy, przechodzą przez pasy itd.
W kilkunastominutowym filmie grasz
w sumie parę minut. Skąd tak profesjonalne podejście?
– Myślę, że to zależy od osoby. Ja staram się
do wszystkiego, co robię, podchodzić ambitnie, nie
„po łebkach” i żeby tylko „odbębnić”.
Skąd w ogóle pomysł na powstanie filmu?
– Ewa Szyszka, reżyserka, uczy się obecnie w liceum i chce iść do szkoły filmowej, więc tworzy swoje portfolio, tzw. film na wejście, który pokazuje umiejętności. Był to projekt prywatny, stąd budżet to
prawdziwe zero złotych. Nie jest to może najgorsza
rzecz, ale wymaga włożenie jeszcze większej ilości
pracy i sił, niż gdyby miało się pieniądze. Nie mieliśmy profesjonalnych kamer – film kręcono aparatem, lampy były pożyczone, chyba od dziadka z budowy. To była bardzo zaangażowane amatorskie
podejście. Wracając do budżetu. Jak kręciliśmy scenę w kawiarni, w której brudzę się pianką kawy, to
musieliśmy zrobić to bardzo sprawnie i szybko, ponieważ mieliśmy zamówione tylko po jednej kawie.
Prawdziwy budżet „zero złotych” (śmiech).
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udziałem w finałach wojewódzkich w Ozimku. – Pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, jest to, czy zespół ma w sobie energię, czy ma iskrę. Jeśli to jest, dalej patrzymy na technikę oraz w jaki sposób jest
opracowana choreografia – powiedział Witold Sobczak, przewodniczący jury.
Przygotowanie grupy do występów to duże wyzwanie i wiele pracy. Należy wymyśleć ciekawy układ,
dobrać i zmiksować muzykę. Następnie zaczyna się
długi i trudny proces nauki poszczególnych ruchów,
potem części i całości. Wszystko powinno być
„w punkt”, zatańczone w rytm muzyki przez cały, bez
wyjątku, zespół. Wymaga to sumienności w uczęszczaniu na zajęcia oraz zaangażowania w taniec
na samych zajęciach. Tym bardziej gratulujemy młodym tancerzom i instruktorce sukcesu i życzymy powodzenia w następnym konkursie.
mk

Jakie było nastawienie ludzi, jak kręciliście w plenerze, w Opolu?
– Jest taka scena, w której na zielonym mostku koło Grabówki jest wywieszony plakat o koncercie mojego bohatera i Hania zatrzymuje się, żeby go obejrzeć.
Przechodzący ludzie również zatrzymywali się i go
oglądali. Trzeba było tłumaczyć, że to jest wydarzenie
utworzone tylko na potrzeby filmu, że to jest nieprawdziwy koncert, żeby przypadkiem nie przychodzili.
Wiem, że rozwijasz swoje zainteresowania na zajęciach w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Na czym one polegają?
– Teatr prowadzi zajęcia w różnych grupach
wiekowych. Ja uczęszczam na zajęcia grupy licealnej,
które odbywają się w soboty i w niedziele. Jest nas
ok. 15 osób. Pracują z nami aktorzy opolskiego teatru. Przede wszystkim kładziony jest nacisk na zajęcia ruchowe, grę ciałem. Muzyk poznaje obsługę instrumentu, na którym gra. Dla aktora tym
instrumentem jest ciało, które musi nauczyć się kontrolować. I nad tym właśnie pracujemy. Do tego dochodzą ćwiczenia dykcji, modulacji głosu, śpiew.
Na przykład jest takie ćwiczenie, że trzeba krótki
tekst, często bezsensowny, powiedzieć na sto różnych
sposobów. Okazuje się, że nie tylko słowa niosą emocje, ale one wychodzą ze środka.
Jakie są twoje plany, marzenia? Związane bardziej z nauką czy z występowaniem, graniem?
– To jest aktualnie kluczowe pytanie. Na pewno
chciałbym zostać dobrym aktorem. Mieć na tyle
umiejętności, żeby poradzić sobie z każdą rolą. Z drugiej strony trzeba mieć drugą furtkę. Na wypadek,
gdy coś się nie uda. Takie koło zapasowe. Myślę, że
trzeba teraz te dwie rzeczy pogodzić. Chodzić na zajęcia teatralne, dawać z siebie sto procent,
a przy tym dobrze się uczyć.

Jakuba Szpiecha można zobaczyć w filmie krótkometrażowym „Felix” na YouTube, na kanale użytkownika: GepArtStudio, a także 28 kwietnia w Teatrze im.
J. Kochanowskiego w Opolu, w „Baśniowym spacerze po Opolu” przygotowanym przez uczestników zajęć teatralnych. Bezpłatne wejściówki na spektakl są do odbioru w kasie teatru od 22 kwietnia.
Ilość miejsc ograniczona.
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Niemodlina

Matematyka w bibliotece
Biblioteka w Niemodlinie nawiązała
współpracę z serwisem MegaMatma.pl,
dzięki czemu nasi czytelnicy, szczególnie
uczący się lub studiujący, mogą korzystać
z obszernej bazy wiedzy matematycznej.
Na jednej stronie portalu www.megamatma.pl
zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna
na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia. Publikowane treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadają nowej podstawie
programowej (z rozszerzeniem), recenzowane są
w całości (pod kątem dydaktycznym i merytorycznym) przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję
Molęda, tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych. MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line,
powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji.
MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem
z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego
przedmiotu. Serwis dostępny jest za darmo w bibliotece w Niemodlinie oraz każdej z naszych filii bibliotecznych Graczach, Grabinie i Rogach.
Jarek Kownacki

cym na losowaniu z kosza rekwizytów i udzielaniu odpowiedzi, z jaką bajką kojarzy się wybrany przedmiot. Na zakończenie młodzi czytelnicy z dużym zainteresowaniem obejrzeli film animowany o „Trzech
małych świnkach”, który uczy, że pracowitość i staranność przynosi rezultaty.
Dorota Olszewska

Czytam w podróży Herberta
27 marca odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej: „Czytam w podróży… Herberta”, której celem było upowszechnienie twórczości Zbigniewa
Herberta, znakomitego polskiego poety.

Europosłanka w Chrobrym

Bajkowe spotkania
w bibliotece

Dnia 24 marca w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbyło
się spotkanie z posłanką do Parlamentu
Europejskiego Danutą Jazłowiecką.

W marcu w bibliotece odbył się cykl
lekcji poświęcony baśniom i bajkom. Wzięły w nich udział dzieci z Przedszkola nr 1
Bajka oraz uczniowie klas pierwszych ze
szkół podstawowych w Niemodlinie.

Najmłodsi „uczestniczyli w podróży”, która wprowadziła ich do „magicznej krainy baśni”. Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną w „Baśniowym świecie” oraz wysłuchały bajkę „Jak to ze
lnem było” według Marii Konopnickiej. Układały też
puzzle, przedstawiające ilustracje do znanych i lubianych baśni a także bez żadnych trudności udzielały
odpowiedzi na wiele podchwytliwych pytań, uczestnicząc w Quizie – Czarodziejska kula.
Następnie najmłodsi wzięli udział w zabawie
pantomimicznej Baśniolandia, wcielając się w postaci zamieszkujące bajkowe królestwa: rycerzy, królewny, baba-jagi i smoki. Młodzi „aktorzy”, przedstawiając codzienne życie ich mieszkańców, wykazali się
talentem aktorskim, rozbawiając swoją grą pozostałych uczestników. Dzieciom podobał się również
udział w konkursie Zaczarowany koszyk, polegają-

21 marca 1947 roku szkole nadano imię Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski. Przygotowane przez uczniów i nauczycieli atrakcje łączyły
tradycję oraz aktualne wydarzenia ze szkolnego życia. Przygotowaliśmy gazetki i wystawy prezentujące sylwetkę Chrobrego, życie codzienne w piastowskim grodzie, a także konkurs wiedzy o patronie.
Na średniowiecznym kramie – dzięki wsparciu p.
Jana Oleksego, prezesa PSS Społem w Niemodlinie
– pojawiły się nie lada smakołyki. Wszyscy chętni mogli się posilić przepysznym staropolskim chlebem
z miodem lub ze smalcem i kiszonym ogórkiem,
a na deser były słodkie jabłka i cukierki.
Mimo święta swoje zajęcia mieli ratownicy z klasy I LO – ratownictwo medyczne, doskonalący własne umiejętności pod fachowym okiem pracowników
i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nysie, z którą stale współpracujemy od września 2013 roku. Dla pozostałych uczniów wykładowcy PWSZ przygotowali dwie ciekawe lekcje. Wszyscy
chętni mogli zapoznać się praktycznie z zasadami
działania giełdy w ramach warsztatów „Inwestowanie na rynku kapitałowym”. Zarabialiśmy i traciliśmy wirtualne złotówki z różnym szczęściem, ale zawsze z uśmiechem. Następnie poznaliśmy tajemnice
walizki kryminalistycznej i poczuliśmy się prawdziwymi detektywami. Za przygotowanie Dnia Patrona
odpowiedzialni byli uczniowie klas gimnazjalnych
i licealnych oraz nauczyciele historii: Iwona Matura-Pacholik i Ewa Skura-Prajel.
Ewa Skura-Prajel

Udział w niej wzięła Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Niemodlinie oraz Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego. Wolontariuszki z gimnazjum: Julia Kwiecińska, Sara Mróz i Kasia Wąchała, pod opieką pani Małgorzaty Badei, rozdawały tego dnia
podróżnym z Niemodlina zakładki z fragmentami
utworów Zbigniewa Herberta, a w bibliotece można
było zobaczyć wystawę poświęconą poecie. Tego
dnia w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół każdy czytelnik również otrzymywał zakładkę do książek. Przeprowadzona akcja odniosła zamierzony efekt: mieszkańców Niemodlina oraz czytelników biblioteki
zaintrygowała postać autora zaprezentowanych
fragmentów wierszy.
Julia Kwiecińska
uczennica klasy 3 b gimnazjum
Zespołu Szkół w Niemodlinie

Dzień Patrona w Chrobrym
Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława
Chrobrego radośnie witali wiosnę.
Dzień 21 marca ma dla naszych żaków podwójne znaczenie, jest to także Święto Patrona Szkoły.

Europosłanka podsumowała 10-lecie przynależności Polski do Unii Europejskiej i wspólnie z młodzieżą wymieniła korzyści z niej płynące. Zachęcała również uczniów do podejmowania aktywności
na rzecz własnego rozwoju oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. Podczas
spotkania padło wiele pytań ze strony młodzieży.
Dotyczyły one działalności i obowiązków naszego
gościa w Parlamencie Europejskim, rynku pracy,
stanu polskiej gospodarki oraz obecnej trudnej sytuacji na Ukrainie. Kończąc spotkanie, Danuta Jazłowiecka wręczyła upominki wyróżniającym się
w nauce uczniom.
Dorota Moździerska

Jesteśmy przyjaciółmi Kubusia
Mając na uwadze troskę o otaczający
nas świat ludzi, roślin i zwierząt w roku
szkolnym 20013/2014 przystąpiliśmy
do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”.

Edukacja

17

cia. W ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” zostały zrealizowane inne propozycje programu: obchody pierwszego dnia wiosny, konkurs
„Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”, samodzielnie przygotowanie witaminowych przystawek, dokarmianie
ptaków zimą, kącik przyrody.
Wszystkie działania zostały przygotowane i prowadzone przez nauczycielki: Małgorzatę Piłasiewicz,
Katarzynę Gąsiorek-Witek, Barbarę Grządziel.
Barbara Grządziel
Podczas realizacji programu dzieci doskonaliły
umiejętności związane z zasadami dbania o środowisko. Utrwaliły wiedzę na temat segregacji śmieci.
Zbierały zużyte baterie i zakrętki. Dzięki nauce segregacji śmieci, dzieci zrozumiały, iż wiele rzeczy może
zostać przetworzona lub powtórnie wykorzystana.
Dzieci przynosiły do przedszkola zużyte baterie, wiedząc, że należy je wyrzucać wyłącznie do określonych
pojemników.
Dzień 19 marca w naszym przedszkolu był
„Dniem Wody”. Hasłem przewodnim była sentencja
„Woda to skarb”. W spotkaniu brały udział dzieci
z grup 4- i 5-letnich i 5- i 6-letnich. Dzieci tego dnia

do przedszkola przyszły ubrane na niebiesko. Grupy
uczestniczyły w przygotowanych zabawach badawczych, by bliżej przyjrzeć się wykorzystaniu wody
w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci rozwiązywały
zagadki, badały zachowanie niektórych przedmiotów w wodzie. Sprawdzały przepuszczalność znanych substancji w wodzie. Szukały odpowiedzi, w jaki sposób można zaoszczędzić. Te jak i szereg innych
działań przeprowadzonych w przedszkolu ma głównie na celu wykształcić u dzieci nawyk prawidłowego wykorzystania wody w życiu codziennym człowieka. Bowiem, jak wszyscy wiemy, jest ona
nieodłącznym skarbem w każdym czasie naszego ży-

Mam talent
i dzielę się nim z innymi
Odwiedziny pani pszczelarki w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie.

Marzec w naszej szkole jest miesiącem, którego
hasłem przewodnim jest „Mam talent”. Oznacza to,
że wszyscy uczniowie wraz w nauczycielami odnajdują w sobie talenty i dzielą się nimi. Zapraszamy
do szkoły niezwykłych ludzi, którzy wykonują ciekawe
zawody, mają pasję i różnorodne talenty. I tak 19
marca gościliśmy w naszej szkole pszczelarkę – Łucję Kozik.
Pani Łucja przeprowadziła lekcję o pszczołach
dla klas I-III. Z wielką pasją opowiadała uczniom
o swojej pracy i miłości do pszczół. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali każdego słowa. Dzieci otrzymały od gościa słoiczek z pysznym miodem z jej pasieki. Poznały róże rodzaje miodu i miały okazję je
skosztować. Pani Łucja przywiozła ze sobą plastry
miodu wraz z budzącymi się ze snu pszczółkami. Pozwoliła dzieciom je dotknąć. Wychowankowie pokonali strach i wzięli pszczółki do rąk. Były to młode, które nie mają jeszcze żądła, także wszyscy byli
bezpieczni i nikt nie został ukąszony.
Na koniec każdy wykonał swoją własną świeczkę,
a także otrzymał słodkie cukierki i pamiątkę wykonaną przez panią Łucję, która przekazała szkole płaskorzeźbę patrona pszczelarzy – świętego Ambrożego.
Była to najsłodsza lekcja w szkole. Serdecznie dziękujemy Pani Łucji Kozik i zapraszamy do nas ponownie.
Zuzanna Słowiak

PULS

Edukacja

18

Niemodlina

Na powitanie wiosny
21 marca w Publicznym Gimnazjum im.
Polskich Noblistów w Graczach już po raz
szósty odbył się Festiwal Piosenki Gimnazjalnej, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych.
Celem festiwalu było wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji
ich umiejętności oraz propagowanie polskiej piosenki. Impreza rozpoczęła się koncertem w wykonaniu zaproszonego zespołu muzycznego z ośrodka
Monar w Graczach. Konferansjerami byli Katarzyna
Andrejszyn i Kacper Kiljan. Uczestnicy festiwalu prezentowali różnorodny repertuar. Przychylny zwalczaniu tremy klimat stworzyła niezawodna gimnazjalna publiczność. Jury wyłoniło laureatów.
1 miejsce – Natalia Dwojak z klasy IIA
2 miejsce – Karolina Kamoń z klasy IA
3 miejsce – Karolina Jurkiewicz z klasy IB
Zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów.
Składamy serdeczne podziękowania jurorom
– członkom zespołu muzycznego za zaangażowanie
i pracę. „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre
serce mają. Źli ludzie, wierzej mi, Ci nigdy nie śpiewają”. Z całą pewnością możemy powiedzieć słowami Goethego o naszych uczestnikach, że mają wrażliwe serca, otwarte na muzykę.
Bogumiła Sanojca-Tuła

Pomagają pszczołom
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach przystąpili do realizacji programu
„Z Kujawskim – pomagamy pszczołom”,
by móc szerzej poznać, docenić i zwrócić
uwagę innych na rolę tych niezwykłych
owadów w naszym życiu.
Karol Dar win powiedział: „Kiedy pszczoła
zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozosta-

ną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie
pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc
roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej
na człowieka”.
W ramach Akademii Przyjaciół Pszczół uczniowie realizują różnorodne zajęcia. Projekt podzielony
jest na dwa etapy i dwie grupy wiekowe. Pierwszy
etap to cykl zajęć realizowanych zgodnie ze scenariuszami dostarczonymi przez organizatora programu. Natomiast drugi etap – warsztatowy – to cały
szereg działań związanych z pszczołami, pszczelarstwem, miodem i wytworami pszczół.
Słuchacze Akademii wybrali się na zajęcia
w pszczelarskim plenerze, czyli w pasiece Łukasza
Karpca – taty uczennicy klasy IV. Obejrzeli tam całą niezwykłą społeczność pszczelą, dowiadując się tego, że społeczeństwo pszczele jest jednocześnie rodziną. Każda rodzina ma tylko jedną matkę, a ilość
robotnic waha się od 10 – 60 tysięcy. Samce – trut-

Wiosenne kanapki
W Publicznym Przedszkolu nr 2 wiosna
zagościła na dobre, a to za sprawą nowalijek, których zapach roznosi się po korytarzach przedszkolnych w każdą środę.
Jest to dzień tygodnia, w którym przedszkolacy
i ten mały, i ten duży samodzielnie przygotowują
na śniadanie kolorowe kanapki. To nie tylko świetny
sposób na zachęcenie dzieci do spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków, ale również frajda
związana z krojeniem, smarowaniem, komponowaniem. Tu pomidor jest bardziej pomidorowy, a ogórek ma zielony garniturek. Tutaj jak nigdzie sprawdza
się przysłowie „kto gotuje, temu smakuje”.
Barbara Miler

Wiosenne podchody
Pierwszy dzień wiosny zazwyczaj kojarzy się nam z Dniem Wagarowicza. 21 marca klasy: trzecia i szósta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie opuściły
szkolne mury, aby spędzić ten dzień bardzo aktywnie.

nie pojawiają się w połowie wiosny, a giną pod jesień. Wszystkie pszczoły robotnice maja określone
zadania do wykonania. Zobaczyli też jak i gdzie składany jest miód i pyłek. Podpatrywali narodziny młodych pszczół i pracę robotnic przy budowie plastrów
woskowych. Pan Łukasz zwrócił uwagę na to jak
ważną rolę spełnia pszczoła w przyrodzie i jakie korzyści przynosi człowiekowi. Wszyscy z ciekawością
poznawali produkty pszczele, tworzyli z węzy świece, ubierali strój pszczelarza, degustowali miody
i zapoznawali się z podstawowymi narzędziami stosowanymi w pasiece. Pan Łukasz zaprosił uczniów
na drugą część zajęć, którą poprowadzi w maju
– wtedy to uczestnicy spróbują swoich umiejętności
w odwirowywaniu miodu.
Po powrocie do szkoły, wyposażeni w wiedzę
i wosk pszczeli uczniowie uczestniczyli w warsztatach
z wyrobu świec. Wosk topiony był w specjalnym naczyniu i podgrzewany do odpowiedniej temperatury, następnie w postaci płynnej wlewany do foremek.
Po ostygnięciu pozostawało już tylko wyjęcie odciśniętego kształtu i przycięcie knota na odpowiednią
długość. Formy świec miały różne wielkości oraz
kształty typowe i nietypowe takie jak słonik, misiaczek czy różyczka.
Uczniowie klasy III wykonują hotelik dla owadów
zapylających, mając nadzieję, że znajdą w nim schronienie pszczoły samotnice, trzmiele i inne pszczołowate. Klasy IV-VI uczestniczą w konkursie „Mały architekt
ula”, wykonując makiety uli według własnego pomysłu. Zaproponowali oni także stworzenie szkolnej
książki kucharskiej z przepisami dań z miodu – do tej
pory przygotowano kilkanaście przepisów. Na podsumowanie programu chętni uczniowie będą mogli
uczestniczyć w quizie pt. W kręgu pszczół. Na zwycięzców czekają pszczele nagrody.
Członkowie naszej szkolnej Akademii Przyjaciół
Pszczół zgodnie stwierdzają, że poprzez takie działania prognozy Karola Dar wina pozostaną
– na szczęście – nadal tylko przestrogą dla kolejnych pokoleń.
Jolanta Włoch

Panie Agnieszka Wasilewska i Jolanta Kamaryk
zorganizowały dla swoich wychowanków wiosenne
podchody. Celem zorganizowanej zabawy była integracja uczniów, nauka zdrowej rywalizacji oraz uczenie współdziałania uczniów starszych z młodszymi.

Po pierwszej lekcji uczniowie, podzieleni na dwie
grupy, wyruszyli spod szkoły oznakowaną strzałkami
drogą. Każda grupa udała się w inną stronę, po drodze musiała zmierzyć się z „trudnymi” zadaniami
i wiosennymi łamigłówkami. Pierwsza u celu, czyli
w parku w Lipnie, pojawiła się drużyna pani J. Kamaryk, nieco później dotarła grupa pani A. Wasilewskiej. W scenerii iście wiosennej, wśród śpiewu ptaków, promieni słońca i budzącej się do życia przyrody
dzieci odpoczywały i piekły kiełbaski. Następnie trochę zmęczone, ale zadowolone wróciły do szkoły.
Magdalena Gibas

Powiat Opolski
w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
w dniu 01.03.2014 r. rozpoczął realizację projektu pn.
Omnibus Powiatu Opolskiego
Projekt realizowanych jest w dwóch placówkach oświatowych:
1. w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
2. w Zespole Szkół w Ozimku
Realizacja projektu w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ma na celu:
• wyrównanie braków w nauce poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• rozwijanie dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych
• stworzenie warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do świadomego wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu
• wzrost poziomu samooceny, wzrost motywacji
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro projektu: Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, tel. 77 54 15 118
e-mail: oswiata@powiatopolski.pl
Realizator Projektu: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin, Tel. 77 46 06 222
e-mail: zsniemodlin@wodip.opole.pl
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim udziałowcom, pracownikom
oraz naszym emerytom składamy
serdeczne życzenia zdrowych,
rodzinnych świąt spędzonych
w atmosferze domowego ciepła,
pięknych chwil i radości dzielonej
z bliskimi
Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółki Bazalt-Gracze
oraz Zarząd ZZ Górników w Polsce

Życzenia radosnych Świąt
Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia
przyrody i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu, smacznego
święconego jajka w gronie
najbliższych i mokrego dyngusa
życzy

Wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, czytelnikom
„Pulsu Niemodlina”, przyjaciołom
i sponsorom życzymy pełnych nadziei
i pokoju Świąt Wielkanocnych.
Aby świąteczne dni upływały Państwu
w rodzinnej, pogodnej atmosferze.
Katarzyna Paszula-Gryf
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
wraz z pracownikami

