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Temat miesiąca

Niemodlina

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce grudniowe wydanie „Pulsu Niemodlina”. Za nami Wybory Samorządowe – nasza redakcja opisuje zatem pierwsze sesje nowej Rady Miejskiej w Niemodlinie,
na których nastąpiło jej zaprzysiężenie oraz ślubowanie Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza.
W tym wydaniu nie zabraknie również relacji z Barbórkowego Biegu Skalnika i wywiadu
z Prezesem Firmy „Bazalt Gracze” Andrzejem
Miśtą – organizatorem przedsięwzięcia.
Grudzień to wiele mikołajkowych atrakcji
dla dzieci. Opisujemy przebieg tego dnia w Gminie Niemodlin, mi. in. w Lipnie, Rzędziwojowicach i w Niemodlinie.
Przedświąteczny okres sprzyja zakupom –
prezentujemy więc bogatą ofertę lokalnych
przedsiębiorców, którzy przedstawili swoje usługi w ramach Dnia Otwartego w Banku Zachodnim w Niemodlinie, a o całym przedsięwzięciu
opowie nam dyrektor banku – Grażyna Oleksy.
Ponadto w świątecznym „Pulsie Niemodlina” odnajdziecie Państwo wiele ciekawostek
i informacji z wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz bieżących spraw z życia szkół Gminy
Niemodlin.
W grudniowym wydaniu naszego miesięcznika prezentujemy także ciekawe rozmowy – z instruktorką tańca w Ośrodku Kultury w Niemodlinie – Agnieszką Kardas oraz rysownikiem
Wiesławem Lipeckim, do lektury których serdecznie zaprasza
Redakcja

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
wszystkim Czytelnikom „Pulsu Niemodlina”
życzymy tego, co najważniejsze:
prawdziwej bliskości, serdecznych spotkań, cudownych prezentów,
optymizmu, co zwalcza przeciwności, miłości oddanej,
niegasnącej wiary w sens podejmowanych działań
i szczęścia w Nowym 2011 Roku!
Zespół redakcyjny

NOCLEGI
W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w
Niemodlinie realizuje projekt pt.

Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 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 zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Projekt jest skierowany do uczniów gimnazjum i liceum, a ukierunkowano go
na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków
obcych, przedsiębiorczości i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponadto
beneficjenci są objęci dodatkową opieką psychologiczno-pedagogiczną i
doradztwem edukacyjno-zawodowym.
W ramach projektu odbywają się następujące bloki zajęć pozalekcyjnych:
- blok zajęć fakultatywnych dla maturzystów z biologii, geografii, matematyki,
języka angielskiego, języka niemieckiego,
- blok zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i języka angielskiego,
przeznaczony głównie dla uczniów z problemami w nauce,
- blok zajęć poszerzających zainteresowania uczniów, tzw. koła zainteresowań:
matematyczne, języka angielskiego, przedsiębiorczości, techniczne,
- blok zajęć z doradztwa zawodowego,
- blok zajęć z pedagogiem szkolnym.
Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach
są dostępne na internetowej stronie szkoły www.zs.niemodlin.pl

Wydarzenia
W tym roku, już po raz szesnasty, odbył
się w Graczach Barbórkowy Bieg Skalnika,
zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt-Gracze” Sp. z o. o.,
LKS „Skalnik” Gracze oraz Zakładowy Dom
Kultury przy spółce „Bazalt-Gracze”. Natomiast „Mały Bieg Skalnika” został zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum i Szkołę
Podstawową w Graczach, przy największym
zaangażowaniu nauczycieli – Ewy Nicpoń
i Elżbiety Konarskiej.
W sobotnie przedpołudnie, 20 listopada br., na trasę, która prowadziła przez miejscowości: Gracze (start),
Góra, Rogi, Tarnica, Radoszowice, Gracze (meta), wybiegło prawie trzystu zawodników z całej Polski. Dystans
do pokonania wynosił około piętnastu kilometrów.
Zwycięzcą biegu w kategorii wiekowej 16-29 lat
wśród mężczyzn został, pochodzący z Ukrainy, Yuriy
Blahodir z klubu Finisz Kalisz. Do Polski przyjechał
w kwietniu br., gdzie obecnie mieszka i pracuje,
a biega głównie w weekendy. W rozmowie z naszą
redakcją przyznał, że był to jego pierwszy start
w Graczach: „Na początku było ciężko, ale w miarę
upływu czasu biegło się coraz lepiej, normalnie. Odczuwałem zmęczenie, ale ogólnie wszystko było
w normie. Może przyjadę do Graczy za rok – bardzo
mi się tu spodobało, trasa jest ładna, więc pewnie tutaj wrócę” – mówił.
Podobne opinie na temat „Biegu Skalnika”
można było usłyszeć m.in. od Katarzyny Durak
z klubu Luks Żórawina, która wygrała wśród ko-

XVI Barbórkowy Bieg Skalnika

biet, w kategorii 30-39 lat. Do Graczy przyjechała także po raz pierwszy, a o biegu usłyszała
od trenerów i biegaczy, którzy star towali w nim
w poprzednich latach. „Trasa bardzo mi się podobała, była urozmaicona, ciekawa. Naprawdę fajnie
się biegło. Zadowolona jestem z tego biegu i z wyniku. Atmosfera jest wspaniała. Są przyjaźni ludzie,

Więcej o historii i organizacji Barbórkowego Biegu Skalnika – redakcji „Pulsu Niemodlina” – opowiada Prezes
Spółki „Bazalt-Gracze” Andrzej Miśta.
PN: Jaka jest geneza Barbórkowego Biegu Skalnika?
Andrzej Miśta:
Pierwszy Bieg Skalnika,
w którym startowało
dwudziestu sześciu zawodników, zorganizowany został w 1995 roku
przez firmę państwową – Kopalnię Surowców Skalnych w Graczach. Jego pomysłodawcą był Krzysztof
Bunia, który namówił mnie, by właśnie w taki sposób
uczcić Dzień Górnika. Górnicy lubią sport, a bieganie
jest taką formą relaksu i jednocześnie pewnego wysiłku, który uspokaja. Początkowo trasa biegu była dłuższa o ponad kilometr i rozpoczynała się przy Biurze Ruchu kopalni, a sam bieg odbywał się w przeciwnym
kierunku, niż ma to miejsce obecnie. Trasa prowadziła wówczas przez miejscowość Góra, lasami do Niemodlina – w okolicę ulicy Podgórnej. Następnie, tą samą drogą, zawodnicy powracali do Graczy.
PN: Kto bierze udział w biegu – zawodnicy miejscowi, czy raczej przyjezdni?
Andrzej Miśta: Od początku jest to bieg ogólnopolski – startowali w nim zawodnicy z Opolszczyzny
i spoza. Przez te wszystkie lata wzięło w nim udział kilka tysięcy zawodników i zawodniczek z całego kraju.
PN: Jak zachęcacie zawodników, by tutaj przyjeżdżali?
Andrzej Miśta: „Poczta pantoflowa” działa najlepiej –widać to policzbie uczestników. Nowe osoby, które przyjeżdżają na bieg, dowiadują się o nim od swoich
znajomych, zawodników, trenerów – w ten sposób i my
mamy dobrą reklamę. Ludzie sobie chwalą to miejsce.
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Przyjeżdżają tutaj, by spotkać się, pobiegać, porozmawiać. To jest im potrzebne. Poza tym, dla niektórych jest
to ostatni bieg w sezonie, przed przerwą zimową.
PN: W biegu uczestniczą profesjonalni
biegacze, czy amatorzy?
Andrzej Miśta: Kilka lat temu startowali w nim
naprawdę dobrzy zawodnicy. Jednym z uczestników był
m.in. Krzysztof Przybyła z Wawelna – znany w Polsce
maratończyk. Byli też zawodnicy startujący, z dobrymi
wynikami, w Mistrzostwach Polski. Ze względów finansowych musieliśmy ograniczyć wydatki i od pięciu lat
w konkursie nie ma nagród pieniężnych. Postanowiliśmy
jednak nie rezygnować z samego biegu i zrobić z niego bieg masowy – dla wszystkich, by propagować
zdrowy styl życia. To jest nasz główny cel. Kiedyś sam
biegałem i mam sentyment do biegów przełajowych.
Obok piłki nożnej, właśnie ta dyscyplina jest mi szczególnie bliska, dlatego cieszę się, że tak to się rozwinęło
w Graczach. Warto wspomnieć również o naszej drużynie piłkarskiej – Skalniku Gracze. W Graczach bardzo
aktywni są również cykliści – tzw. Górnicze Towarzystwo
Cyklistów. Trochę tego sportu w Graczach już jest…
PN: Czy mieszkańcy Graczy biorą udział
w biegu, kibicują zawodnikom?
Andrzej Miśta: Jak co roku, „Bazalt Gracze” reprezentowany jest przez kilku pracowników. Biega również reprezentacja z graczewskiego Monaru. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy wziął w nim udział jego
kierownik – Wojciech Fijałkowski. Nasz bieg się rozrasta. Widzów również mamy – może tylko, ze względu
na porę zimową, nie jest ich aż tak wielu, ale są.
PN: Barbórkowy Bieg Skalnika jest promocją Graczy w kraju. Patrzy Pan również
na bieg pod tym właśnie kątem?

zawodnicy i organizatorzy – nie wszędzie się to tak
wyczuwa, jak tutaj” – podkreślała.
Wśród nagród dla zwycięzców biegu znalazły się
puchary, a dla wszystkich uczestników medale, dyplomy i gadżety – koszulka i czapeczka. Organizatorzy przewidzieli również ciepły posiłek dla każdego
uczestnika.
kk
Andrzej Miśta: Tak, jest to reklama dla Graczy i naszego środowiska, ale przede wszystkim dla
Gminy Niemodlin. Należy wspomnieć, że oprócz „dużego” biegu, organizujemy „Mały Bieg Skalnika”, którego ideą jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. My firmujemy
imprezę, a od kilku lat również Gmina Niemodlin funduje nagrody dla zwycięzców. W tym roku było naprawdę wyjątkowo, bo prawie stu czterdziestu zawodników wzięło udział w „Małym Biegu Skalnika”.
W sumie, licząc oba te biegi – dla dzieci i dorosłych –
uczestniczyło w nich około czterystu osób.
PN: Kto, oprócz kopalni „Bazalt-Gracze”, wspiera jeszcze to wydarzenie?
Andrzej Miśta: Spółka „Bazalt-Gracze” jest
głównym organizatorem i sponsorem imprezy.
W tym roku, za pośrednictwem Partnerstwa Borów
Niemodlińskich, złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o dotację z funduszy unijnych. Mamy nadzieję, że otrzymamy to dofinansowanie na przyszłoroczny „Barbórkowy Bieg Skalnika”
i będzie nam łatwiej go zorganizować. Należy również wspomnieć o pozostałych sponsorach tegorocznego biegu, bez których nie doszedłby on do skutku.
Chciałbym serdecznie podziękować: Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych Niemodlin, Ryszardowi i Zbigniewowi Muszyńskim, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, RSP
Wydrowice, Fermie drobiu – Beata i Rajmund Wocka, Rapexowi Grabin oraz Zakładowi rzeźniczo-wędliniarskiemu M. Gruszka, T. Witkowski. Dzięki zabiegom z naszej strony, a ich dobrej woli, mogliśmy ten
bieg wspólnie zorganizować. Specjalne podziękowania należą się Prezesowi KOSD Niemodlin panu
Tomaszowi Zawadzkiemu, dzięki któremu podjąłem
decyzję, by tegoroczny bieg, mimo wielu trudności,
kontynuować. Zakładamy, że będzie tak również
w przyszłości – nie odpuścimy.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Niemodlina

Oliwia Brzęczek wygrała w kategorii młodszej

Mikołaj w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie
W dniu 6 grudnia br. Ośrodek Kultury
w Niemodlinie przygotował dla dzieci
z Gminy Niemodlin wiele mikołajkowych
atrakcji. Rozstrzygnięty został Gminny
Konkurs Plastyczny „Postaw na Rodzinę”,
w którym młodzi rysownicy mogli wykazać się swoimi talentami, przedstawiając
różne sposoby spędzania czasu wspólnie
z najbliższymi.

Do konkur su przysłano około stu prac.
Na laureatów czekały dyplomy i nagrody, których fundatorem był Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
W kategorii klas 0-4 pierwsze miejsce zajęła Oliwia Brzęczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, drugie miejsce przypadło Marcelinie Kulczyckiej, również z PSP nr 1 w Niemodlinie, a trzecia
nagroda przypadła Karolinie Machcińskiej ze Szkoły Podstawowej w Graczach.
Natomiast w kategorii klas 5-6 zwyciężyła
Natalia Narwid ze Szkoły Podstawowej w Grabinie. Druga nagroda trafiła do Anny Laty ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Wyróżnienia
otrzymali: Patrycja Górska, Maja Mar tynowicz
(obie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie)
oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Grabinie Adam
Kalbarczyk.
Po emocjach związanych z konkursem przyszedł
czas na zabawę, w której uczestniczyły dzieci z Grabina, Graczy, Niemodlina i Rogów. Oprócz wesołej
muzyki dla najmłodszych przygotowany był słodki poczęstunek i napoje.
Święty Mikołaj nie zapomniał również o prezentach, które podarował wszystkim milusińskim ku ich
ogromnej radości.
kk

Mikołaj na sportowo
Już po raz czwar ty odbył się w Niemo dli nie Mi ko łaj ko wy Tur niej Te ni sa
Stołowego o Nagrodę Bur mistrza Niemodlina.
Uczestniczyły w nim dzieci ze Szkół Podstawowych Gminy Niemodlin. Mecze były ekscytujące,
a duch sportowy i zasady fair-play zachowane. Zawodników do gry dopingowali kibice, zgromadzeni
w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie, wśród
których znalazł się również Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Mecze rozegrano w czterech kategoriach wiekowych: skrzaty, żaki, młodzicy i kadeci.
Na zakończenie turnieju najlepszym zawodnikom zostały wręczone medale i nagrody, a Święty Mikołaj obdarował również pozostałe dzieci, biorące
udział w zawodach, które godnie reprezentowały
swoje szkoły.
Kolejną imprezą sportową, którą zaplanowano
na ten dzień, był „Turniej Piłki Koszykowej o Puchar
Burmistrza Niemodlina” z udziałem Reprezentacji:
Radia Opole, Młodzieży Zespołu Szkół im. Bolesława
Chrobrego i Reprezentacji Samorządowców Gminy
Niemodlin.
Zdecydowanym zwycięzcą turnieju okazała się
ekipa Radia Opole, która wygrała oba swoje mecze
w turnieju. Drugie miejsce zajęła drużyna Samorządowców (jedno zwycięstwo i jedna porażka), a trzecie miejsce przypadło najmłodszej ekipie w turnieju
reprezentacji Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Ciekawostką w regulaminie turnieju, a zarazem najważniejszym punktem, było to,
że w każdej drużynie musiała grać co najmniej jedna zawodniczka.
Wszystkie drużyny w turnieju otrzymały puchary i dyplomy wręczone osobiście przez Burmistrza
Niemodlina.
kk

Reprezentacja samorządowców

Spotkanie z Mikołajem
w Lipnie
W tym roku, na spotkanie ze Świętym Mikołajem, do świetlicy wiejskiej
w Lipnie, przyszło około pięćdziesiąt
osób – dzieci i rodziców.
Organizatorami zabawy było Stowarzyszenie
Rozwoju i Odnowy Wsi Lipno „Las i Woda to Lipna Uroda” oraz młodzi mieszkańcy miejscowości.
Dla dzieci przygotowano gry, zabawy
przy muzyce, śpiewano kolędy, a w zamian
za wierszyki mali mieszkańcy wsi otrzymali od Mikołaja wspaniałe upominki.
Wszystkim, mimo zimna, dopisywały humory, a czas szybko płynął w miłej atmosferze.
kk

Mikołaj Święty rozdaje prezenty
W niedzielę, 5 grudnia br., do świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach, wraz
ze Śnieżynkami, zawitał Święty Mikołaj, który na miejsce dotarł na specjalnych mikołajowych saniach.
Nie straszny mu był trzaskający mróz i śnieg.
Dzieci są przecież najważniejsze. Każde z nich
otrzymało od niego wspaniały prezent w zamian
za wierszyk, piosenkę, ciepłe słowo.
Spotkanie z Mikołajem było możliwe dzięki
jego pomocnikom, którymi byli: Izabella Mihilewicz, Małgorzata Biela, Małgorzata Taratuta
oraz Mariusz Nieckarz. Natomiast w przygotowaniu prezentów Świętemu Mikołajowi pomagali również rodzice, którzy później, wraz ze swoimi
pociechami, aktywnie włączyli się do zabawy.
Podziękowania należą się także paniom, które
na co dzień opiekują się świetlicą – to one sprawiły, że wszystkim było bardzo ciepło w ten zimowy wieczór.
kk

Wydarzenia
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I Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie (kadencja 2010-2014)
W dniu 30 listopada 2010r., o godzinie 9.00, odbyła się I Sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014.
Obrady otworzył Przewodniczący poprzedniej Rady Miejskiej – Jan Oleksa, który, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, prowadzenie obrad przekazał
Radnemu Seniorowi – Wiesławowi Pogonowskiemu.
W obecności Burmistrza Niemodlina, Zastępcy
Burmistrza, przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, sołectw, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców piętnastu nowo
wybranych radnych, zgromadzonych w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie, złożyło uroczyste ślubowanie pełnienia jak
najlepiej swojej funkcji i służenia społeczności Gminy Niemodlin.
Następnie wybrano Przewodniczącego Rady
Miejskiej, którym został Mariusz Nieckarz. Natomiast funkcję zastępcy Rady Miejskiej pełnić będzie
Zenon Kulczyński.

Skład Rady Miejskiej w Niemodlinie
(kadencja 2010-2014):
Mariusz Nieckarz – Przewodniczący
Zenon Kulczyński – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Bunia – radny
Mirosław Dec – radny
Stanisław Janiak – radny
Zofia Osijewska – radna
Czesław Paszkowski – radny
Wiesław Pogonowski – radny
Monika Słodkowska – radna
Danuta Unijewska – radna
Bartosz Wajman – radny
Bartłomiej Walków – radny
Zbigniew Weber – radny
Barbara Wydra – radna
Grzegorz Zawałka – radny
kk

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Niemodlin

Ślubowanie burmistrza
W dniu 2 grudnia br., w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie,
odbyła się kolejna – druga – Sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie.
Na początku obrad ślubowanie złożył Burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Następnie wygłosił krótkie przemówienie, w którym serdecznie
podziękował wyborcom za zaufanie.
Podkreślił znaczenie każdego obywatela biorącego udział w wyborach, co szczególnie było widoczne po osiągniętym wyniku, w którym trzy głosy zdecydowały o zwycięstwie Mirosława
Stankiewicza. Za postawę obywatelską i udział
w wyborach burmistrz podziękował wszystkim wyborcom, również tym, którzy głosowali na jego
kontrkandydatkę. Ponadto wyraził nadzieję, że
współpraca z nową Radą Miejską w Niemodlinie
będzie zgodna i owocna, a przede wszystkim przysłuży się społeczeństwu Gminy Niemodlin.
W czasie sesji wybrano także składy Komisji Rady Miejskiej, które przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna
Mirosław Dec – Przewodniczący Komisji
Grzegorz Zawałka
Danuta Unijewska
Barbara Wydra
Monika Słodkowska
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
Zofia Osijewska – Przewodnicząca Komisji
Stanisław Janiak
Zbigniew Weber
Bartosz Wajman
Mariusz Nieckarz
Komisja Spraw Społecznych
Czesław Paszkowski – Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Walków – Zastępca Przewodniczącego
Zenon Kulczyński
Krzysztof Bunia
Wiesław Pogonowski
kk

W związku z objęciem odpowiedzialnej funkcji Burmistrza Niemodlina, bardzo
dziękuję wszystkim Wyborcom za udział w wyborach.
Szczególne podziękowania
składam osobom, które
w dniu 21 listopada b.r. oddały na mnie swój głos.
Dziękuję za kredyt zaufania i szansę godnego reprezentowania interesów całej
naszej lokalnej społeczności.
Postaram się nie zawieść
Państwa oczekiwań i sumiennie wykonywać powierzone
obowiązki.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław
Stankiewicz
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Kartka
z kalendarza
historii

Marlena Borowicz

Z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie Publicznego Gimnazjum w Graczach, pod kierownictwem pani Katarzyny Kristman, wzięli
udział w uroczystym apelu, zorganizowanym w przeddzień 11 listopada.
Gimnazjaliści zaprezentowali krótką lekcję historii przed publicznością szkoły podstawowej i gimnazjum. Występ uświetniły także popisy wokalne młodych artystek: Joasi Cymbały, Iwony Hildebrand i,
obdarzonej niezwykłym głosem, Marleny Borowicz.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele nosili tego
dnia czerwono – białe wstążeczki w klapach na znak
wdzięczności przeszłym pokoleniom, które wywalczyły nam wolność.
Aleksandra Korzeniowska
Rzecznik PG

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas trzecich i drugich
Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie, pod kierunkiem Iwony Matury-Pacholik,
przygotowali montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowali społeczności szkolnej na
uroczystym apelu.
Przed apelem wszyscy otrzymali kotyliony w barwach narodowych, wykonane przez uczniów pod
kierunkiem p. Małgorzaty Dolak i p. Ireny Szamszur. Wcześniej odbył się konkurs historyczny pod hasłem „11
Listopada - Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości". W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas III
gimnazjum. Nagrody książkowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc ufundowała Rada Rodziców.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce
Wiktoria Pacholik kl. III Ag
II miejsce
Wojciech Nachtigall kl. III Ag
III miejsce
Paulina Janus kl. III Bg
Delegacja Zespołu Szkół wraz z pocztem sztandarowym szkoły wzięła również udział w gminnych
obchodach Święta Niepodległości.
Inf. wł.

Stop używkom!
W dniach 15 – 16 listopada br. w szkole gimnazjalnej w Graczach trwała akcja
„STOP UŻYWKOM!”, poprzedzona, zorganizowanym 9 listopada, całodniowym
szkoleniem w tym temacie.
Objęci nim zostali rodzice, nauczyciele i uczniowie. W ramach akcji wolontariusze z Klubu Czystych
Serc rozdawali w klasach ulotki informujące o szkodliwości palenia papierosów. Wszyscy nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi przyłączyli się
chętnie do tego apelu, czego symbolem było wpięcie
w klapę znaku np. z przekreślonym papierosem. Można było też wyrazić swoje bezpośrednie poparcie
wpisując się na wspólny plakat. Ponadto klasa II Ag
przygotowała krótki program artystyczny o tematyce profilaktycznej i zaprezentowała go przed publicznością gimnazjalistów. W żartobliwej formie uczniowie apelowali o zdrowy tryb życia wolny od używek.

Na koniec odbyła się prezentacja multimedialna ukazująca skutki tego zgubnego nałogu.
Aleksandra Korzeniowska
Rzecznik PG

„Dziady” Adama
Mickiewicza według
niemodlińskich
gimnazjalistów
Dnia 30 listopada 2010 r. w Ośrodku Kultury odbył się „Wieczór z Adamem Mickiewiczem”, na którym
uczniowie z klasy II a Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie wraz z Panią Donatą Kownacką, wystawili sztukę pt. „Dziady” cz. II.
Młodzież bardzo realistycznie przedstawiła obrzędy odprawiane niegdyś przez ludy
wschodniej Europy, a choreografia oraz odpowiednio dobrane stroje dobitnie przedstawiły
powagę dramatu Adama Mickiewicza.
Spektakl miał na celu uświadomienie ludziom, że ziemskie bytowanie to pewnego rodzaju sprawdzian, z którego wszyscy kiedyś zostaniemy ocenieni.
Po przedstawieniu, w minikawiarence przygotowanej przez uczniów pod opieką Pani Tatiany Śnieżek, można było w miłej atmosferze podzielić się swoimi wrażeniami.
Za pomoc w przygotowaniu szczególnie
dziękujemy rodzicom uczniów z klasy IIa: Państwu Butrymom, Gwiazdowskim, Rawskim,
Moździrskim, Chmielewskim, Misztalom i Wojtasiakom, którzy z własnej inicjatywy zaangażowali się w przygotowanie strojów i upieczenie
ciasta do kawiarenki.
Urszula Mazur

Po prostu świadomy
Podsumowaniem kolejnych działań profilaktycznych realizowanych
w Zespole Szkół w Niemodlinie były
konkursy: literacki i plastyczny.
Odbywały się one w ramach programu
„Po prostu świadomy”, zorganizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Opolu w porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Opolu.
W gronie nagrodzonych znaleźli się także
uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
W konkursie plastycznym, w kategorii
gimnazjum, pierwsze miejsce zajęły Aneta
Konefał i Wiktoria Pacholik, uczennice klasy III Ag za „Komiks profilaktyczny”. Na drugim miejscu znalazła się Izabela Kamaryk,
uczennica klasy III Bg za plakat „Stop agresji”.
W konkursie literackim– wyróżnienie w kategorii uczniowie gimnazjum otrzymała Iwona
Atamańczuk, uczennica klasy II Dg, za pracę
zatytułowaną „Eliza”.
Inf. wł.
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„Chcę żyć bezpiecznie”
Kolejną nagrodę za udział
w konkursie o tematyce profilaktycznej otrzymała grupa filmowców z klasy II B gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Uczniowie, pod czujnym okiem opiekuna – Tatiany Śnieżek, nakręcili film profilaktyczny pt. „Palisz - więdniesz”. Sami
przygotowali scenariusz filmu, zagrali
w nim role i zmontowali nagrany materiał.
Film otrzymał wyróżnienie w konkursie małych form teatralno-filmowych
„Chcę żyć bezpiecznie”, organizowanym
przez Komendę Miejską Policji w Opolu,
Fundację PRO LEGE oraz Starostwo Powiatowe w Opolu. Do sukcesu przyczynili się: reżyser – Jakub Szpiech, operatorzy
filmowi – Wojciech Miler i Przemysław
Słodkowski, aktorzy – Marek Choroszy,
Alicja Krzesińska, Ewelina Olszewska, Ja-
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goda Smoleń, Natalia Szymańska, Bartosz Wach. Młodym twórcom serdecznie
gratulujemy!
Nagrody dla uczniów i szkoły wręczali ASP. Maciej Kędra i sierż. Stefania
Hadzicka z Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Opolu.
Elżbieta Woźniak

Wręczanie nagrody

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Akcja zbierania plastikowych zakrętek
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Niemodlinie
czynnie uczestniczą w akcji zbierania plastikowych
zakrętek.

Już po raz czwarty w Zespole
Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie zorganizowana została zbiórka pożywienia dla
psów i kotów pod hasłem „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Akcję prowadziły mgr
Agnieszka Tracz i mgr Magdalena
Konarska.

W listopadzie szkoła otrzymała podziękowanie za zabrane
w ostatnim czasie zakrętki. Są one dostarczane firmie recyklingowej,
która przekazuje fundusze osobom niepełnosprawnym. Finansowane
są głównie zakupy wózków inwalidzkich, remonty w celu dostosowania mieszkań dla osób niepełnosprawnych, czy rehabilitacja i leczenie dzieci.
Zbieramy plastikowe zakrętki po napojach (sokach, mleku, wodzie mineralnej), środkach chemii gospodarczej (płynach do płukania, czy mycia
naczyń). Zbiórka takich surowców nic nie kosztuje. Po wypiciu napoju, czy
zużyciu płynu do płukania i tak wyrzucamy opakowanie, a z nim zakrętkę. Gromadząc zakrętki możemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Akcja ciągle trwa, a kieruje nią pani Katarzyna Drabik.
Katarzyna Drabik

Profilaktyka uzależnień w Zespole Szkół w Niemodlinie
Jednym z podstawowych zadań każdej szkoły jest dbałość o bezpieczeństwo
uczniów. Nie chodzi tu tylko o bezpieczne
spędzanie czasu na terenie szkoły, ale
o świadomość zagrożeń, z którymi mogą
się stykać młodzi ludzie i uświadomienie
im sposobów ich unikania.
W tym celu w Zespole Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie stale prowadzi się różnorodne formy działań profilaktycznych, skierowane
do uczniów oraz ich rodziców.
W listopadzie gościł w szkole Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych „Arion”, który

specjalizuje się w prowadzeniu zajęć profilaktycznych, skierowanych do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół „Arion”
przeprowadził dwa moduły zajęć. Pierwszy, przeznaczony dla gimnazjalistów, to spotkanie z psychologiem – specjalistą ds. profilaktyki uzależnień,
ilustrowane spektaklem teatralnym pt. „Druga strona cienia”. Aktorzy przedstawili problemy nastolatków eksperymentujących z narkotykami i dopalaczami. Moduł dla rodziców zaprezentowano
na wywiadówce, która odbyła się w tym samym
dniu w godzinach popołudniowych. Było to spotkanie z psychologiem, dotyczące relacji rodzice-dzieci zagrożone narkotykami. Spotkanie ilustrowano

W tym roku udało się nam zorganizować ponad 100 kg suchej karmy i 30 puszek.
Delegacja z naszej szkoły – Kaja
Szymkowska i Michał Jezierski z klasy 1
d Gimnazjum – przekazała całość Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (materiały z wizyty dostępne są na stronie internetowej szkoły:
www.niemodlin.org).
W schronisku przebywa obecnie 110
psów i 120 kotów (stan na 22.11.10),
które czekają na adopcję.
Mamy nadzieję, że nasze wsparcie
żywnościowe pomoże im przetrwać trudny okres zimowy. Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że
los zwierząt nie jest Wam obojętny. Szczególne podziękowania kierujemy do pani
mgr Violetty Szczyrk, która propagowała
akcję wśród nauczycieli.
Magdalena Konarska

planszami, prezentacjami multimedialnymi i krótkimi filmami. Szkoła otrzymała też materiały dydaktyczno-informacyjne dla rodziców i wychowawców.
Całość sfinansował Urząd Gminy Niemodlin.
Kolejne zajęcia o charakterze profilaktycznym,
przeznaczone również dla uczniów gimnazjum, przeprowadził krakowski teatr „Kurtyna”, który zaprezentował
przedstawienie pt. „Droga bez powrotu”, poświęcone
problemom współczesnych nastolatków.M. in. poruszano problem braku zainteresowania ze strony najbliższej
rodziny, co w konsekwencji prowadzi do zaniku więzów
rodzinnych, a bywa często przyczyną stosowania przemocy i popadania w różnego rodzaju uzależnienia.
Przedstawienie zostało w całości sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Opolu.
Elżbieta Woźniak
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Akcja „Gramy w kolory”
Choć za oknem śnieżnie, deszczowo
i ponuro, aura nie napawa optymizmem,
młodsi uczniowie „Jedynki” bardzo chętnie włączyli się do zabawy połączonej z edukacją, rozjaśniając kolorami całą szkołę.
Piątek, 19 listopada br. był pierwszym „kolorowym dniem”, w ramach realizowanego przez klasy 0III projektu pod tytułem „Gramy w kolory”.
Dzień ten związany był z barwami naszego miasta. Obowiązującymi kolorami były więc: niebieski,
żółty i zielony, a uczniowie chcący zdobyć miano
„Przyjaciela miasta”, mieli do wykonania kilka zadań
specjalnych. Oceną ich realizacji zajęli się tzw. szkolni detektywi - członkowie samorządu szkolnego, razem z panią pedagog Sylwią Wajdą.

W ramach zajęć dzieci zostały zapoznane z legendą „O sokole w godle Niemodlina”, autorstwa p. Pawła Lelonka, wizerunkiem herbu i flagi miasta, symboliki jej kolorów. Następnie pod kierunkiem
wychowawców wykonywały trójbarwne flagi, znaczki,
plakietki, kotyliony, czapeczki, cukierkowe bukiety. Rozwiązywały krzyżówki, układały puzzle z herbem miasta,
słuchały innych legend związanych z Niemodlinem,
tworzyły kąciki tematyczne poświęcone miastu, wystawy prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.
Uczniowie klas 3c i 1b przygotowali ciekawe fotoreportaże pod hasłem „Historia mojej miejscowości związana jest z historią mojej rodziny”.
Podsumowaniem kolorowego dnia było spotkanie wszystkich uczniów na parterze szkoły i prezen-

tacja efektów kilkugodzinnej pracy w klasach. Okazało się, że było na co popatrzeć. Można też było pośpiewać i potańczyć.
Na wysokości zadania stanęły Maluchy (klasa
„0”), które zdobyły tytuł „Przyjaciół miasta”, potwierdzony dyplomem wręczonym przez szkolnych detektywów.
Podziękowania należą się również rodzicom,
którzy skrzętnie przygotowali swoim pociechom odpowiednią garderobę, udostępnili niezbędne gadżety i rodzinne fotografie oraz ufundowali słodkie nagrody w postaci cukierków.
Dzięki takim dniom niestraszna nam żadna aura!!!
Aleksandra Hajtałowicz

Dzień Przeciw Otyłości
W ramach Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
dnia 24 listopada odbył się Dzień Przeciw
Otyłości.
W tym dniu we wszystkich klasach promowany został zdrowy styl żywienia. W związku z tym
uczniowie klas I – III wykonywali piękne prace plastyczne, które zdobią szkolne korytarze, co mogą
podziwiać ich rodzice. Natomiast klasy V na zajęciach plastycznych wykonywały techniką akwareli martwą naturę z owocami. W ramach zajęć wychowania fizycznego wszyscy uczniowie aktywnie
i dokładnie ćwiczyli, a na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki.
W tym dniu w sklepiku szkolnym odbyła się
sprzedaż wyłącznie zdrowych artykułów spożywczych np. jabłek, mandarynek, jogurtów. Ponadto
w klasach niespodzianką było rozdanie wszyst-

kim uczniom i pracownikom naszej szkoły jabłek,
które wspólnie mogli z apetytem skonsumować
na lekcji. Dzięki temu, iż jabłka zostały zjedzone
w klasach panie z obsługi miały mniej pracy, gdyż
ogryzki zostały wyrzucone do kosza.
Pomimo tego, iż akcja była przeprowadzona po raz drugi w SP 1, cieszyła się uznaniem

i zainteresowaniem, a wesołe miny dzieci
świadczyły o jej akceptacji.
Miejmy nadzieję, że uczniowie z miłą chęcią
i ogromnym zapałem będą uczestniczyć nadal
w tego typu przedsięwzięciach oraz nie zapomną
o codziennym zdrowym żywieniu.
inf. wł.
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Młodzież
z plastiku
(felieton gimnazjalistki)
Każdy z nas zna przedmioty wykonane
z plastiku, butelki, reklamówki i wiele innych...
Nie chodzi mi tu jednak o tego typu
plastik, lecz o sztuczność, przebranie, popularność, której pragnie niemal każdy ze
świata „elity”, świata popu, a także młodzież szkolna.

Misiowy tydzień w Dwójce
Nie obejdzie się bez misia – tak pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska. Trudno sobie wyobrazić 25
listopada bez pluszaka. Dwójka po raz kolejny włączyła się do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Wychowawczyni świetlicy, pani Aneta Kramczyńska, we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowała tydzień
z misiem. Był to tydzień pełen ciekawych zabaw i radosnych chwil, które uczniowie przeżyli dzięki pluszowym
misiom. O Światowym Dniu Pluszowego Misia przypominała dzieciom gazetka w świetlicy szkolnej oraz
wystawka książek o misiach w bibliotece szkolnej. Uczniowie kl. I – III wykazali się znakomitą inwencją twórczą,
układając ciekawe misiowe wierszyki. Osoby uzdolnione plastycznie stanęły do konkursu, w którym należało
wykonać dowolną techniką podobiznę swojego pluszaka. Prace plastyczne i literackie można było podziwiać
w Galerii Misiów. Na zakończenie misiowego tygodnia, 26 listopada, dzieci przyniosły do szkoły swoje
przytulanki. Misie, które odwiedziły szkołę, były różnej wielkości. Największy mierzył ponad metr, najmniejszy
mieścił się w dłoni.
Ponownie pluszaki odwiedzą naszą szkołę dopiero za rok. Już czekamy z utęsknieniem.
MG

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Od września 2010 r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Niemodlin”, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt ten wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Celem działań podejmowanych w ramach
projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły
podstawowej w latach 2010 – 2013.
W ramach projektu uczniowie mogą
skorzystać z następujących zajęć edukacyjnych:
• Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – prowadząca p. Celina Kownacka
• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca p. Barbara Kołodyńska

• Zajęcia logopedyczne – prowadząca p. Sylwia Wajda
• Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – prowadząca p. Sylwia Wajda
• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – prowadząca p. Barbara Świątek
• Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadząca p. Małgorzata Królikowska
• Zajęcia muzyczne – prowadząca p. Monika Ostrowska-Matusik
• Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów uzdolnionych plastycznie – prowadząca
p. Ewa Konowaluk.
W ramach programu otrzymaliśmy również
dofinansowanie na zakup różnych pomocy dydaktycznych:
• kompasów
• mikroskopów
• zestawów instrumentów muzycznych
• pomocy do zajęć plastycznych.
Marta Kołodyńska

Oczywiste staje się pytanie: dlaczego
ludzie stają się sztuczni, udają kogoś kim
nie są naprawdę, przybierają „maskę”, która ukrywa ich prawdziwe oblicze. Dlaczego tak się dzieje? Co wywołuje takie zachowania? Człowieka zmienia wygląd,
pieniądze, ubrania. Często nie jesteśmy
sobą, bo boimy się braku akceptacji ze
strony środowiska i towarzystwa, które wymaga od nas „bycia na fali”.
Dobrym miejscem do zaobser wowania takich zachowań jest szkoła. Tworzą
się w niej tzw. „grupki”, „paczki”, które uważają się za lepsze od pozostałych uczniów.
Aby dołączyć do takiej „paczki” trzeba wiele zrobić. Zazwyczaj jest to wbrew regulaminowi szkoły, bo nie chodzi tu ani o dobre
wyniki w nauce, ani wzorowe zachowanie.
„Warunkami” wejścia do takiej „grupy” jest
przejście jakiegoś „testu na wytrzymałość”wywołanie skandalu, bójki, kłótni z nauczycielem na oczach klasy. Wszystko po to, by
udowodnić, że to, co ma się w głowie wcale nie jest ważne, a chęć zaimponowania
kolegom dodaje odwagi.
Bardzo ważny jest wygląd, staje się on
priorytetem. Naturalność i niewinność odchodzi w niepamięć. Duży wpływ na sytuację w naszych szkołach mają media. Dziewczęta na szkolnych korytarzach nie wyglądają
zwyczajnie, jak typowe nastolatki, lecz coraz
częściej jak „laleczki Barbie”.
Prasa młodzieżowa, teledyski, muzyka,
telewizja, dyktują dzisiejsze trendy, z którymi
młodzież próbuje się utożsamić. Najważniejsze jest, aby wyglądać intrygująco.
Nienaturalność, sztuczność, a więc tzw.
„plastiki” to najnowszy trend dzisiejszej młodzieży. Zwyczajność, naturalność i niewinność nie ma już żadnej wartości.

Roksana Jankiewicz – kl. 3 c
Gimnazjum Zespołu Szkół
w Niemodlinie

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Inauguracyjne
wystąpienie Burmistrza
Niemodlina na sesji
w dniu 2 grudnia 2010 r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy
Niemodlin
Z woli wyborców ponownie objąłem zaszczytną funkcję Burmistrza Niemodlina. Jest to dla mnie
wielka odpowiedzialność wobec naszego samorządu i ogromne zobowiązanie wobec mieszkańców.
W stosunku do poprzednich wyborów zdołałem przekonać o ponad pół tysiąca więcej mieszkańców do swojej osoby i programu jaki wspólnie,
z poprzednią radą miejską rozpoczęliśmy realizować. Dlatego też w pierwszej kolejności pozwólcie
Państwo, że jeszcze raz podziękuję tym wszystkim,
którzy na mnie głosowali oraz członkom mojego
Komitetu Wyborczego. Serdecznie dziękuję za zaufanie, którego postaram się nie zawieść.
Wybory samorządowe, które miały miejsce
prawie dwa tygodnie temu, pokazały jak ważny
jest każdy obywatel i jego głos przy urnie wyborczej. Pokazały, że pójście na wybory jest bardzo
ważnym aktem postawy obywatelskiej. Było to doświadczenie, które uświadomiło nam wszystkim
wagę demokracji i wpływ każdego obywatela
na kształt rzeczywistości. I za taką postawę dziękuję wyborcom, zarówno tym, którzy głosowali
na mnie, jak i tym, którzy mieli odmienne zdanie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Przed nami kolejna kadencja samorządu,
kolejne cztery lata wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Pragnę kontynuować realizację zadań, które zaspokoją ich potrzeby
i oczekiwania. Do najważniejszych zadań zaliczam:
1. Dalszą poprawę infrastruktury drogowej
w gminie a tym samym poprawę bezpieczeństwa i komfor tu życia. Nastąpi przebudowa ulic
śródmieścia Niemodlina oraz ulic: Nowej i Mickiewicza. Zostanie przebudowana droga na Kolonię Robotniczą w Graczach. Przebudowie powinny być poddane drogi do transportu rolnego,
w szczególności w Wydrowicach, Tłustorębach
oraz Gościejowicach. Poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców należy zwiększyć poprzez: budowę
zatoki autobusowej w Szydłowcu Śląskim, budowę chodników pomiędzy Niemodlinem a Wydrowicami, w Magnuszowicach oraz przy drodze
do Sadów. Szczególnym obszarem mojego zainteresowania będzie stały monitoring postępu
prac związanych z budową obwodnicy Niemodlina, tak aby powstała ona do końca tej kadencji
samorządu.
2. Będą kontynuowane prace związane z kanalizacją Niemodlina, Gościejowic, Wydrowic
i Piotrowej oraz przygotowana zostanie koncepcja
modernizacji oczyszczalni ścieków w Graczach,
a także skanalizowania okolicznych wiosek. Osobnym problemem wymagającym rozwiązania bę-

dzie wymiana rur azbestowo-cementowych na terenie gminy, a także sukcesywne inwestycje w infrastrukturę wodną.
3. Dużym wyzwaniem na najbliższe cztery lata jest poprawa infrastruktury edukacyjno-społecznej gminy, w tym budowa nowego przedszkola w Niemodlinie, termomodernizacja szkoły
w Graczach, remonty świetlic wiejskich, budowa
placów zabaw, szczególnie na obszarach wiejskich, rewitalizacja parku i stadionu miejskiego.
W dalszym ciągu będą doposażane przedszkola
i szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na gruntowne remonty oczekują obiekty:
Ośrodka Kultury oraz byłej szkoły podstawowej
nr 1. Ponadto podjęte zostaną działania związane
z termomodernizacją naszego SZOZ-u. W tej kadencji powinien być rozwiązany również niezwykle
palący problem budowy mieszkań socjalnych.
W dalszym ciągu będą podejmowane działania
na rzecz restauracji zabytków dziedzictwa kulturowego naszej Gminy.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Przedstawione działania będą priorytetowe
w bieżącej kadencji. Oczywiście nie wyczerpują
one całego katalogu problemów z jakimi przyjdzie
się nam zmierzyć. Czy i w jakim stopniu uda się
zrealizować te zamierzenia będzie zależeć głównie
od dwóch czynników: możliwości pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych oraz od zgodnej współpracy obu organów gminy, to jest Rady
Miejskiej i Burmistrza.
W zakresie pozyskiwania środków finansowych pokazałem wraz z moim zastępcą panem
Bartłomiejem Kostrzewą, który będzie w dalszym
ciągu pełnił tą funkcję, że przy dobrze przygotowanych wnioskach i sprawnym zespole pracowników potrafimy te środki pozyskiwać. Tak będzie
również w tej kadencji. W pierwszej kolejności będą realizowane zadania, które będą w znaczącej
mierze sfinansowane środkami zewnętrznymi.
Praca na rzecz Gminy powinna być realizowana ponad podziałami. Dlatego też deklaruję ścisłą
współpracę z Radą Miejską. Uważam, że bez współdziałania tych dwóch organów władzy samorządowej nie będzie możliwa realizacja zakładanych, ambitnych celów prorozwojowych. Liczę na Państwa
zrozumienie oraz dobrą wolę. Życzę Państwu i sobie
merytorycznej współpracy na rzecz rozwiązywania
problemów naszej Gminy. Liczę również na pełną
współpracę z sołectwami. Jestem zawsze otwarty
na Państwa postulaty i propozycje. Jak pokazują
przykłady gmin, które się rozwijają, tam gdzie jest
współpraca i zrozumienie między Radą Miejską
a Burmistrzem, tam są sukcesy.
Najważniejszym zadaniem na najbliższe tygodnie będzie jednak odnowienie poczucia wspólnoty mieszkańców naszej Gminy. Chcę, abyśmy zapomnieli o wzajemnych animozjach, abyśmy
odrzucili wszelkie uprzedzenia, umieli ponad podziałami przejść do wytężonej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Liczę na Państwa współdziałanie w tym ważnym zadaniu.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
Niemodlin, dnia 2 grudnia 2010 roku

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone
przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10 położonej w
Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej
nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
KW 89561. Stanowi własność Gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargów jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z
przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów
garażowych nr 8 i nr 9.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren pod boks garażowy nr 8 o powierzchni
17,50 m2 - wynosi 19,25 zł miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren pod boks garażowy nr 9 o powierzchni
17,50 m2 - wynosi 19,25 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek
VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie
obowiązuje stawka 22% ).
Przetargi odbędą się 14 stycznia 2011 roku o
godzinie 10.40 (poz. 1) i 10.50 (poz. 2) w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks do dnia
11 stycznia 2011 roku do godz. 14.00 .
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7)
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w
terminie do 31 stycznia 2011 r. zawrzeć umowę
dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym
terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr
działki 179/2 o powierzchni 0,2428 ha położonej w
Górze - przeznaczonej do zbycia w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego
Informacji udziela się w pokoju nr 35
tut. Urzędu, tel. 77/4606295 do 7 wew.209.

Komunikat
Z dniem 1 stycznia 2011 roku wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin będzie rozpatrywał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie oraz wydawał
decyzje w tych sprawach.
Małgorzata Kochanek
Zastępca Dyrektora ZEFO w Niemodlinie
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Burmistrz Niemodlina
ogłasza
1. II n i e o g r a n i c z o n y
przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, w skład
której wchodzą działki nr: 1023/5, 1023/6 i 1023/7
k.m. 12o łącznej powierzchni 2,8438 ha; KW nr
OP1O/00076415/0.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie
nieużytkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych przy ul. Opolskiej działki nr 1023/5
i 1023/7 znajdują się na terenach przeznaczonych
pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe. Natomiast działka nr 1023/6 położona jest na terenie
przeznaczonym na drogę dojazdową. Plan zakazuje
lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu
na środowisko oraz nakazuje wykonanie pasów zieleni i drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu.
Położona jest przy drodze o nawierzchni
asfaltowej – drogi krajowej Opole-Nysa, w odległości
ok. 4 km od węzła autostrady A-4 w Prądach.
Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową
i elektryczną. W trakcie realizacji sieć kanalizacji
sanitarnej. Dostęp do mediów od strony ul.
Opolskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej
nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w
Niemodlinie (pok. nr 36). Informacje na temat
przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(tel. 774606-295 do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 100.000,00 zł. Wadium należy
wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006
0003 w terminie do 24 stycznia 2011r. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla
siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o
nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr
167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o
godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany
jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za
termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu
należności na wskazane konto. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi
notariusz.

Wpłacone wadium zostanie: • zaliczone na
poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca
wadium wygra przetarg, • zwrócone, jeżeli osoba
wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy
nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez Gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
2. I n i e o g r a n i c z o n y
przetarg ustny
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o
powierzchni 89,00 m2 położonego w budynku nr 26
przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem
wynoszącym 40,27% (4027/10000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 977 o powierzchni
0,0904 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00054615/2; wolna od obciążeń i
zobowiązań. Budynek ujęty jest w ewidencji
zabytków.
Lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia
znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech
pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z
pomieszczeniami przynależnymi - piwnicą nr 2 o
powierzchni 19,05 m² i piwnicą nr 3 o powierzchni
23,99 m².Lokal wyposażony jest w instalację wodnokanalizacyjną, gazową i energetyczną.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy
lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem użytkowym całkowice
podpiwniczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina nieruchomość jest położona na terenach przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wielorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi: 97.000,00zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w
wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Wadium należy wpłacać w terminie do 11 stycznia
2011 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006
0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla
siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Informacje na temat przetargu udzielane są w
Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35 tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o
godz. 11.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,

• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone
wadium ulega przepadkowi.
3. I n i e o g r a n i c z o n y
przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Niemodlinie przy ul. Reymonta
oznaczonej nr działki 997/10 k.m. 11 o powierzchni
0,0130 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00076253/6 wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren
oznaczony jest symbolem MW – tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy wielorodzinnej.
Nieruchomość
poprzez
ustanowienie
służebności przejazdu przez działkę nr 997/11
będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej i elektro-energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście
tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium
należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe nr
87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do
11 stycznia 2011r. Za termin wniesienia wadium
uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla
siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606-295 do 7);
pokój nr 35 tut. Urzędu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606-295 do 7);
pokój nr 35 tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości. Za termin
zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na
wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

OBFITE OPADY ŚNIEGU
I ZNOWU PADA
PY TANIE: KTO,
ZA CO ODPOWIADA?
Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu
na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto
i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, zakładami pracy
i urzędami.
Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu
z chodników wzdłuż posesji mają:
• właściciele,
• współwłaściciele,
• użytkownicy wieczyści,
• zarządzający lub użytkujący nieruchomość.
Jeżeli w budynku jest wiele mieszkań, obowiązki właściciela przejmują osoby zarządzające,
które zatrudniają firmę zajmującą się dbaniem
o porządek.

CO SPRZĄTAMY?
Jeśli jesteś właścicielem masz obowiązek usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia i śmieci, a także błoto, śnieg i lód. Droga przed posesją powinna być bezpieczna.
Skoro spadł śnieg, musisz odśnieżyć chodniki
i umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom.
Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń sprowadza się do usunięcia ich na brzeg
chodnika od strony drogi.
Ich wywóz należy do zarządcy drogi.
Oblodzone chodniki należy posypać solą i piaskiem. Zapobiegnie to ślizganiu się podczas chodzenia.
Niebezpieczne dla przechodniów mogą być zwisające z dachów sople lodu, należy zbijać je tak, aby
nie stanowiły zagrożenia.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
Właściciele nieruchomości mają obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów
i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio
sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.
Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.). A także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

CO Z CHODNIKIEM?
Chodnik to część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego.
Chodniki przylegające bezpośrednio do nieruchomości bezwzględnie muszą uprzątać właściciele
posesji.

KTO ODŚNIEŻA DROGĘ?
Właściciele posesji nie muszą sprzątać ani odśnieżać dróg. Utrzymanie porządku na nich należy
do właściciela drogi.

SKUTKI WYPADKU
Za skutki wypadków, które będą spowodowane
nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel.
W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez
przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym
spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka.
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI BUDYNKÓW:
• Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw (DzU nr 99, poz. 665)
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem
człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
• Ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zm.)
• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.)
• Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Art.. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Gaz w domu i mieszkaniu

Jak unikać zagrożeń
związanych
z użytkowaniem gazu?
Gdy poczujesz gaz!!!
• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe – 992
i straż pożarną – 998 (ewentualnie administrację budynku),
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych
(jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone
pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ
prądu bezpiecznikiem!
• powiadom sąsiadów,
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu),
• otwórz okna,
• wyjdź na zewnątrz budynku oczekując na przyjazd
służb ratowniczych.
Czy warto ryzykować ogrzewanie mieszkania gazem z kuchenki?
• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, nadmierna zawartość produktów spalania gazu jest
niekorzystna dla ludzi, m.in. powstaje bezwonny tlenek węgla
(CO), który jest silnie trującym gazem. W przypadku niedrożnych lub niesprawnych przewodów wentylacyjnych może dojść
nawet do zatruć śmiertelnych.
Czy nie ma przeszkód w korzystaniu zarówno z gazu ziemnego i propan-butan w butlach w mieszkaniu lub budynku?
• przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu instalacji w jednym budynku – wyjątkiem jest możliwość usytuowania kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej w budynku
mieszkalnym niskim, tj. do 4 kondygnacji mieszkalnych, w którego mieszkaniach funkcjonuje instalacja zasilana gazem płynnym.
Ile butli na propan – butan może być przyłączonych do urządzeń gazowych w jednym lokalu?
• maksymalnie dwie butle po 11 kg gazu każda.
Jak należy umieszczać butle gazowe w kuchni?
• w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki, z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych,
• butle instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć
przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie,
• połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników
gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę
do 60 st. C,
• temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 st. C.
Gdzie można stosować gazowe urządzenia promiennikowe do ogrzewania pomieszczeń?
• wyłącznie w odległości co najmniej 0,6 m od materiałów palnych (w tym palnych elementów konstrukcyjno-budowlanych i elementów wystroju wnętrz budynku) oraz co najmniej 0,3 m od otynkowanych ścian, których konstrukcja
wykonana jest z materiałów łatwo zapalnych – używaj wyłącznie urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
Jakie są podstawowe wymagania dla instalacji gazowych oraz wentylacyjnych i spalinowych?
• badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku,
• sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – nie rzadziej niż raz na kwartał,
• sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym – nie rzadziej
niż dwa razy w roku,
• sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku.
Kto może dokonywać przeróbek
instalacji gazowej?

TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE!!!
Opracowano z wykorzystaniem strony internetowej
www.straz.krakow.pl
Insp. GCR UM w Niemodlinie.

Wieści z gminy
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Trzymamy rękę na pulsie

Wieści
z gminy
Dofinansowanie na budowę
kanalizacji w Niemodlinie
Projekt obejmuje budowę kanalizacji w obrębie
ulic: Korfantego, Daszyńskiego, Nowej, Bohaterów
Powstań Śląskich, Świętojańskiej i Wyzwolenia.
W wyniku projektu powstanie sieć kanalizacji o długości 6,764 km. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2011 – 2012.
Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu
infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków
na terenie miasta Niemodlin, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem
oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.
Inf. wł.
Informacja o realizacji projektu
„Aktywne przedszkola
w Gminie Niemodlin – III edycja”
Dnia 3 listopada 2010 roku została podpisana
umowa na dofinansowanie projektu „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja”, który –
zgodnie z założeniami – jest realizowany w niemodlińskich przedszkolach od 1 października 2010r.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013.
Łączny budżet projektu opiewa na kwotę 351 682,00 zł, z czego 163 018,30 zł, założono
do realizacji w 2010 roku, a 188 664,00 zł w 2011
roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć w placówkach oświatowych, a także na zakup pomocy dydaktycznych.
Celem tego projektu jest upowszechnianie
edukacji przedszkolnej dziewczynek i chłopców
w wieku 3 – 6 lat, przełamanie barier społeczno –
kulturowych oraz przekonanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju
dziecka i odpowiedniego przygotowania do edukacji szkolnej.
Podczas zajęć wprowadzone będą również tematy związane z promocją równości szans kobiet
i mężczyzn. W projekcie udział bierze 392 wychowanków przedszkoli.
XV Spotkanie Niemodlińskiego
Towarzystwa Regionalnego
„Romantyzm stale we mnie jest...”
W dniu 22 listopada br., w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, już po raz piętnasty, odbyło się spotkanie organizowane przez Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrza Niemodlina i Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach projektu
„Historia Lokalna”.

Tym razem spotkanie miało jednak szczególny
przebieg, ponieważ nie składało się z serii odczytów,
jak to było do tej pory, honorowym gościem był bowiem opolski poeta i publicysta Andrzej Pałosz –
laureat wielu nagród za twórczość poetycką, członek
Warszawskiego Stowarzyszenia Poetów Polskich.
Autor czytał swoje piękne, o dużej dozie refleksji i prawdziwego intelektualnego kunsztu, wiersze –
ubarwiając je fascynującymi opowieściami z historii własnej rodziny, a także z historii Polski, która
nierozerwalnie wplata się w życiorys, urodzonego
w „międzywojniu”, autora. Wieczór to był niezwykły,
wzruszający, gdy ze łzami w oczach poeta wspominał swoją żonę, podniosły – gdy, na przykładzie wojennych doświadczeń swojego ojca, przyjaciół i własnych, pokazywał co znaczy patriotyzm oraz pełen
humoru – za sprawą anegdot i wierszy mniej serio.
Starszy pan prezentował utwory ze swojego bogatego dorobku twórczego, m.in. z tomików: „Wierszami witam wiosnę”, „Źródła narodzin”, „Znaleźć
światło”. Andrzej Pałosz jest także autorem wierszy
dla dzieci, których również nie zabrakło w listopadowy wieczór.
Jak słusznie stwierdził Henryk Gałkowski, Z-ca
Przewodniczącego NTR, „To była urocza lekcja pogody, ciepłego nastroju i humoru.”
Należy żałować jedynie, że uczestnikami spotkania byli tak nieliczni mieszkańcy Niemodlina.
kk
Wspomnienie nocy grudniowej
W 29. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego, z inicjatywy Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego, przy tablicy pamiątkowej przed byłą siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa w Niemodlinie,
zorganizowano spotkanie wspomnieniowe, które rozpoczęło się tuż po północy 13 grudnia odśpiewaniem
hymnu państwowego.
W programie uroczystości znalazły się również
krótkie okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Do udziału zaproszono poczty sztandarowe środowisk kombatanckich,
szkół i innych partnerów społecznych.
Red.

● 27/28.10.2010 r. Niemodlin, ul. Wojska Polskiego,
dworzec PKS - nieznany sprawca włamał się do pomieszczenia
dla kierowców, z którego nic nie skradł.
W tym samym czasie nieznany sprawca malując napisy
na autobusie zniszczył jego powłokę lakierniczą – straty 250 zł;
● 27-29.10. 2010 r. Niemodlin ,ul. Zamkowa - nieznany
sprawca włamał się do garażu, z którego skradł agregat,
alufelgi, narzędzia – straty 1,0 tys. zł;
● 2.11.2010 r. godz. 9:20, Niemodlin, ul. Opolska kierujący (lat 37) samochodem marki Ford najechał na tył
poprzedzającego samochodu marki Volksvagen. W wyniku
zdarzenia kierujący (lat 20) VW doznał urazu kręgosłupa i
stłuczenia klatki piersiowej – straty 10 tys. zł;
● 3.11.2010 r. godz. 19:15, Gracze, ul. Niemodlińska policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 66)
samochodem marki Mitsubishi – wynik 0,63 promila;
● 7.11.2010 r. godz. 10:45, A-4 - policjanci zatrzymali
nietrzeźwego kierującego (lat 53) samochodem marki Skoda
– wynik 0,82 promila;
● 9.11.2010 r. godz. 19:50, Gracze, ul. Niemodlińska policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem –
wynik 1,72 promila;
● 11.11.2010 r. godz. 17:30, Jaczowice - policjanci
zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 34) samochodem
marki Fiat Cinquecento, który spowodował kolizję – wynik 2,42
promila;
● 10/12.11.2010 r. Niemodlin, Al. Wolności - nieznany
sprawca włamał się do metalowej skrzynki, z której skradł
gazety i czasopisma – straty 477 zł;
● 12.11.2010 r. godz. 16:00, Niemodlin, ul. Reymonta policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 57) rowerem
– wynik 2,6 promila;
● 20.11.2010 r. godz. 18:30, Rzędziwojowice - policjanci
zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 57) rowerem– wynik
2,48 promila
● 20.11.2010 r. godz. 1:35, Gracze ul. XX – lecia policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 25)
samochodem marki Ford Sierra – wynik 2,48 promila;
● 21.11.2010 r. godz. 6:17, Radoszowice - kierujący
samochodem marki VW Passat potrącił nieznanego pieszego,
który doznał obrażeń ciała, a następnie zbiegł z miejsca
porzucając pojazd – straty 2,0 tys. zł;
● 22.11.2010 r. godz. 17.00, Magnuszowice - kierujący
(lat 40) samochodem ciężarowym marki Man wraz z naczepą
włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i
zajechał drogę dla samochodu osobowego marki VW Passat.
W wyniku zdarzenia kierująca (lat 28) samochodem Passat
doznała stłuczenia piszczeli, jej pasażerka (lat 29) doznała
naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa – straty 5,0 tys. zł;
● 21/22.11.2010 r. Niemodlin, ul. Rynek - nieznany
sprawca włamał się do kiosku, z którego skradł papierosy –
straty 4,0 tys. zł;
● 18/22.11.2010 r. Niemodlin, ul. Korfantego - nieznany
sprawca włamał się do piwnicy, z której skradł pilarkę spalinową
– straty 2,0 tys. zł;
● 26/27.11.2010 r. Sosnówka, nieznany sprawca z domu
w budowie skradł elektronarzędzia – starty 5,0 tys. zł;
● 27.11.2010 r. godz. 13:35, Niemodlin - kierujący (lat 24)
samochodem Seat Toledo na skrzyżowaniu potrącił
nietrzeźwego (1,43 promila) pieszego (lat 27), który wtargnął
na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W wyniku
zdarzenia pieszy doznał obrażeń ciała – straty 1,0 tys.zł.

PULS
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Z Grażyną Oleksy, dyrektor niemodlińskiego oddziału Banku Zachodniego WBK,
o Dniu Otwartym w tej instytucji, rozmawia
Katarzyna Knieja
PN: Jaki cel Państwu przyświecał organizując Dzień Otwarty w banku?
Grażyna Oleksy: Generalnie ludzie, klienci,
postrzegają bank jako instytucję bardzo sztywną,
niedostępną, gdzie załatwia się tylko przelewy, transakcje, kredyty. Myślą o nas – tu pracujących, jak
o osobach, które ciągle tylko coś im proponują, składają oferty do nabycia jakiegoś produktu bankowego itp. A tą inicjatywą chcieliśmy wyjść do klienta, pokazać trochę inne oblicze banku. Chcemy się
identyfikować z firmami, które są naszymi klientami
albo niebawem będą z nami współpracować. Chcieliśmy, by miały one możliwość autopromocji. Chcemy współpracować z nimi nie tylko jeśli chodzi o finanse, usługi bankowe, ale też na innym polu. Warto
pokazać, że takie firmy istnieją na naszym niemodlińskim rynku, wspierać lokalną przedsiębiorczość i pozyskiwać nowe firmy. Pokazujemy, że jesteśmy instytucją, która nie tylko oczekuje czegoś od klientów, ale
również daje coś od siebie.
Niebawem Święta Bożego Narodzenia, zaprosiliśmy więc firmy, które mają w swej ofercie produkty przydatne właśnie na święta. Myśleliśmy o tym, by,

dzięki naszej inicjatywie, mogły one zwiększyć swoją sprzedaż w tym okresie. Firmy i osoby w nich pracujące przygotowały wspaniałe oferty. Jestem naprawdę zaskoczona ogromem możliwości, z których
mogli dzisiaj skorzystać mieszkańcy Niemodlina,
którzy odwiedzili nasz bank. Naprawdę dziękuję
wszystkim za zaangażowanie.
PN: Czy już wcześniej organizowaliście
tego typu akcje? Jak dużym powodzeniem
cieszą się one wśród mieszkańców?
Grażyna Oleksy: W tym roku, pod koniec
maja, zorganizowaliśmy dzień otwarty z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka. Zaprosiliśmy dzieci z niemodlińskich przedszkoli wraz z rodzicami. Przygotowaliśmy dla nich ciasto, kawę, konkursy i nagrody, itp.
W tym dniu odwiedziło nas prawie sto osób – dzieci i dorosłych.
Dziś osób było mniej, zapewne miała na to
wpływ kiepska aura – padający śnieg, jednak i tak,
jak na tę pogodę, dość dużo klientów nas odwiedziło. Pragnę podkreślić, że tego typu dni są organizowane z myślą o wszystkich. Bardzo się cieszę, jeśli
przychodzą zarówno nasi klienci, jak i osoby, które
jeszcze nimi nie są, a mam nadzieję, że w przyszłości będą.
Osobiście bardzo lubię tego typu inicjatywy, nie
czuję się zobowiązana, czy przymuszana jakimiś walorami rynku i czynnikami zewnętrznymi do ich organizowania. Ja po prostu to lubię – zrobić coś dla ludzi, pokazać coś, co im służy.
PN: Czyli warto organizować tego typu
imprezy?
Grażyna Oleksy: Zawsze warto. Na pewno
w przyszłości będziemy je organizować. Może następnym razem będzie to coś innego. Nie robimy takich akcji często, żeby lokalny rynek i klienci nie czuli przesytu, by nie stało to się codziennością, rutyną.
Ale będziemy starać się, by raz na jakiś czas wychodzić do klienta z czymś nowym.
Warto też wspomnieć o innych inicjatywach,
które podejmujemy. BZ WBK prowadzi fundację
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” – szkoły, świetlice
środowiskowe, domy dziecka itp. mogą korzystać
z pieniędzy, pochodzących z niej, organizując wy-

cieczki, różne akcje dla dzieci, zakupy do konkretnej
świetlicy, czy szkoły. Wystarczy tylko złożyć wniosek.
Zapraszamy do współpracy.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Przyjazny bank
Z ciekawą inicjatywą do swoich klientów, i nie tylko, wyszedł Bank Zachodni
WBK – Oddział w Niemodlinie.
W dniu 11 grudnia br. zorganizowany został
dzień otwarty. Na odwiedzających placówkę czekało wiele niespodzianek. Każdy, kto chciał, mógł skorzystać nie tylko z usług banku, ale przede wszystkim
miał okazję zapoznać się z ofertą lokalnych firm, które działają na naszym rynku. Z tej formy autopromocji skorzystały: Restauracja na Wyspie M. Oleksa,
Rzeźnictwo i Wędliniarstwo M. Gruszka i T. Witkowski, PSS Społem, Bar Danusia D. Wach, Salon Aphrodite J. Jędrzejczyk, Salon Fryzjerski J. Naściuk, Biuro Podróży i Szkoła Języków Obcych „VICTORIA” A.
Marut oraz PUH ANDAR D. Andel.
Z pewnością osoby, które w ten śnieżny, sobotni dzień, zdecydowały się przyjść do banku, nie żałują. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zrelaksować
się, posilić i spędzić miło czas.

Sukces Kwiaciarni „SONIA” z Niemodlina
W dniu 26 listopada br. w pałacowych
wnętrzach jednej z opolskich restauracji odbył się finał plebiscytu na najbardziej popularne firmy branży ślubno –
weselnej, zorganizowany przez redakcję
bezpłatnego informatora dla nowożeńców „Modny Ślub”.
Uroczystą galę zorganizowano również
z okazji pięciolecia tego wydawnictwa. Wśród
nagrodzonych w plebiscycie znalazła się firma
z Niemodlina. Pierwszą nagrodę i tzw. „Złotą Parę” w kategorii „Florystyka – Kwiaty” otrzymali
Elżbieta i Grzegorz Krawczukowie, czyli Kwiaciarnia „SONIA”.
Od kilku lat kwiaciarnia z Niemodlina zamieszcza swoje ofer ty reklamowe w tym, znanym
w branży ślubnej, kwartalniku. W drodze do sukcesu pokonała dwadzieścia pięć konkurencyjnych
firm z Opolszczyzny.
Jak mówi Grzegorz Krawczuk – współwłaściciel kwiaciar ni – „sam plebiscyt trwał około

trzech miesięcy. Zadowoleni klienci wysyłali sms-y na daną kwiaciarnię na Opolszczyźnie (w kategorii „Florystyka – Kwiaty”). Na koniec zostały zliczone wszystkie głosy i, ku naszej ogromnej
radości, okazało się, że zajęliśmy pierwsze miejsce. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim naszym klientom, bo to oni zdecydowali o naszym
zwycięstwie. Jest to dla nas duże wyróżnienie
i motywacja do dalszej, jeszcze lepszej, pracy.
Nasza ofer ta związana z branżą ślubną jest
szeroka. Robimy praktycznie wszystko to, co się
wiąże z kwiatami, z dodatkami ślubnymi, łącznie
ze strojeniem kościołów, samochodów, oczywiście przygotowujemy również piękne bukiety dla
panny młodej, rodziców pary młodej, gości weselnych. Jak widać, nasza praca przynosi efekty.
Ten konkurs potwierdził, że wykonujemy ją profesjonalnie, dobrze. Zarówno towar, który oferujemy jest piękny, jak i obsługa miła. To wszystko
złożyło się na nasz sukces”.
kk
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Każdy, kto chce, może nauczyć się tańczyć
Z Agnieszką Kardas, instruktor tańca w Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
rozmawia Katarzyna Knieja

PN: Jest Pani instruktorką tańca
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Czy w takim mieście jak Niemodlin dużo jest osób
zainteresowanych nauką tańca?
Agnieszka Kardas: Prowadzę zajęcia w OK
w Niemodlinie już trzeci rok i, co roku, podczas naboru mile zaskakuje mnie liczba dzieci, które chcą
uczestniczyć w zajęciach tanecznych. W tym roku
zgłosiło się prawie dziewięćdziesięcioro dzieci i młodzieży. Uważam to za wielki sukces.
PN: Prowadzi Pani zajęcia wyłącznie
dla dzieci i młodzieży. Czy skorzystać mogą z nich również dorośli?
Agnieszka Kardas: Aktualnie prowadzę zajęcia tylko dla dzieci i młodzieży. W zeszłym roku
szkolnym wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i utworzyliśmy także grupę dla mam i pań, które chcą nauczyć się tańczyć, lecz, niestety, nie utrzymała się
zbyt długo.
PN: Każdy może się nauczyć tańczyć?
Czy są ludzie, którzy mają ku temu jakieś
specjalne predyspozycje, talent? Czy w Niemodlinie zauważyła Pani jakiś talent
do oszlifowania?
Agnieszka Kardas: Uważam, że każdy, kto
chce, może nauczyć się tańczyć. Niektórym potrzebne jest do tego trochę więcej wysiłku i pracy,
a są i tacy, którzy maja taniec we krwi i nauka nie
sprawia im większego problemu. Wszystkie dzieci,
które przychodzą do mnie na zajęcia traktuję jak

Z Wiesławem Lipeckim, znanym
polskim karykaturzystą,
prześmiewcą i miłośnikiem
dwóch kółek,
rozmawia Michał Graczyk
PN: Co Ci wychodzi lepiej – rysowanie,
czy jazda na rowerze?
Wiesław Lipecki: Na kondycję nie narzekam, ale do tej pory pedałowałem jedynie po drogach europejskich. Natomiast moje rysunki dotarły
o wiele dalej, bo aż za ocean.
PN: Jak spędzisz tegoroczne Święta
i Sylwestra? Którego Sylwestra wspominasz najzabawniej?
Wiesław Lipecki: Święta oraz powitanie
Nowego Roku planuję spędzić tradycyjnie, w gronie najbliższych. Dobrze się czuję w ich towarzystwie, ponieważ znam ich zapatrywania i poglądy.
Tym samym wiem, co mogę powiedzieć, aby ich nie
urazić.
Miło wspominam pewnego Sylwestra z lat 70.
Akurat przed końcem roku zostałem sam jak palec,
bez dziewczyny. Dysponowałem „wolną chatą”, więc
z kilkoma znajomymi postanowiliśmy u mnie urządzić prywatkę. Zaprosiłem znajomą dziewczynę, ale
nie mogła przyjść. Zaproponowałem wspólnego Sylwestra innej, ale ona też już była zajęta. Dopiero trzecie podejście było udane.

diamenty do oszlifowania, ponieważ w każdym widzę potencjał.
PN: Jaki rodzaj tańca Pani preferuje –
czy jest to taniec nowoczesny, czy stawia
Pani raczej na klasykę?
Agnieszka Kardas: Preferuję taniec nowoczesny. Dzieci na moich zajęciach uczą się techniki
tańca disco i elementów hip-hopu, lecz taniec klasyczny to podstawa wszystkich stylów tanecznych,
dlatego też na zajęciach wprowadzam dzieciom
również elementy tańca klasycznego. Na każdym treningu dzieci rozciągają się do szpagatów i przygotowują się do wykonywania trudniejszych elementów,
takich jak np. piruety, które wymagają odpowiedniego przygotowania technicznego, zanim zacznie się
je wykonywać.
PN: Jakich rad udzieliłaby Pani młodym ludziom, którzy chcą związać swoje
życie z tańcem – czy trzeba skończyć jakąś
specjalną szkołę tańca albo kursy instruktorskie?
Agnieszka Kardas: Najważniejsza jest wytrwałość. Taniec to bardzo trudna dziedzina, wymaga dużo poświęceń, czasu, wysiłku i cierpliwości. Ja zaczęłam tańczyć w dość późnym wieku, bo
jak na tancerkę 11 lat to jest dużo. Przez dziesięć
lat chodziłam na zajęcia do zespołu PECH w Opolu, a od kilku lat pracuję tam jako instruktorka. Żeby osiągnąć to, co mam teraz, ciężko pracowałam,
musiałam pogodzić treningi, które odbywały się
cztery razy w tygodniu z nauką w szkole, do tego
jeszcze z dojazdami, ponieważ mieszkałam poza
Opolem. Aby poradzić sobie w świecie tanecznym trzeba się szkolić. Taniec szybko się rozwija
i idzie do przodu, dlatego należy przez cały czas
się rozwijać. W Polsce jest bardzo dużo dobrych

szkół tanecznych, które przygotują młodego tancerza do tego, aby w przyszłości mógł zostać dobrym trenerem, instruktorem i choreografem.
PN: Czym dla Pani jest taniec, muzyka?
Agnieszka Kardas: Taniec to „poezja ruchu”, powiedział kiedyś Piotr Galiński. Dla mnie taniec to całe życie, jest to moja pasja, hobby, sposób
na chandrę i, co jest dla mnie największym szczęściem, jest to moja praca, bo szczęściarzem jest ten,
kto może w życiu robić to, co kocha. Muzyka jest dla
mnie sposobem przeniesienia się w inną rzeczywistość. Kiedy jestem sama, zakładam słuchawki
na uszy i słucham jej bardzo głośno. Uciekają wtedy
wszystkie troski i zmartwienia i, choć przez chwilę,
wyobrażam sobie, że jestem w innym świecie.
PN: Czy znajduje Pani czas na inne zainteresowania – jakie one są?
Agnieszka Kardas: Czasu na zainteresowania nie pozostaje mi dużo, ale gdy już go znajdę, to
wykorzystuję go na czytanie książek, oglądanie filmów, spotkania z przyjaciółmi i podróże.
PN: Przed nami Święta, Sylwester i karnawał. Czy są jakieś tańce, układy taneczne modne w tym sezonie?
Agnieszka Kardas: Myślę, że w tym sezonie
modny jest hip-hop i oczywiście taniec towarzyski. Są
to dwa style najczęściej pokazywane w telewizji,
w programach poświęconych tematyce tanecznej.
Jeżeli chodzi o to, przy jakich rytmach bawić się
na Sylwestra, czy w karnawale, to na pewno przy ulubionych kawałkach do tańca, bo chodzi o to, aby dobrze się bawić, a to najlepiej robi się przy ulubionej
muzyce! Życzę wszystkim Czytelnikom Pulsu Niemodlina Wesołych i Spokojnych Świąt oraz szalonej zabawy na Sylwestra.
PN: Dziękuję za rozmowę.
Jednak najzabawniej zrobiło się w dniu imprezy,
około godziny 17. Te dwie pierwsze dziewczyny, niezależnie od siebie, zmieniły plany i postanowiły przyjść
na prywatkę do mnie. Impreza była wspaniała. Wtedy
to, jedyny raz w życiu, poczułem się trochę jak szejk…
PN: Nad czym ostatnio pracujesz? Co
najbardziej ubawiło Cię, jeśli chodzi o wydarzenia społeczno-polityczne?
Wiesław Lipecki: Poproszono mnie, abym pokazał w karykaturze nowe władze Myszkowa. Właśnie
robię szkice. Ciekawe, jak to się dla mnie skończy…
Bawią mnie bardzo przepisy dotyczące wyborów. Człowiek, który kandyduje do Rady Miasta proponuje za oddanie na niego głosu na przykład 20
złotych. Wyborca akurat tych 20 złotych potrzebuje,
a więc robi przy jego nazwisku krzyżyk. Kandydat się
cieszy i od ręki dwie dychy wypłaca. I w ten sposób
staje się groźnym przestępcą. Inny kandydat ze słodkim uśmiechem obiecuje „cuda wianki”, ale słowa nie
ma zamiaru dotrzymać. On jednak nie jest przestępcą. On jest wybrańcem społeczeństwa.
PN: Czego możesz życzyć mieszkańcom Ziemi Niemodlińskiej w Nowym 2011
Roku?
Wiesław Lipecki: Pogody ducha, uśmiechu
na co dzień i spełnienia marzeń. Aby to wszystko
osiągnąć, potrzebne jest zdrowie, dlatego życzę
zdrowia przede wszystkim!
PN: Dziękuję za rozmowę i wszystkiego
dobrego!
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Niemodlina

Grupa średnia

Trening najmłodszej grupy

Trenuj z pasją!
Od 16 listopada 2010 roku
w Niemodlinie działa Szkółka
Piłkarska „Football Academy”,
dla dzieci w wieku od 4 do 12
lat. Bazuje ona na angielskich
metodach szkoleniowych. Priorytetem jest przede wszystkim
to, aby dziecko czerpało radość
ze sportu.
Wspólna zabawa z piłką, a nie rywalizacja, jest
najważniejsza. Na treningi dzieci powinny przychodzić z przyjemnością, ważne jest samo uczestnictwo
w zawodach, w których będą brały udział, a nie wynik. Jest to zdrowa alternatywa dla innych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, zamiast siedzenia
przed telewizorem i komputerem. War to zadbać
o swoje zdrowie fizyczne, sprawność, umiejętność
pracy w grupie, kontakt z rówieśnikami. Jak mówi założyciel szkółki w Niemodlinie – Tomasz Rusnak –
„wiele zależy od rodziców. Ważne, by dzieci nie były
zmuszane do treningów, ale z radością na nie przychodziły. Taka szkółka może być pierwszym, ważnym
krokiem do dalszej sportowej drogi. Treningi wpływają także na ogólny rozwój młodego człowieka.”
Dzieci z Niemodlina i okolicznych miejscowości
ćwiczą w trzech grupach wiekowych pod czujnym
okiem profesjonalnej kadry trenerów. Najmłodsza
grupa to przedszkolaki i uczniowie z klas pierwszych
szkoły podstawowej. Drugą grupę tworzą dzieci
z klas I-III, a trzecią uczniowie klas IV-VI.
Treningi odbywają się we wtorki i w czwartki,
od godziny 16.30 do 18.00, w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie. W tej chwili trenuje około pięćdziesięcioro dzieci. Trenerami są: Łukasz Wicher, Michał Jędra oraz Paweł Jędrzejewski.
Nadal trwają zapisy do szkółki, z której ofer ty
war to skorzystać. Obser wując trening dzieci można zauważyć ogromną frajdę, jaką mają z zabawy,
w której uczestniczą. Naturalny zapał, chęć „wyszalenia” się, energia tkwiąca w dziecku, znajdują
swoje ujście i mogą stać się bazą do przyszłych
sukcesów.
kk
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II Liga Koszykówki
20 listopada 2010 r. w nowo otwartej
hali widowiskowo –sportowej w Niemodlinie, w ramach sportowej inauguracji,
odbył się mecz II ligi koszykówki pomiędzy AZS Akademia Ekonomiczna Opole
a KK Bytom.
Spotkanie dla AZS-u nie układało się od samego początku. Opolanie zawodzili w obronie, popełniając w dodatku wiele przewinień.
Po I kwarcie przewaga gości wynosiła już 15
punktów. Na początek drugiej gospodarze stracili trzy trójki niemalże z rzędu, co spowodowało iż
zespół z Bytomia prowadził już 41: 15.
Nasi zawodnicy mieli ogromne problemy ze
skutecznością, a dokładnie odwrotnie było w szeregach gości. W końcówce odsłony akademikom
udało się co prawda odrobić nieco strat, jednakże
połowa przegrana 27: 47 sprawiła, iż wynik meczu
był już prawie rozstrzygnięty.
Po przerwie, na parkiecie byliśmy świadkami
walki punkt za punkt. Trzecią kwartę celną trójką
zakończył Tomasz Kubiak, jednakże AZS przegry-

Historia opolskiego żużla opisana
Biblioteka szkolna Zespołu Szkół
w Niemodlinie wzbogaciła się o nową pozycję pt. „Asy ze Wschodniej czyli 50 na 50
Kolejarza Opole”.
To najnowsza publikacja z 2010 r. opracowana
pod redakcją Tadeusza Pokusy – współzałożyciela
Fan Clubu Kolejarza Opole. Wydano ją z okazji 50lecia istnienia opolskiego klubu.
Oto króciutki fragment z przedmowy autora,
opisujący charakter publikacji „…Kolejarz Opole-

Rozmowa z Adamem Czechowiczem, zawodnikiem i kapitanem zespołu klubu „Kolejarz”
w Opolu, którą przeprowadzili
uczniowie Gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie.
Reporterzy: Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje są
potrzebne do trenowania tej
dyscypliny?
Adam Czechowicz: Zawodnicy muszą utrzymywać stałą masę ciała nie przekraczającą 70 kilogramów.
Chodzić na siłownię i basen. Jeść tylko wybrane potrawy oraz uważać, aby
nie zrobić sobie żadnego urazu.
W przeciwnym razie nie będą mogli
uczestniczyć w wyścigu. Sport ten nie
polega tylko na jeździe po ziemi, ale
również na jeździe po śniegu. Każdy
z nas może jeździć podobnym motorem żużlowym.
R: A w jakim wieku można
rozpocząć treningi? Czy są jakieś limity?
Adam Czechowicz: Zawodnik
musi uczestniczyć w szkoleniach, kur-

wał wciąż wysoko 46:64. Ostatecznie zawody zakończyły się wynikiem 61:85 dla zespołu z Bytomia.
Jednak pomimo porażki, dla mieszkańców
Niemodlina było to bardzo ciekawe wydarzenie
sportowe, co potwierdziła pełna sala kibiców obserwująca spotkanie. Po raz pierwszy mieli okazję
obserwować pracę sędziów, trenerów i profesjonalny komentarz zawodów. W przerwach prezentowała się grupa taneczna z AZS AE Opole. Mamy
nadzieję, że kolejne wydarzenia spor towe już
wkrótce zawitają do nowo otwartej hali widowiskowo – sportowej w Niemodlinie.
Wojciech Kwieciński
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Dominik Jackiewicz najlepszy zawodnik turnieju

Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Niemodlina
W dniu 4 grudnia br. odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza,
w którym udział wzięło dziewięć drużyn
z gmin: Niemodlin, Tułowice, Grodków.
Po rozegraniu meczów fazy grupowej, w której
drużyny w drodze losowania podzielone zostały
na trzy grupy składające się z trzech zespołów, do finału awansowały trzy zespoły – zwycięzcy poszczególnych grup tj.: grupa A – Grodków, grupy B –
Young Boys Niemodlin i grupy C – Ekipa Joja
z Niemodlina, które stworzyły grupę D, tak zwaną
grupę mistrzowską.

- historia, zawodnicy, trenerzy, działacze, kibice, tabele, wyniki – dla kibica naszej drużyny to cząstka jego
życia spędzonego na ulicy Wschodniej…”
Podarowany szkole egzemplarz posiada autografy Jerzego Szczakiela – pierwszego polskiego Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu, Mariana Spychały – wieloletniego trenera klubowego oraz
Wojciecha Załuskiego - byłego zawodnika, wielokrotnego medalisty, posiadacza tytułu Indywidualnego
Mistrza Polski.
Będzie to doskonała pamiątka z wizyty żużlowców w naszej szkole.
EW
sach i spotkaniach. Również taka osoba będzie musiała przejść badania lekarskie, ponieważ dochodzą
przeciążenia podobne jak w F1. Po ukończeniu badań
można jeździć na „mini torze” już od 10 roku życia,
a na zwykłym od 15 lat. To jest fajna dyscyplina, którą można trenować już od młodego wieku.
R: Czy uprawianie sportu motorowego wiąże się z dużymi kosztami finanso-

Wyniki meczów finałowych grupy D
Mecz I Young Boys – Grodków 3: 1
Mecz II Grodków – Ekipa Joja 2: 2
Mecz III Ekipa Joja – Young Boys 5: 2
Zwycięzcą turnieju została Ekipa Joja z Niemodlina, drugie miejsce zajęła drużyna Young Boys z Niemodlina, a trzecie zespół z Grodkowa. Królem strzelców rozgrywek ogłoszono Dominka Jackiewicza
z Ekipy Joja, a najlepszym bramkarzem uznano zawodnika drużyny z Grodkowa Pawła Hytla.
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wymi? Jakie są niebezpieczeństwa tego
sportu?
Adam Czechowicz: Cena motoru żużlowego zaczyna się od 35 tys. złotych, opony starczają na jeden wyścig, a jedna kosztuje 250 złotych.
Sport ten nie wiąże się z dużymi kosztami finansowymi, pod warunkiem, że osoba przyjdzie do klubu,
który znajduje się w Opolu na ulicy Partyzanckiej
i zapisze się do niego. Gdy jeździmy
po torze jesteśmy ubezpieczeni, o nic
nie musimy się martwić: ani o motor,
paliwo, strój itp. Jednak musimy pamiętać, że życie mamy tylko jedno!
R: Jakie możliwości daje
nam ta dyscyplina sportu?
Adam Czechowicz: Stwarza
możliwość podróżowania po Europie
i chwalenia się swoimi umiejętnościami na pokazach i turniejach.
R: Dziękuję bardzo. Jest
nam niezmiernie miło, że mogliśmy przeprowadzić z Panem
wywiad.
Adam Czechowicz: Mnie również.
Reporterzy:
Ula, Marta, Bartek, Tomek
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Niemodlina

Opracowano na podstawie wspomnień
mieszkańca Golczowic Feliksa Schmolke, zamieszczonych w czasopiśmie Grottkau-Falkenberger Heimatblatt Nr 12/2005
W każdym kraju, w każdej okolicy, kultywowane są
jakieś obrządki i zwyczaje. Kiedy wracam pamięcią
do czasów świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
w mojej dawnej, niemodlińskiej ojczyźnie, do pełnego ciepła domu rodzinnego, przywołuję najlepsze wspomnienia, które chyba dopiero dziś nabierają dla mnie głębokiego sensu i znaczenia. Stare bożonarodzeniowe
i noworoczne zwyczaje przestrzegane były szczególnie
na wsiach. Niektóre z nich przetrwały nawet do czasów
współczesnych i kultywuje się je z dużym pietyzmem. Już
na kilka dni przed Bożym Narodzeniem sprzątano
wszystkie izby w domu, porządkowano stajnie, obory i podwórze przed domem, aby nadać im uroczysty, odświętny wystrój. Podobnie było ze świętym wieczorem, wigilią,
której charakterystyczny obrządek był wokół mocno zakorzeniony. Na stole w pokoju gościnnym już z rana rozkładano najlepszą serwetę, a na niej krzyż i dwie świece.
Pierwszy, bardzo uroczysty posiłek w tym dniu rozpoczynano dopiero wtedy, gdy na niebie pojawiła się pierwsza
gwiazda. Najpierw odmawiano modlitwę dziękczynną
za zdrowie, szczęśliwe życie i za dobre zbiory w minionym
roku. W dalszej części modlitwy proszono o dalsze szczęście i wszelkie dobrodziejstwa w nadchodzącym roku.
Po modlitwie cała rodzina śpiewała wspólnie „Cicha
noc, święta noc” (Stille Nacht, heilige Nacht). Podczas posiłku wszystkiego musiało być pod dostatkiem. Zwykle podawano rybę, pieczoną gęś (Gänsebraten), makówki
(Mohnklöße), suszone owoce, ciasto z kruszonką (Streusel), piernik (Pfefferkuchen), jak również i inne bardziej wyszukane dania w zależności od zamożności domu. Jednak na stole obowiązkowo musiał znaleźć się chleb,
masło, mięso, sól, pieniądz i kreda.

Boże Narodzenie
w górnośląskim
wiejskim
domu, 1928

Pokój gościnny
gotowy na
sylwestrowy
wieczór, 1935
W wigilię Bożego Narodzenia również bydło w stajni musiało dostać odpowiednio sutą i dobrą paszę, tak
żeby konie dalej dobrze mogły ciągnąć pług, a krowy dużo mleka dawały. Nie zapominano też o psach, wiernych
stróżach chłopskich zagród, żeby w następnym roku
równie czujne były. Kury karmiono już przed wieczorem,
podając im paszę na obręczy koła od wozu, aby jaj nigdy nie zabrakło. W tym dniu całe bydło i pozostały żywy inwentarz traktowano na szczególnych prawach.
Po uroczystej kolacji pierwszy raz zapalano świeczki na choince. Potem przy dźwiękach dzwoneczków zjawiało się Dzieciątko Jezus. Była to przeważnie mama al-

Bożonarodzeniowe i noworoczne
zwyczaje w dawnym powiecie
niemodlińskim
bo starsza siostra, czy brat, którzy wchodzili do izby
okryci białą narzutą. Naturalnie Dzieciątko Jezus przynosiło dzieciom od dawna wyczekiwane prezenty gwiazdkowe. Dzieci zawsze były z tego bardzo zadowolone,
a w całym domu panowała wielka radość i uciecha. Pozostali domownicy, również i służba obecna podczas
wigilii, dostawali prezenty. Była to najczęściej bielizna,
odzież, a także pewne kwoty pieniędzy, wręczane zawsze
dodatkowo poza zwykłymi prezentami gwiazdkowymi.
Aby przeżyć godnie Boże Narodzenie większość rodzin
około północy, niektórzy dopiero następnego dnia w bożonarodzeniowy poranek, wyjeżdżali saniami do kościoła. Dźwięk kościelnych dzwonów potęgował uroczysty
świąteczny nastrój. Na pierwszy lub na drugi dzień świąt
odwiedzano krewnych i znajomych i z ciekawością oglądano, czym to też Dzieciątko Jezus ich obdarowało.
W przedwojennym powiecie niemodlińskim dużą
wagę przywiązywano również do przepowiadania pogody na podstawie obserwacji warunków atmosferycznych panujących w czasie świąt. Najbardziej znanymi
sentencjami były: „Zielone Boże Narodzenie, biała Wielkanoc” (Grüne Weihnachten, weiße Ostern), „Boże Narodzenie w śniegu, Wielkanoc w koniczynie” (Weihnachten im Schnee, Ostern im Klee) lub „Jaka pogoda
od Wigilii do Trzech Króli, taka w całym roku” (Wie's Wetter von Christnacht bis Drei Könige sich hält, so ist's das
ganze Jahr bestellt). Niektórzy gospodarze w wigilijny
wieczór układali swój cebulowy kalendarz (Zwiebelkalender). Brali do tego 12 łupek cebuli, posypywali je solą,
układali jedna na drugą i odstawiali na bok. W dniu
święta Trzech Króli przyglądali się kolejnym łupinom
i po ich wyglądzie prognozowali pogodę na cały rok. Jeżeli dana łupina była wilgotna – świadczyło to o mokrym
miesiącu, gdy była sucha – można było spodziewać się
suchego miesiąca.
Pośród wszystkich zwyczajów był jeden, który szczególnie przestrzegano. Podczas zapalania świeczek
na choince nie można było żadnej pominąć. Nie zapalona świeczka zwiastowała śmierć w rodzinie! Inny zwyczaj, praktykowany podczas wieczoru wigilijnego, to
stukanie w drzewa owocowe, co miało przynieść bogate zbiory owoców. Z kolei dziewczęta oczekujące zamążpójścia powinny były zaraz po wigilijnej kolacji zasadzić
gałązkę mirtu w doniczce. Kiedy w miarę upływu czasu
gałązka przyjęła się i rozkrzewiła, należało liczyć się
z weselem.
Od Sylwestra do końca Nowego Roku, żadne pranie nie mogło wisieć na sznurze, bo oznaczało to choroby i nieszczęścia. Wszystkie wozy musiały być posmarowane, żeby w nowym roku nie skrzypiały i dobrze
się toczyły. Potrawy spożywane podczas sylwestrowej kolacji powinny być jak najbardziej zbliżone do tych, jakie
podawano na wigilię. Zgodnie ze starym zwyczajem pito przy tym grog i poncz.
Niektóre zwyczaje praktykowane podczas sylwestrowego wieczoru, umożliwiały przepowiadanie przyszłości. Jednym z nich było tzw. „lanie ołowiu” (Bleigießen). Kawałki ołowiu roztapiano w metalowym
naczynku, po czym już w płynnej postaci wlewano go
do zimnej wody. Ołów zastygał pod postacią przeróżnych figurek, a interpretacja ich kształtów wskazywała
na wydarzenia mające nastąpić w nowym roku. Do tego potrzebna była szczególna fantazja. Bardziej popu-

larne, a przy tym nie wymagające tyle zachodu, było tzw.
„rzucenie pantofla” (Pantoffelwerfen). Kiedy rzucony
w górę pantofel spadł szpicem do drzwi oznaczało to
wielką podróż bądź wiele podróży; przeciwstawne położenie pantofla zwiastowało pozostawanie w domu
przez cały rok. Z wielkim napięciem śledzono też inny
zwyczaj, tzw. „podnoszenie garnka” (Tippelheben).
Na stole stawiano garnki w ilości odpowiadającej liczbie członków rodziny. Pod każdym z garnków umieszczano jakiś charakterystyczny przedmiot. Następnie gospodarz lub inna wyznaczona przez niego osoba, nie
znająca rozmieszczenia przedmiotów ukrytych
pod garnkami, wybierała i podnosiła tylko jedno z naczyń. Odkryty przedmiot wskazywał na wydarzenie czekające domowników. Kiedy pod uniesionym garnkiem
znajdowano pieniądze – w domu można było liczyć
na dobre zakupy. Wesela można było oczekiwać po odkryciu pierścionka albo obrączki. Szmatka oznaczała
brak pieniędzy i biedę. Węgiel informował o żałobie, mirt
oznajmiał narodziny, a chleb troskę o żywność. Wszystko miało tu swój sens i odpowiednie znaczenie.
Sylwester wprowadzał ożywienie nie tylko w domu.
Wieczorem i w nocy, zwłaszcza, kiedy było pogodnie, zabawa przenosiła się w opłotki i na ulicę. Wówczas prym
wiodła młodzież wrzeszcząca na całe gardło i puszczająca petardy. Tej nocy szczególnie dawali się we znaki
młodzi chłopcy, którzy płatali różne głupie figle. Wyprowadzali wozy bądź inne sprzęty rolnicze z zagród. To koła z wozu zdjęli i wetknęli na komin, to okna czymś zastawili, aby dobrzy ludzie mogli sobie dłużej pospać za dnia.
Zdejmowali bramy z zawiasów, a nawet przenosili je
na drugi koniec wioski. Czasem dobremu sąsiadowi wóz
gnojem załadowali, a porządnej dziewczynie szyby
w oknach czarną farbą pociągnęli, aby za jasno w izbie
nie miała. Wszystkie te głupie żarty zawsze stanowiły
pewnego rodzaju wyznacznik uczuć kierowanych bezkarnie przez chłopaków do poszczególnych adresatów.
Kiedy około północy kościelne dzwony rozdzwoniły
się, składano sobie wzajemnie noworoczne życzenia.
Wypijano przy tym jeszcze trochę gorącego ponczu –
po to, aby nowy rok był odpowiednio mokry. Po tym
wszystkim szykowano się powoli do spania, ponieważ
wszystkim było wiadomo, że sen, który przyśni sie tej nocy, zawsze sprawdza się. W noworoczny poranek trzeba było bardzo uważać na pierwszą napotkaną osobę.
Jeżeli była to osoba młoda – oznaczało to szczęście. Z kolei, gdy jako pierwszą spotkało się starszą panią – przynosiło to nieszczęście. Przy takim spotkaniu zawsze należało odwrócić głowę w drugą stronę. Idąc do kościoła
wszyscy znajomi składali sobie wzajemnie noworoczne
życzenia. Kiedy do domu przychodziły dzieci składające
takie życzenia lub jeżeli był to listonosz, należało wręczyć
im prezent – małym datek pieniężny.
Zaraz po Nowym Roku do katolików przychodził
ksiądz, aby pobłogosławić ich domy i mieszkańców.
Na drzwiach domu białą kredą pisano imiona trzech
świętych króli: Kaspar, Melchior i Balthasar. Miało to
strzec przed nieszczęściem i niebezpieczeństwem pożaru. Tym sposobem ludzi i ich dobytek polecano ochronie
świętych. Wieczorem 6 stycznia, na święto Trzech Króli, na choince zapalano ostatni raz świeczki, potem była ona rozbierana.
Opracował: Mariusz Woźniak
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Złote
Gody
W dniu 14 listopada br., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyło się spotkanie
par małżeńskich z Gminy Niemodlin, które
przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat.

Państwo
Kazimiera i Zenon Popowiczowie

Państwo
Aniela i Czesław Osijewscy

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, wręczył
każdej parze medal i serdecznie pogratulował tak
znakomitego jubileuszu. Życzymy wszystkim uhonorowanym małżeństwom, by kolejne lata były równie
trwałe i szczęśliwe.
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Wśród małżeństw z pięćdziesięcioletnim stażem przypadającym w 2010 r. znalazły się:
– Janina i Jan Błońscy
– Henryka i Wacław Czerpakowie
– Zofia i Jan Doboszowie
– Zofia i Władysław Duchowie
– Rozalia i Marian Gala
– Mirosława i Hieronim Hajt
– Jadwiga i Andrzej Iwińscy
– Teresa i Edward Kita
– Józefa i Anastazy Konowalukowie
– Gerda i Karol Kuźnia
– Stanisława i Stanisław Lasota
– Ruta i Witold Łucarzowie
– Krystyna i Piotr Maziarzowie
– Bronisława i Sławomir Roman
– Marianna i Zdzisław Wasylik
– Aniela i Czesław Osijewscy
– Kazimiera i Zenon Popowiczowie
– Violetta i Włodzimierz Graczykowie

Zimowe święta, takie rodzinne i ciepłe,
takie polskie.
Zielona, pachnąca choinka, odświętnie ubrany
stół i wolne miejsce przy nim.
Chwile oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.
Łamanie się opłatkiem i Wigilia.
Życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, a potem
oczekiwanie na prezenty.
I jeszcze oczekiwanie na Nowy Rok. Jaki będzie,
co przyniesie? Oby był lepszy niż mijający.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2011 Roku,
wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy zdrowia
i pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia
wszystkich marzeń życzy

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu własnym
i pracowników
Ośrodka Kultury
w Niemodlinie,
składam serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha,
spełnienia marzeń,
zawodowej satysfakcji,
ciepła, wiary i nadziei
w nadchodzącym
Nowym 2011 Roku
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
Katarzyna Paszula-Gryf

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim
Czytelnikom i Klientom życzenia wszystkiego
co najpiękniejsze – życia w zdrowiu i radości,
miłości i pokoju oraz niech w Nowym Roku
marzenia zmienią się w rzeczywistość,
a sukcesy przerosną oczekiwania.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Namysłowie

W wigilijny wieczór, gdy wszyscy
gromadzą się przy wspólnym stole,
gasną spory, znika nienawiść i wrogość,
i kiedy łamiemy się opłatkiem
rodzi się miłość, przyjaźń,
radość i pojednanie.
Życzę, by ta wyjątkowa,
jedyna i niepowtarzalna moc
Świąt Bożego Narodzenia
trwała w nas przez cały rok.
W Nadchodzącym Roku życzę
samych słonecznych dni
i spełnienia najskrytszych marzeń.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
STEFAN WARZECHA
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