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Temat miesiąca

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwsze,
w tym roku, wydanie „Pulsu Niemodlina”. Jak
zwykle mamy dla Was wiele informacji kulturalnych, ciekawostek historycznych oraz bieżących wydarzeń z terenu Gminy Niemodlin.
Już po raz dziewiętnasty zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasza gmina
i tym razem przyłączyła się do tej charytatywnej akcji, o czym będą mogli Państwo przeczytać na łamach „Pulsu Niemodlina”.
W styczniu gościliśmy w Niemodlinie
Polaków mieszkających w Dolinie na Ukrainie – o tej wzruszającej wizycie również piszemy w naszym miesięczniku.
Wzorem ubiegłych wydań wiele uwagi poświęcamy sprawom związanym z życiem przedszkoli i szkół (m. in. piszemy
o jasełkach w Przedszkolu nr 1 i nr 2 w NieW tym numerze nie zabraknie również relacji z przebiegu turniejów spor towych, które odbyły się w Niemomodlinie, w Szkole Podstawowej nr 1 dlinie, wydarzeń kulturalnych, a także wywiadów z ciekawymi ludźmi oraz zapowiedzi kulturalnych i propozycji
w Niemodlinie, o zabawie karnawałowej spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminy Niemodlin podczas zbliżających się ferii zimowych.
w Szkole Podstawowej w Rogach i o „Magicznym Wieczorze Poezji” w Publicznym
Gimnazjum w Graczach).
Z okazji zbliżających się „Walentynek” wszystkim
Za nami studniówka Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Przyzakochanym
i kochającym życzymy nierozerwalnej trwałości
szli maturzyści podzielili się zatem z nami
swoimi refleksjami na temat tego ważnego
uczuć, wzajemnej fascynacji – na co dzień i od święta
wydarzenia. Zamieszczamy również relację
oraz szczęścia w miłości, która nadaje sens życiu
zdjęciową ze studniówki w Technikum Leśnym w Tułowicach, na której gościła naRedakcja
sza redakcja.
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała w Niemodlinie
W dniu 9 stycznia br. odbył się 19 Finał WOŚP. Tym razem zebrane
pieniądze zostały przeznaczone na sprzęt potrzebny w leczeniu
chorób urologicznych i nefrologicznych u dzieci. Jak co roku, nasze
miasto również włączyło się w zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto WOŚP.

Wolontariusze

Od rana na ulicach Niemodlina, z puszkami
i identyfikatorami WOŚP, kwestowali młodzi wolontariusze, licząc na hojność mieszkańców i, jak
zwykle, nie zawiedli się – już po kilku godzinach
– puszki były wypełnione niemal po brzegi, a to był
dopiero początek.
Wszyscy, którzy pragnęli wesprzeć orkiestrę,
mogli to uczynić również na hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie, gdzie Ośrodek Kultury w Niemodlinie, organizator imprezy, przygotował program
rozgrywek sportowych. Znalazł się w nim m.in. turniej piłki nożnej dla najmłodszych. Wzięły w nim
udział trzy drużyny składające się z uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie oraz drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Wynik nie był
najważniejszy, ale mecze przyciągały uwagę dzięki
zapałowi dzieci i ich zaangażowaniu.
Po meczach dzieci przyszedł czas na starszych
– dla nich zorganizowano turniej piłki siatkowej.
Po zaciętej rywalizacji, ale z zachowaniem zasad fair-play, zwyciężył zespół składający się z uczniów
i absolwentów Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Drugie miejsce przypadło niemodlińskim samorządowcom, trzecie drużynie „Reszta Świata”, natomiast czwarte miejsce zajęła ekipa z Zespołu Szkół
w Niemodlinie.
Duże wrażenie na publiczności zgromadzonej
na widowni hali spor towej zrobił pokaz wyciskania
sztangi przez olimpijczyka z Pekinu – Sławomira

Szymańskiego, który oprócz siły mięśni, zaprezentował również wielką siłę ducha i dobre serce. Przekazał bowiem na licytację szalik i koszulkę z Olimpiady w Pekinie.
W trakcie rozgrywek licytowano także wiele innych rzeczy podarowanych przez ludzi dobrej woli
z Gminy Niemodlin oraz przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Zlicytowano m.in. gadżety, kalendarze, koszulki i inne pamiątki Fundacji, książki
i albumy o Niemodlinie, akumulator samochodowy,
wizytę u optyka i talon na okulary, karnety na siłownię oraz inne przekazane przez fundatorów pamiąt-

Sławomir Szymański podpisuje wylicytowany
szalik z Olimpiady w Pekinie

ki. Wielkim powodzeniem cieszyły się, specjalnie
upieczone na tę okazję, tort oraz pizza z niemodlińskiej pizzerii.
Gorące serca mieszkańców Niemodlina sprawiły, że do wspólnej kasy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło ponad sześć tysięcy złotych, co z pewnością sprawi, że dzięki sprzętowi,
który zostanie zakupiony, uśmiechnie się niejedna
dziecięca buzia.
Imprezę w Niemodlinie, podobnie jak w wielu
miastach w Polsce, zakończyło symboliczne światełko do nieba.
Organizatorzy akcji w Niemodlinie (Ośrodek
Kultury w Niemodlinie) pragną serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc finansową wszystkim ofiarodawcom, uczestnikom i sponsorom 19 Finału WOŚP, którymi byli:
– Jacek Paluszkiewicz – Fundacja WOŚP
– Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina
– Jan Oleksa – PSS Społem
– Marian Oleksa – Restauracja „Na Wyspie”
– Firma Autopart
– Marcin Oracz – Zakład Optyczny w Niemodlinie
– dr Elżbieta Rogala – okulista w Niemodlinie
– Renata Szpiech – pizzeria Primavera w Niemodlinie
– Piotr Pełka – cukiernia w Niemodlinie
Szczególne podziękowania należą się kwestującym wolontariuszom: Marcelinie Krawczuk, Marcie
Mazuruk, Marcie Wydra i Annie Zielińskiej.
kk
Uczestnicy turnieju piłki nożnej
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Spotkanie Kresowian w Niemodlinie
Spotkanie Kresowian

W dniach od 15 do 18 stycznia br.
w Niemodlinie gościła kilkunastoosobowa
delegacja naszych rodaków mieszkających w Dolinie na Ukrainie, mieście partnerskim Niemodlina.
Przewodniczył jej ksiądz Krzysztof Panasowiec,
który na co dzień, we współpracy ze stroną polską
– Gminą Niemodlin oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Ziemi Dolińskiej – opiekuje się Kościołem Katolickim
w Dolinie, dba również o to, by kontakty Polaków
z Ojczyzną były jak najczęstsze.
Ważną częścią wizyty były niedzielne uroczystości w Kościele Parafialnym w Niemodlinie, w cza-

Zbigniew Jagielnicki
rys biograficzny
Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dolińskiej. Syn Doliny, zasłużony dla Niemodlina.
Urodził się w Dolinie - dawne województwo stanisławowskie. W Dolinie
mieszkał do szesnastego roku życia. Był świadkiem okrutnych zbrodni, jakich dokonywała na ludności polskiej banda Ukraińskiej Powstańczej Armii. Z tego powodu, jak większość
Polaków, musiał opuścić swoje rodzinne strony. Przybył na Śląsk. Ukończył Technikum Piwowarskie w Tychach. Pracował w Wałbrzyskich Zakładach Piwowarskich, został kierownikiem browaru.
Ze względu na klimat, niekorzystnie wpływający na zdrowie dzieci, Zbigniew Jagielnicki, wraz
z rodziną, przeniósł się do Niemodlina.
W 1960 roku w Niemodlinie istniał mały, chylący się ku upadkowi browar, którego roczna produkcja piwa wynosiła około czternastu tysięcy hektolitrów. W tym czasie weszło w życie zarządzenie,
że małe browary będą zlikwidowane.
Dyrektor Browaru w Brzegu przypomniał sobie
o młodym, zdolnym piwowarze. Zaproponował
więc stanowisko kierownika Browaru w Niemodlinie Zbigniewowi Jagielnickiemu na roczny okres
próbny. Warunkiem przetrwania było zwiększenie
produkcji piwa.
Kiedy w 1995 roku Zbigniew Jagielnicki odchodził na emeryturę, roczna produkcja piwa wynosiła osiemdziesiąt cztery tysiące hektolitrów.
W okresie od 1960 roku do 1995 roku w Browarze Niemodlin zmodernizowano warzelnię piwa, powstała nowa hala maszyn wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, wybudowano nowe warsztaty
mechaniczne, nowe garaże dla samochodów. Powstała nowa kotłownia z ekologicznym kotłem.
Spośród wielu dyplomów i odznaczeń, jakie
Zbigniew Jagielnicki posiada w swojej kolekcji, naj-

sie których ksiądz Krzysztof Panasowiec odprawił
Mszę Świętą, a także wręczył Zbigniewowi Jagielnickiemu – Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej specjalne wyróżnienie – medal, przyznany
przez arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolitę Lwowskiego, który jest wyrazem wdzięczności za wiele lat pracy służącej podtrzymywaniu więzi Kresowian z krajem.
Na zakończenie mszy parafianie mogli usłyszeć krótki koncert kolęd w języku ukraińskim i polskim, którym uraczyły ich młode mieszkanki Doliny.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej goście z Ukrainy, przedstawiciele władz samorządowych Niemodlina i Tułowic na czele z Burmistrzem Mirosławem Stankiewiczem i Wójtem Wiesławem Plewą, a także Kresowianie zamieszkujący Ziemię
Niemodlińską udali się na spotkanie opłatkowe, które
było okazją do wymiany życzeń, wzniesienia toastu,
wspólnego śpiewania, wielu wspomnień i wzruszeń.
W czasie wizyty w Polsce mieszkańcy Doliny,
oprócz Niemodlina, mieli okazję zwiedzić także Tułobardziej jest zadowolony z dyplomu, jaki jego zakład otrzymał za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie browarów, które wytwarzają do stu tysięcy
hektolitrów piwa w Polsce.
W 1960 roku Zbigniew Jagielnicki przejął upadający mały browar, a przechodząc na emeryturę
przekazał piękny, nowoczesny zakład, w którym
pracowało osiemdziesięciu pracowników.
W 1992 roku powstał Klub Przyjaciół Doliny
w Oławie, wybrano Zarząd składający się z dziesięciu
osób z całej niemal Polski. Z Niemodlina wybrano Zbigniewa Jagielnickiego i Jana Wajmana. Klub miał
na celu pomoc w odbudowie Kościoła w Dolinie.
W dniu 21 maja 1997 roku zostało założone
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej z siedzibą w Niemodlinie. Do stowarzyszenia włączono
Klub Doliniaków z Oławy. Na prezesa wybrano
Zbigniewa Jagielnickiego, który każdego roku
– w lecie jest ponownie wybierany. Okazał się bowiem niezastąpiony. Jest zaangażowany całym sercem, całą siłą woli w odbudowę, nie tylko Kościoła
w Dolinie, ale także w Bolechowie i Kałuszu. Należy zaznaczyć, że tylko główny ołtarz w Kościele
w Dolinie, na który złożyli się członkowie Stowarzyszenia Ziemi Dolińskiej oraz sympatycy, kosztował
ponad pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Oprócz pomocy w odbudowie trzech kościołów, co rok, już od dziesięciu lat, przyjeżdżają do Polski na wakacyjny wypoczynek dzieci pochodzenia
polskiego z Doliny, Bolechowa i Kałusza.
Za tą działalność Zbigniew Jagielnicki został
od Kapituły Honorowej odznaczony medalem
obrońcy Kresów Wschodnich.
11 września 2010 roku Metropolita Lwowski
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przyznał Zbigniewowi Jagielnickiemu Dyplom i „Medal bł. Jakuba
Strzemie”.
Szkoda, że nas Kresowiaków jest coraz mniej.
Może za lat niewiele już nie będzie nas.
Zabraknie Kresowiaków, co żyli tu, wśród was.
Zabraknie Kresowiaków, co na Śląsk przybyli,
Bo swe rodzinne strony na zawsze utracili.
Jan Wajman
długoletni pracownik Browaru w Niemodlinie

wice. Na zaproszenie Burmistrza Niemodlina gościli w Urzędzie Miasta w Niemodlinie, a także w drodze na Ukrainę zwiedzili klasztor na Jasnej Górze
w Częstochowie.
Warto podkreślić, że na czas pobytu ukraińskiej
delegacji w naszym mieście, Niemodlinianie użyczyli jej gościnności w swoich domach.
kk

Kolędy w wykonaniu młodych
mieszkanek Doliny

Nowy Rok w Grodźcu
Już po raz dziesiąty mieszkańcy
Grodźca witali Nowy Rok przy płonącym ognisku. Inicjatorem i organizatorem tego sylwestrowego spotkania
jest mieszkaniec miejscowości – Stanisław Mamczyński.
Dzięki jego staraniom corocznie na placu
przed krzyżem powstaje imponujące, sięgające
trzech metrów wysokości, ognisko.
Gdy zbliża się północ, gromadzą się
przy nim mieszkańcy, by w tej wspaniałej, mistycznej scenerii przywitać Nowy Rok. Słychać
bicie zegara, strzelają fajerwerki i, co najważniejsze, wszyscy wszystkim składają życzenia.
Ten bardzo ważny i integrujący całą społeczność
moment, stał się właściwie lokalną tradycją.
Odchodząc od ogniska, które paliło się
jeszcze długo w pierwszy dzień Nowego Roku,
mieszkańcy dziękowali panu Stanisławowi słowami: „Staszku, tak trzymaj”.
Pewnie za rok mieszkańcy Grodźca znów
licznie spotkają się w tym miejscu.
K. B.

Wydarzenia

Zdobywcy statuetki

„Tadeusze” po raz szósty
Tradycyjnie, w okresie poprzedzającym
święta Bożego Narodzenia, Szkoła Podstawowa w Rogach organizuje uroczystą
galę wręczenia Tadeusza – statuetki nazwanej na cześć patrona placówki – Tadeusza Kościuszki.
Otrzymują je wybitne osobowości, które swoją
działalnością i pomocą wspierają w sposób szczególny szkołę w Rogach, służąc tym samym całej społeczności zamieszkującej miejscowość.
Tak też było pod koniec 2010 r., kiedy to 16
grudnia br., już po raz szósty wręczono te wyjątkowe nagrody, przyznane w trzech kategoriach:
Kategoria I – OSOBA WSPIERAJĄCA
SZKOŁĘ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
• Czesław Paszkowski – przewodniczący gminnej komisji do spraw społecznych, czynnie pomagający i wspierający inicjatywy szkoły. Statuetkę
Tadeusza otrzymał za całokształt działań prowadzonych na rzecz rozwoju szkoły w Rogach.
• Tomasz Konina – dyrektor opolskiego teatru
im. Jana Kochanowskiego. Artysta statuetkę Tadeusza otrzymał za wspieranie działalności teatru amatorskiego w Rogach.
Kategoria II – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
SZKOŁY
• Zdzisław Wasylik– wieloletni kierownik szkoły, reżyser spektakli teatralnych, przyjaciel – z wielką
pasją angażujący się w życie społeczne. Statuetkę Tadeusza otrzymał za działalność na rzecz środowiska
lokalnego, w tym zwłaszcza działania integrujące
społeczność szkoły ze środowiskiem.
• Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina, osoba aktywnie działająca na rzecz rozwoju
oświaty gminnej. Dzięki podjętym przez niego decyzjom możliwa stała się realizacja inwestycji wymiany dachu na budynku szkoły. Statuetkę Tadeusza
otrzymał za precyzyjne definiowanie potrzeb lokalnego środowiska i skuteczną realizację celów poprzez
różnorakie formy działalności.
• Wiesław Pogonowski – statuetkę Tadeusza
otrzymał za bezinteresowną pomoc i aktywną pracę na rzecz promocji szkoły, za wspieranie jej działań
i aktywne angażowanie się w realizację różnych projektów.
Kategoria III – DARCZYŃCA, SPONSOR
• Leszek Wołowiec – właściciel Firmy „Isan –
Bud” w Niemodlinie. Dzięki jego ofiarności dzieci ze
szkoły w Rogach mogły uczestniczyć w wyjazdach
wakacyjnych i zimowych. Statuetkę Tadeusza otrzymał za pomoc materialną świadczoną dla uczniów
oraz wspieranie utalentowanej młodzieży.
• Stanisław Łabuz – absolwent szkoły w Rogach, właściciel zakładu stolarskiego w Tłustorębach.
Jak co roku, uroczystość odbyła się w specjalnie
na tę okazję przygotowanej sali gimnastycznej szko-

ły. Nastroju i klimatu dodawał przedświąteczny wystrój, a przede wszystkim zasiadający przy stołach
zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
„Są ludzie, którym zaszczyt przynoszą ordery i są
ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom – w przypadku naszych skromnych orderów – statuetek można by rzec, że to właśnie ludzie są ich zaszczytem –
powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach
– Jolanta Włoch. – Cieszę się, że tak wielu laureatów
jest z nami. Sześć lat temu, kiedy przyznawaliśmy
pierwsze wyróżnienia, nikt z nas nie przypuszczał, że
dzięki tej skromnej statuetce tak wiele wspaniałych
osób skupi się wokół naszej szkoły. Są wśród laureatów osoby różnych profesji, są nasi absolwenci, rodzice, są właściciele różnych zakładów i firm, są też
włodarze naszej gminy. Wszystkie te osoby łączy
jedno – życzliwość i chęć wspierania naszych działań.
Za to wszystko mogę tylko krótko powiedzieć: Dziękuję” – podsumowała.
Oprócz wręczenia statuetek wszystkim laureatom, życzeń i podziękowań, nie zabrakło także występów uczniów Szkoły Podstawowej w Rogach, które zwiastowały mające wkrótce nastąpić święta.
Ostatnim, ważnym punktem programu było
przedstawienie Jana Drdy „Igraszki z diabłem”
w dziesięciu odsłonach, przygotowane przez Amatorski Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Rogach, składający się z rodziców, absolwentów i nauczycieli szkoły pod kierunkiem Zdzisława Wasylika
– reżysera spektaklu.
Po raz kolejny aktorzy – amatorzy pokazali, że talentem, humorem, a z pewnością zaangażowaniem,
dorównują niejednemu profesjonalnemu zespołowi
aktorskiemu. Dowodem na słuszność tych słów była,
gorąco oklaskująca artystów – publiczność, zgromadzona tego dnia w Szkole Podstawowej w Rogach.
kk
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Gołąb Pokoju w Starostwie Opolskim
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie, 27 stycznia br., odbyła się uroczystość przekazania pozłacanej statuetki Gołębia Pokoju Starostwu
Opolskiemu przez Starostwo Oleskie,
które reprezentował Starosta – Jan
Kus. Statuetkę odebrała Leonarda
Płoszaj – Wicestarosta Opolski.

Przekazanie statuetki

Wśród publiczności znaleźli się m.in. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Niemodlina Mariusz Nieckarz, radni powiatu opolskiego
Elżbieta Stolarczuk i Edward Jędra, dyrektorzy
szkół, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
w Niemodlinie.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół w Niemodlinie – Małgorzata Dolak, Małgorzata Dawidziak, Joanna
Jasińska i Katarzyna Stachów, wraz z uczniami.
Statuetka Gołębia Pokoju symbolizuje idee
zawarte w, uchwalonej przez ONZ w 1948 roku, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Odwiedza ona cały świat – m.in. dotarła do Dalajlamy, Benedykta XVI, Kanclerz Angeli Merkel,
Lecha Wałęsy, Jerzego Buzka. Jedna z nich
krąży także po europejskich samorządach.
Do Polski trafiła z Niemiec – była już w powiecie krotoszyńskim, kaliskim i oleskim.
Z powiatu opolskiego Gołąb Pokoju „poleci” do powiatu przemyskiego, a następnie
do naszych rejonów partnerskich na Ukrainie.
kk

W przedstawieniu „Igraszki z diabłem”
udział wzięli:
Marcin Kabat – Andrzej Domalewski
Lucjusz – Waldemar Juzwa
Sarka-Farka – Wiesław Pogonowski
Królewna Disperanda – Stanisława Błasiak
Kasia – Małgorzata Pasierbek
Ojciec Scholastyk – Ryszard Turek
Solfernus – Anna Prochera
Belial – Joanna Jędrzejczyk
Belzebub i Karborund – Bożena Gala
Omnimor – Ireneusz Głąb
Anioł – Jolanta Siedlak
Łowczy Hubert – Dawid Włoch
Diabełki – Sebastian Głąb, Bartek Głąb
Narrator – Jolanta Włoch
Obsługa techniczna: Piotr Jagi, Zbigniew Nowak, Sławomir Radecki, Zbigniew Szurgut, Mariusz Szurgut, Agnieszka Wrzodek-Bednarczyk,
Krystyna Kuźniak.
Oprawa muzyczna – Waldemar Juzwa
Sufler – Stanisława Błasiak
Reżyser spektaklu – Zdzisław Wasylik

50 lat Pożycia Małżeńskiego
– Złote Gody
W dniu 28 grudnia 2010 roku odbyła się
uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie – udekorowani zostali Państwo Violetta i Włodzimierz Graczykowie. Wręczenia medali oraz upominków Złotym Jubilatom dokonał Burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz.
Inf. wł.
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Historia Bożego Narodzenia według
uczniów niemodlińskiej „Jedynki”
W okresie świąt Bożego Narodzenia
uczniowie klasy VI a i VI b Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, pod kierunkiem
Kazimiery Bywalec, przygotowali przedstawienie jasełkowe.
Podziwiać je mogli w dwóch odsłonach uczniowie i nauczyciele niemodlińskiej „Jedynki” oraz rodzice i mieszkańcy Gminy Niemodlin.
Uczniowie, wcielając się m.in. w role Marii i Józefa, przybliżyli widzom prawdziwy sens narodzin Jezusa, o którym tak często, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach, zapominamy.
Przygotowanie dzieci biorących udział w jasełkach, ich muzykalność objawiająca się w prezentowanych pastorałkach i kolędach, a także zapamiętanie tekstu, gra aktorska i wspaniałe stroje, zasługują
na wielkie uznanie. Publiczność również mogła się
włączyć do wspólnego świętowania śpiewając wraz
z młodymi artystami kolędy i oklaskując młodzież.
Na zakończenie nauczyciele Ewa i Mariusz Konowalukowie, którzy byli organizatorami konkursów
szkolnych związanych ze świętami oraz wicedyrektor
szkoły Krystyna Dżaluk, wręczyli wszystkim laureatom nagrody. Pomysłowość dzieci zachwyciła Komisję Konkursową, która, jak co roku, miała olbrzymi
problem z wyłonieniem najlepszych.
Wszystkim nagrodzonym i pozostałym uczestnikom konkursów należą się gratulacje i podziękowania za trud jaki włożyli, by godnie uczcić święta Bożego Narodzenia.
kk

Grudzień pełen niespodzianek…
Grudzień to miesiąc, w którym przedszkolaki z Grabina miały okazję do przeżycia wielu wspaniałych atrakcji i niespodzianek.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wizyta
w naszym przedszkolu emerytowanego górnika – pana Stanisława Mazura. Związana ona była z odbywającym się 4 grudnia świętem górników. Pan Mazur przybył do przedszkola w pięknym galowym
stroju, którego elementy bardzo intrygowały dzieci.
Mogły one przymierzyć czapkę z pióropuszem, a tak-

Święta rodzina przedstawiona
przez przedszkolaków
W dniu 17 grudnia 2010 r., w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie, sześciolatki z Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, przedstawiły
swoją wersję historii Bożego Narodzenia.
Jasełka w wykonaniu maluchów z pewnością
zachwyciły niejednego widza, wśród których znajdo-

kk

Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Rogach
W dniu 20 stycznia w Szkole Podstawowej w Rogach odbyła się zabawa karnawałowa, w której
uczestniczyły klasy 0-6.
Tańce były przeplatane różnego rodzaju zabawami i konkursami. Dzieci mogły się wykazać inwencją twórczą prezentując
swoje stroje karnawałowe. Największą popularnością cieszyły się
zabawy: „pociąg przez kraj”, „taniec z balonami” oraz „uciekające krzesełka”. W czasie zabawy karnawałowej uczniowie klasy 4 i 5 zaprezentowali się w przedstawieniu
pt. „Król Czasu”, w którym pokazali się w pięknie wykonanych strojach oraz popisali się wspaniałą recytacją
i śpiewem. Zabawa karnawałowa przebiegała w miłej i tanecznej atmosferze, a czas spędzony tak przyjemnie w gronie radosnych dzieci płynął szybko, bo, jak mówi Horacy: „Miło poszaleć w porę...”
Joanna Jędrzejczyk

ne i recytatorskie. Po wspólnej zabawie przyszedł
smutny moment pożegnania gościa. Mamy jednak
nadzieję, że św. Mikołaj o nas nie zapomni i przyjdzie
do nas za rok.
Mikołajkową niespodziankę, jak co roku, zorganizowały przedszkolakom panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Grabina. Spotkanie odbyło się w remizie,
gdzie dzieci miały okazję ponownie spotkać Mikołaja i otrzymać piękne paczki ze słodyczami.
9 grudnia był dniem, w którym dzieciaki z przedszkola, wraz z rodzicami, mogły wyzwolić aktywność
twórczą malując i ozdabiając wielkie bombki. Taką
wspaniałą zabawę zapewniło przedszkolakom, a także uczniom ZSP w Grabinie Koło Łowieckie „Darz Bór”.
Pięknie pomalowane bombki dzieci zabrały do domu,
by mogły ozdabiać bożonarodzeniowe drzewka.
Renata Jankiewicz

Jasełka i wigilia w przedszkolu w Grabinie

że potrzymać złotą szablę. Następnie dzieci wysłuchały opowieści dotyczących ciężkiej i niebezpiecznej
pracy górników, które gość czerpał z własnych przeżyć i doświadczeń.
W podziękowaniu za ciekawą i pouczającą wizytę przedszkolaki zaśpiewały i zatańczyły, sprawiając
gościowi ogromną niespodziankę.
Drugim, długo oczekiwanym gościem w naszym
przedszkolu był oczywiście św. Mikołaj. Przyniósł on
wszystkim dzieciom nowe zabawki oraz słodycze.
W zamian za te prezenty maluchy zaprezentowały
przed dostojnym gościem swoje umiejętności wokal-

wali się rodzice, dzieci z przedszkola, przyjaciele
przedszkola, dyrektorzy sąsiednich placówek oświatowych, przedstawiciele Gminy Niemodlin.
Dzieci, pod czujnym okiem pani Barbary Miler
i przy jej ogromnej pomocy, świetnie poradziły sobie
z trudnym aktorskim zadaniem. W przygotowaniach
brały udział również nauczycielki z przedszkola oraz
rodzice maluchów.
Oklaskiwane przez dumnych rodziców przedszkolaki śpiewały, grały na cymbałkach, tańczyły
i odtwarzały powierzone im role. Najbardziej chyba
wzruszała święta rodzina – Maria z dzieciątkiem
i towarzyszący jej Józef.
Być może przygoda z aktorstwem w dzieciństwie będzie promyczkiem, który rozpali miłość do teatru i sztuki w dorosłym już życiu. Tego życzymy
wszystkim małym aktorom.

15 grudnia 2010 r. na sali w remizie dzieci
z przedszkola przedstawiły przybyłym gościom oraz
rodzicom,, Jasełka”. Mali aktorzy w pięknych, przygotowanych przez rodziców, strojach, mimo ogromnej tremy wspaniale odegrali swoje role, a wspólne
kolędowanie wprowadziło wszystkich w świąteczny
nastrój. Łamiąc się opłatkiem wszyscy składali sobie
najserdeczniejsze życzenia.
Zgromadzeni przy pięknie nakrytym,, wigilijnym”
stole, który przygotowali rodzice, wszyscy mogli rozkoszować się barszczem z uszkami, smażoną rybą
oraz spróbować przepysznych ciast upieczonych
przez mamy. Ten wyjątkowy dzień na długo zagości
w naszej pamięci.
Renata Jankiewicz

Jak co roku, porą grudniową, przychodzą do nas święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, na który czekają nie
tylko dzieci, ale i dorośli.
Każdą z sal w naszym przedszkolu przebiera się w świąteczne dekoracje.
Ale najpiękniejsza jest choinka, której ubieranie sprawia dzieciom wiele radości.
Miłym akcentem atmosfery świątecznej jest
śpiewanie kolęd, które można było usłyszeć wchodząc do każdej z sal. Dzieci, siedząc przy rozświetlonej choince, śpiewały je wkładając w to dużo serca.
Od kilku lat starsze grupy przygotowują „Jasełka”. Wcześniej dzieci poznały tradycje i obrzędy ludowe, bez których nie byłoby tych świąt.
W tym roku grupa „Biedronek” pod opieką p. Elżbiety Lwowskiej i p. Mireli Macharzyńskiej-Dybek
przygotowała świąteczny program. Dzieci chętnie uczyły się swoich ról, śpiewania kolęd.
Do przygotowania zaangażowano także rodziców. To dzięki ich pomysłowości dzieci były bardzo pięknie ubrane.
„Jasełka”” obejrzały wszystkie dzieci i personel przedszkola. Zaproszonymi gośćmi byli również licznie przybyli w dniu 22.12.2010 r. rodzice. Występy bardzo się podobały i sprawiły, że
magia świąt była już coraz bliżej nas.
Pani dyrektor Barbara Szatkowska podziękowała małym artystom i życzyła wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
Nie zapomniano także o wigilii w przedszkolu –
dzieci w swoich grupach dzieliły się opłatkiem
z kolegami i paniami składając sobie życzenia.
Barbara Szatkowska
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Koncert kolęd i pastorałek

Refleksje „postudniówkowe” uczniów
klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego
w Niemodlinie

Po długich i starannych przygotowaniach nadszedł wreszcie
ten emocjonujący wieczór, jakim
jest studniówka.
Odbyła się ona 14 stycznia 2011 r.,
o godz. 19:00, w sali balowej restauracji „Urban”
w Polskiej Nowej Wsi. Na balu bawiły się dwie klasy
maturalne wraz z osobami towarzyszącymi i nauczycielami.
Część oficjalna rozpoczęła się tradycyjnie od
zatańczenia poloneza, następnie przemawiała pani
dyrektor, a potem były życzenia pomyślnego zdania
matury i toast z szampanem. Po kolacji nadszedł
czas na zdjęcia klasowe, partnerskie oraz te typowo
dziewczęce (ku uciesze męskiej części obecnych)
z czerwonymi podwiązkami. Po tym była już tylko rewelacyjna zabawa do samego rana.
Marta Komarnicka
klasa 3A

Studniówka – co to właściwie jest? Ostatni moment swobody i wytchnienia? Jedyna taka impreza
w życiu? W takim razie, dlaczego tak wiele osób nie
przyszło? Nie chcieli? Nie mogli? Żałują? Nie wiemy.
Ja nie żałuję, zresztą tak jak wszyscy obecni. Bądź co
bądź – drugiej takiej okazji nie będzie. No, bo kiedy
następnym razem będziemy mogli zatańczyć z nauczycielami Greka Zorbę? Chyba nigdy…
Nie będę pisał o jedzeniu, sali, obsłudze, bo to
rzeczy trywialne - liczy się dobra zabawa i niezapomniane wspomnienia. Może kiedyś jeszcze będzie
okazja spotkać się w tym gronie.

Narodowy Teatr Edukacji im. Adama
Mickiewicza w Niemodlinie

bardzo oryginalnej dekoracji umiejscowiło sugestywnie miejsce zdarzeń w minionej epoce.
Kostiumy aktorów nawiązywały do wykwintnej
mody barokowej. Ograniczona ilość rekwizytów nie
wpłynęła na odbiór spektaklu. Oświetlenie dynamizowało rozwój akcji na scenie. Barokowa muzyka to
kolejny element, który wzbogacił spektakl.
Gra aktorów, mowa ich ciała, gestykulacja oraz
barwa głosów odzwierciedlała charakter odgrywanych postaci ze sztuki Moliera. Jak przystało na dobrą komedię, na widowni nie zabrakło salw śmiechu
i dobrej zabawy.
Mimo upływu lat, spektakl nie stracił na aktualności. Wokół nas nadal spotykamy obłudnych, pełnych fałszywej pobożności ludzi, którzy dla swych niecnych celów są gotowi zrobić wiele. Polecamy!
Koniecznie zobaczcie!

Dnia 10 grudnia 2010 r. w niemodlińskim
Ośrodku Kultury odbył się spektakl pod tytułem
„Świętoszek” Moliera, wystawiony przez Narodowy
Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza.
Widownię zapełniło 250 uczniów klas licealnych
i gimnazjalnych Zespołu Szkół w Niemodlinie. W rolę
tytułowego Świętoszka wcielił się Marek Lis Orłowski,
który zagrał bardzo sugestywnie. Postać Elmiry i Marianny zagrała Anna Morkis, Dorynę oraz Pana Zgodę – Dominika Janczar. Jako Ordon wystąpił Wojciech
Gabryś. W rolę Domisa i Oficera wcielił się Łukasz Fit.
Było to przedstawienie tradycyjne. Gasnące
światła wyznaczały podział na akty. Aktorzy zagrali
wspaniale, idealnie wcielili się w swe role. Marek Lis
Orłowski w roli Świętoszka zyskał uznanie widzów.
Słowa uznania należą się za scenografię, stworzenie
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Filip Leskowicz, Mateusz Zieliński
klasa 3B

Dnia 21 stycznia 2011 r., w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie, odbył się koncert świątecznych piosenek, w którym
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
Założeniem koncertu było zaprezentowanie
kultury i obyczajów bożonarodzeniowych Polski,
Niemiec i krajów anglojęzycznych. Uczniowie
wykonywali utwory w trzech językach (polskim,
niemieckim i angielskim), a każdy utwór poprzedzony był krótkim wstępem w postaci opisu obrzędów i tradycji, jakie pielęgnowane są w wyżej
wymienionych krajach.
Opracowaniem programu koncertu, dekoracjami, prowadzeniem prób oraz czuwaniem
nad przebiegiem wydarzenia zajął się Zespół Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Angielskiego
w składzie: Kornelia Sieger, Małgorzata Połomska
– Skut, Małgorzata Jurkowska, Agnieszka Buczek,
Aniela Tekiela, Joanna Leskowicz, Katarzyna Ziemba i Waldemar Juzwa.
Rolę prowadzących objęły: Wiktoria Pacholik oraz Dorota Zysiak. Utwory świąteczne wykonywały następujące uczennice: Patrycja Gorczowska, Anna Konowaluk, Katarzyna Kanas,
Agata Chmielewska, Dorota Rawska, Kamila
Oszywa, Aleksandra Kaleta, Jagoda Telatyńska,
Marta Myśliwiec, Aneta Konefał, Dominika Zbroja, Anna Bąk, Katarzyna Szymków, Angelika
Ostrowska, Paulina Ankiewicz. Kolędy niemieckie
rozbrzmiewały przy akompaniamencie keyboardu Damiana Nowaka.
Wszystkim uczestnikom koncertu należą się
serdeczne podziękowania za wytrwałe uczęszczanie na próby oraz wspaniały występ.
Dziękujemy także pracownikom Ośrodka
Kultury w Niemodlinie za udostępnienie dużej
sceny oraz pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Po udanym koncercie w Niemodlinie, 21
stycznia br., uczniowie Zespołu Szkół w Niemodlinie pojechali ze swoim świątecznym przedstawieniem do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.
Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Babci, więc występ miał szczególne znaczenie dla
przybyłych tam pań.
Widowisko jakie zaprezentowała utalentowana młodzież z Niemodlina spotkało się ze
wzruszeniem i uznaniem ze strony oglądających.
Natomiast na zaproszenie Heleny Wojtasik,
dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury, uczniowie Zespołu Szkół w Niemodlinie, 23 stycznia
br., zaprezentowali się również tamtejszej publiczności i wzbudzili ogólny zachwyt wśród
mieszkańców.
Aniela Tekiela, Marta Mazuruk

Reporterki: Ula, Marta, Iza

„BIBLIOTEKA ZA 100 LAT”
– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

PAMIĘTAMY O ŚWIĘCIE NASZYCH
BABĆ I DZIADKÓW!!!

W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbyło się rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników gminnego konkursu plastycznego pod tytułem „Biblioteka za 100 lat”. Celem konkursu organizowanego przez bibliotekę było propagowanie
czytelnictwa wśród najmłodszych oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Inf. wł.

Jak co roku dzieci z naszego przedszkola
uroczyście obchodziły Dzień Babci i Dziadka.
Jest to dla wszystkich bardzo uroczysta i ważna chwila, kiedy możemy zaprosić do nas tak
wspaniałych Gości. Dzieci z grupy „Krasnoludków” przygotowały z tej okazji wspaniały program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki i tańce. Każdy z przedszkolaków
mógł osobiście złożyć życzenia zaproszonym

gościom. Wszystkim Babciom i Dziadkom
bardzo podobały się występy wnuków, co okazywali poprzez gromkie brawa, wzruszenie
i piękne uśmiechy. Na koniec części artystycznej dzieci zaśpiewały Gościom tradycyjne
„STO LAT” i wręczyły wykonane przez siebie
upominki. Spotkanie zakończyło się słodkim
poczęstunkiem i szczerymi, pełnymi uznania
podziękowaniami ze strony Babć i Dziadków.
Wychowawcy grupy:
Małgorzata Piłasiewicz
Jadwiga Syguła

PULS

Edukacja

8

Niemodlina

O (nie) kochaniu – felieton gimnazjalistki

Magiczny Wieczór Poezji już po raz czternasty w Graczach
Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach słynie z organizacji
spotkań z poezją, na które przybywają
m.in. znani i mniej znani poeci, wierszokleci, recytatorzy wierszy oraz wszyscy ci, którym w duszy gra poezja.
XIV „Magiczny Wieczór Poezji” powstał dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Joanny Teodorowicz, Katarzyny Kristmann, Beaty Sądel, Ewy Nicpoń, Bogusławy Sanojcy -Tuły, Wiesława Nicpoń, Zenona
Kulczyńskiego oraz uczniów i absolwentów graczewskiej szkoły.
Gospodarzem wieczoru, serdecznie witającym
wszystkich gości, był dyrektor Publicznego Gimnazjum w Graczach – Eugeniusz Świątek.
Na sali panował wyjątkowy nastrój: przyciemnione światła, kawiarniany klimat – stoliki, kawa, herba-

I Ty możesz zmienić swoje życie
Pod takim tytułem, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia 2010
r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyły się warsztaty profilaktyczne „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, pornografii i przemocy”.
Forma spotkania i treści przekazywane przez
Piotra Stępniaka, Andrzeja Ciszewskiego, Mirosława Kolczyka (Kolo) oraz Antoniego Szczeniawskiego, przedstawicieli Fundacji Jesus Christ Security
i Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”, wzbudziła duże zainteresowanie zarówno uczniów klas IV –
VI jak i pedagogów z PSP 1 i PSP 2 w Niemodlinie.
Zaproszeni goście, dzieląc się przeżyciami
z własnego życia, zachęcali młodych ludzi do poszukiwania wartości i ideałów wolnych od uzależnienia i przemocy, budowanych na fundamencie
biblijnych wartości, a przede wszystkim na przekazywaniu miłości bliźniego. Opowiadali, w jaki
sposób czytanie Biblii i szukanie autorytetu w Jezusie Chrystusie zmieniło ich życie.

Spotkanie z misjonarzem
5 stycznia 2011 roku, już po raz drugi,
przyjął zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr1 w Niemodlinie misjonarz ojciec
Krzysztof Kołodyński ze Zgromadzenia
Księży Werbistów.
Pochodzi z niedalekich Bielic, a urodził się w Niemodlinie. Odwiedził naszą szkołę pierwszy raz pięć
lat temu, gdy jako kleryk wrócił z Madagaskaru
do Polski skończyć studia. Księża Werbiści kształcą
swoich alumnów właśnie dwuetapowo. W połowie
studiów wyjeżdżają na misje, aby przekonać się, jak

ta, ciasto i wyczuwalny duch unoszącej się
nad wszystkim poezji, który rzeczywiście sprawił, że
wieczór był magiczny. Wśród gości znaleźli się m.in.
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz
Nieckarz, radny Powiatu Opolskiego Edward Jędra.
W poetyckim spektaklu słowno-muzycznym wystąpili: Joanna Kociołek, Kinga Sądel (absolwentka
Szkoły), Agata Mrówczyńska, Magda Skaza, Elżbieta Dżaluk, Marlena Borowicz, Iwona Hildebrand,
Małgorzata Hajt, Alicja Wdowik, Paulina Juzwa,
Alan Stadnik oraz uczennice z Zespołu Szkół w Niemodlinie pod kierunkiem Małgorzaty Dawidziak.
Niestety, w Magicznym Wieczorze Poezji zabrakło zaproszonych poetów, którym dotarcie do szkoły utrudniły niekorzystne warunki pogodowe.
kk
„Chcesz być spoks, do tego niepotrzebny jest
koks” – rapował Mirek Kolczyk (Kolo). Słynny raper
„porwał” publiczność wykonywanymi utworami,
podkreślając to, że dziś jest wolny od narkotyków
i innych uzależnień dzięki Jezusowi Chrystusowi
i jego odkupieniu na Krzyżu. Wraz z Piotrem Stępniakiem i wieloma kolegami od kilku lat jeździ
po całej Polsce i tłumaczy, że można żyć uczciwie,
trzeba tylko chcieć zmienić swoje życie. Pomagają młodym ludziom w odnajdywaniu i rozwijaniu
ich talentów i uzdolnień.
Pod koniec spotkania na scenę zaproszono
uczennice i uczniów z PSP 1 wyróżnieni w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zatytułowanej „Mam
marzenie”. W gronie utalentowanych młodych
ludzi znaleźli się: Paulina Miler (V a), Katarzyna
Kolman (V a), Magda Konefał (V a), Patrycja Tomków (V a), Magdalena Mendak (V a), Paulina
Żmuda (VI a), Dominika Grela (VI a) i Martyna
Niespor (VI b).
Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agata Pestka
wygląda praca misjonarza „w terenie”. W 2007 roku wyjechał ponownie na Madagaskar, by tam kontynuować swoją misyjną pracę. Jako misjonarz pracował pięć lat w różnych rejonach tej pięknej,
fascynującej i, jak przyznał, niebezpiecznej wyspy.
W czasie spotkania panowała miła atmosfera
i każdy uczeń z zapartym tchem słuchał opowieści
o jego pracy misyjnej oraz afrykańskich zwyczajach,
kulturze, klimacie i pracy duszpasterskiej na tym terenie. Ojciec Krzysztof swoje opowiadanie wzbogacił interesującym pokazem multimedialnym.
Pod jego przewodnictwem odbył się nawet krótki pokaz mody malgaskiej, do którego zaproszeni zo-

Mimo tego wszystkiego, co teraz się
dzieje, że jest wiele ciekawszych tematów, które nie były już „przerabiane”
na miliardy razy od każdej strony, chciałabym się poskarżyć, że nie mogę się uwolnić od pewnego słowa. Jest wszędzie…
Zaczepia mnie na ulicach, przeszkadza
w nauce, łypie na mnie z ekranu komputera –
tuż pod uśmiechniętym słoneczkiem Gadu-Gadu, siedzi w sosie do spaghetti z torebki
i układa się na nowej poduszce z IKEI, wraz ze
mną, do snu.
Gorsza od niego jest chyba tylko polityka.
Słowo to straciło całą swoja magię, cały swój
sens, stało się pospolite i tak ohydne, że nie chce
mi przejść przez gardło – chodzi mi o słowo „kocham”. Kochamy teraz zupki chińskie, wybielacze
do ubrań, płyny do mycia klozetu, MC Donalda,
nowy samochód i danie gotowe w pięć minut.
Najsmutniejsze jest to, że w ten sam sposób kochamy też siebie. Jeszcze smutniejsze, w jaki sposób sobie o tym mówimy. Sms-em, bo to miło dostać sms-a „kocham cię miśku, dobranoc”, zaraz
się człowiekowi lepiej śpi. Statusem na Gadu-Gadu, bo miło jest spojrzeć na ekran i wiedzieć,
że się jest kochanym. Kartką z okazji Dnia Górnika, bo miło jest wiedzieć, że w Dzień Górnika też
nas ktoś kocha. Najodważniejsze „kocham cię”
pada po dwóch dniach znajomości, do jedenastej dziewczyny w tym miesiącu.
Co się kryje za tymi słowami? Otóż… nic. Bo
tak naprawdę chyba każdy zapomniał, że te
słowa są dowodem uczucia zdolnego przenosić
góry, zmieniać czas… (tak przynajmniej mówią
ci, którzy kiedyś prawdziwie kochali). Tymczasem, co by się stało, gdyby chociaż raz chłopak
nie wyznał swojej kolejnej dziewczynie, że ją kocha? Co by się stało, gdyby postanowił sobie, że
powie jej to, kiedy będzie tego pewien (czyli
może nawet nigdy)? Wtedy ten związek nie miałby sensu, bo miłość jest na tyle ważną sprawą,
że nie należy zwlekać z mówieniem o niej. Jej nie
będzie przeszkadzało, że jest siódmą, do której
on to mówi – ważne, żeby miłość była, wtedy się
wszystko układa.
Bardzo wiele jest słów, których sens, zapomnieliśmy już dawno. Teraz kocham to znaczy
trochę więcej niż bardzo lubię, coś jak uwielbiam, szanuję, cenię – szkoda, że wyżej nie ma
nic. Jednak może to i lepiej? Ludzie już nie czują
nic więcej poza uwielbieniem, bo nie mają na to
czasu. Ja osobiście dziękuję za takie „kochanie”
– w końcu nie jestem super ostrą zupką chińską.
Kamila Jurecka – kl. 3 c
Gimnazjum Zespołu Szkół
w Niemodlinie
stali nauczyciele i uczniowie. Przeprowadził również
krótki kurs nauki podstawowych zwrotów w tym języku. Chociaż to niełatwy język, to są wśród nas
uczniowie, którzy szybko nauczyli się nowych słówek i w przyszłości może zostaną misjonarzami…
W dniu następnym o. Krzysztof był gościem naszej parafii głosząc kazania na wszystkich mszach
św. podczas Uroczystości Trzech Króli. Po południu
w salce katechetycznej odbyło się spotkanie parafian
z księdzem misjonarzem. Tam również wszyscy chętni mogli dowiedzieć się o trudzie życia na misjach.
Katecheci: Ewa i Mariusz
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Ferie w Gminie Niemodlin – co, gdzie, kiedy?
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie (Tel. 77 4023 370)
14.02.2011 - 25.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011 – Środa 16 – 02 – 2011
• Trzydniowe zimowisko w Srebrnej Górze „Ferie z przygodą 2011” dla 45 uczniów
(realizacja programu „W stronę profilaktyki...”)
•2 wyjazdy do kina w Opolu: dla klas I-III (15.02.2011r.), dla klas IV-VI (24.02.2011r.)
•wyjazd na lodowisko w Opolu (22.02.2011r.) • wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu (21.02.2011r.)
•wyjazd do Opola na zajęcia w ramach edukacji europejskiej (25.02.2011r.)
• rozgrywki i turnieje sportowe: piłki nożnej (17.02.2011r.)• piłki siatkowej dziewcząt klas II – III, IV
– VI (14-25.02.2011r.) • gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość i wyobraźnię (15.02.2011r.) •
gry i zabawy (14.02.2011r.)
•dzień europejsko – językowy – gry, konkursy, zabawy (23.02.2011r.)
•„Poznaj – zbadaj…” doświadczenia i eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych dla uczniów klas I
– III (18.02.2011r.)
•„W krainie baśni” – czytanie i ilustrowanie bajek (16.02.2011r.)
•Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – zajęcia dla uczniów klas I – III (17.02.2011r.)
• „Pogotowie matematyczne” – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas VI (14 –
18.02.2011r.)
•„Pogotowie polonistyczne” - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów kl. VI (21-25.02.2011r.)
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie (Tel. 77 4606 402)
14.02.2011 - 17.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011 Wyjazd do Brzegu
Wtorek 15.02.2011
Wyjazd do Opola do kina i na kręgle
Środa 16.02.2011
Wyjazd do Opola na lodowisko, zwiedzanie Wilczej Baszty oraz kaplicy Św. Aleksego
Czwartek 17.02.2011 Zajęcia informatyczne
Noc walentynkowa 11/12.02.2011
Publiczna Szkoła Podstawowa w Graczach Tel. 77 4609 823
14.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 14.02. – 19.02. 2011
Wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Rabki Zdrój i Krakowa
Poniedziałek 14.02.2011
Zajęcia z muzykoterapii od godz. 11.00
Wtorek 15.02.2011
Zajęcia z muzykoterapii w godz. od 9.00 – 11.00
Środa 16.02.2011
Wycieczka do Opola – kino, lodowisko od godz. 8.00 - 17.00
Zajęcia sportowe w godz. od 10.00 – 12.00
Czwartek 17.02.2011
Wycieczka do Opola, zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego, kino od godz.
8.00 - 17.00
Piątek 18.02.2011
Zajęcia sportowe oraz informatyczne w godz. od 10.00 – 12.00
Poniedziałek 21.02.2011
Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30
Wtorek 22.02.2011
Zajęcia informatyczne w godz. od 10.00 – 11.00
Środa 23.02.2011
Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30
Czwartek 24.02.2011
Zajęcia informatyczne w godz. od 10.00 – 11.00
Piątek 25.02.2011
Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach Tel. 77 4609 902
21.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 21. 02. 2011
Gry i zabawy integrujące grupę, rozwój empatii i poprawę samooceny
przy pomocy kontaktu z psem (Dogoterapia).
Zajęcia w pracowni komputerowej: „Gry edukacyjne”
Zabawy ruchowe
Wtorek 22.02.2011
Wyjazd do Opola na lodowisko i do kina
Środa 23. 02.2011
Wyjazd do Brzegu na basen. Zwiedzanie zamku Piastów Śląskich
Czwartek 24.02.201
Wyjazd do Opola na kręgle.
Piątek 25.02.2011
Zajęcia na terenie szkoły.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinie Tel. 77 4609 194
14.02.2011 - 18.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011
Wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu.
Wtorek 15.02.2011
Dzień kultury w kuchni.
Turniej tenisa stołowego.
Środa 16.02.2011
Wyjazd do teatru do Opola.
Czwartek 17.02.2011
Dzień na sportowo • Zajęcia komputerowe • Zajęcia tenisa
stołowego•Dzień z leśniczym.
Publiczne Gimnazjum w Graczach Tel. 77 4609 823
14.02.2011 - 24.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011
Wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu
Wtorek 15.02.2011
Zajęcia rekreacyjno – sportowe
Czwartek 17.02.2011
Zajęcia rekreacyjno – sportowe

Wtorek 22.02.2011
Środa 23.02.2011
Czwartek 24.02.2011

Zajęcia informatyczne
Wyjazd do Opola na lodowisko,
do kina oraz do Domu Wspólnoty Europejskiej
Zajęcia informatyczne

Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie
14.02.2011 – 28.02.2011
Zajęcia sportowe
• I tydzień ferii w poniedziałek, środę i piątek od godz. 10.00 – 12.00, we wtorek i czwartek od godz. 10.00 - 14.00
• II tydzień ferii od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 – 12.00
Zajęcia z matematyki dla gimnazjalistów – I tydzień ferii od godz. 10.00 – 11.00
Zajęcia z chemii dla gimnazjalistów – I tydzień ferii od godz. 9.30 – 11.00
Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów LO – W okresie od dnia 14.02. – 16.02.2011 r. w godz. od 9.00 – 12.00
Ośrodek Kultury w Niemodlinie (Tel. 77 4606 096)
14.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011
12.00-16.00 – zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (zajęcia plastyczne, gry planszowe –
ogólnorozwojowe)
16.00-20.00 – bal walentynkowy „Z serduszkiem w tle”
Wtorek 15.02.2011
10.00-12.00 – zajęcia plastyczne „Jak powstaje czarodziejski świat z masy solnej”
11.00-13.00 – zabawa z piosenką – karaoke, ćwiczenia emisyjne, dykcja, praca nad piosenką,
interpretacja
Środa 16.02.2011
10.00-14.00 – „Dzień sportu” - rozgrywki na hali widowiskowo-sportowej – gry, turnieje, zajęcia
ruchowe dla szkół podstawowych i gimnazjum
Czwartek 17.02.2011
10.00-14.00 - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (zajęcia plastyczne, gry planszowe,
Mistrzostwa Niemodlina w warcabach)
10.00-14.00 – fitness dla najmłodszych, rytmika, warsztaty taneczne
Piątek 18.02.2011
10.00-14.00 - „Dzień sportu” - rozgrywki na hali widowiskowo-sportowej – gry, turnieje, zajęcia
ruchowe dla szkół podstawowych i gimnazjum
Niedziela 20.02.2011
16.00 – „Wesoła ferajna Berniego w karnawale” – widowisko dla dzieci
Poniedziałek 21.02.2011
10.00-14.00 - „Dzień sportu” – turnieje sportowe na hali widowiskowo-sportowej dla szkół
podstawowych i gimnazjum
Wtorek 22.02.2011
10.00-14.00 - zajęcia kulturalno – edukacyjne dla najmłodszych (plastyczne, gry planszowe –
ogólnorozwojowe)
11.00-13.00 – zabawa z piosenką – karaoke, ćwiczenia emisyjne, dykcja, praca nad piosenką,
interpretacja
Środa 23.02.2011
10.00-14.00 - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (plastyczne, gry planszowe –
ogólnorozwojowe)
Czwartek 24.02.2011
10.00-14.00 „Dzień sportu” – turnieje sportowe na hali widowiskowo-sportowej dla szkół
podstawowych i gimnazjum
Piątek 25.02.2011
16.00-20.00 – podsumowanie ferii - bal karnawałowy
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie Tel. 077 4606 386
14.02.2011 - 25.02.2010
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie wraz z Filiami Bibliotecznymi w Grabinie, Graczach
oraz Rogach przygotowuje zajęcia biblioteczne dla swoich młodych czytelników pod hasłem „Ferie w Bibliotece”. Spotkania te będą miały na celu: zapoznanie najmłodszych z literaturą, kształtowanie nawyku
czytania, rozwijanie umiejętności językowych, rozwijanie samodzielnego myślenia, wyobraźni i umiejętności manualnych, a także stworzenie dzieciom możliwości przyjemnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu oraz zapewnienie opieki itowarzystwa innych dzieci. Od14 do25 lutego2011r. wgodz. od10:00
do 13:00 Biblioteka Publiczna organizować będzie cykl codziennych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym.
Program „Ferii w Bibliotece” obejmować będzie m. in.: głośne czytanie literatury dziecięcej, wyszukiwanie ciekawych i zabawnych cytatów, malowanie ilustracji do ulubionych przygód, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, gry indywidualne i zespołowe, projekcje filmów i bajek oraz naukę i zabawę z komputerem. Na zakończenie spotkań dzieci otrzymają słodki poczęstunek. Ponadto w czasie ferii, w godzinach
otwarcia Biblioteki, udostępnione zostaną dla dzieci również: kolorowanki i materiały plastyczne, gry
planszowe, puzzle, klocki, zabawki oraz komputery z dostępem do Internetu, aby zainteresowane dzieci
mogły przebywać w Bibliotece w dogodnym dla siebie czasie.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują
się następujące ogłoszenia:
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego (po przedszkolu)
o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku
nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym 50,3% (503/1000) w nieruchomości wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 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/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się:
z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i łazienki
usytuowanych na I piętrze i jednego pomieszczenia
położonego na II piętrze (poddaszu) z pomieszczeniem
przynależnym - piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m² oraz
garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w
budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek,
w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest
budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z
poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony.
Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin znajduje
się na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego
lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010
roku.
Cena wywoławcza: 100.000,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł. Wadium należy
wpłacać w terminie do 28 lutego 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.
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 4 marca 2011 r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.20.
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 nieruchomo-

ści nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego (po TP) o
powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62
przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem
wynoszącym 1,1% (11/1000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni
0,1161 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
OP10/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia znajduje się na parterze budynku, składa się z jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w instalację elektryczną. Obciążony jest umową najmu zawartą na czas
nieokreślony. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo
podpiwniczony. Nieruchomość położona na obszarze
nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010 roku.
Cena wywoławcza: 1.500,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 28 lutego 2011 r.- do godz. 14.00 lub 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.
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 4 marca 2011 r. w
sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz.
10.40.
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 przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium
ulega przepadkowi.
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej

oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni
0,0145 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00077445/6; wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren oznaczony jest symbolem PP, S – tereny działalności
produkcyjnej tereny magazynowo-składowe. Nieruchomość poprzez ustanowienie służebności przejazdu
przez działkę nr 1016/33 będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektro-energetycznej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się dnia 16 listopada 2010 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Informacje na temat przetargu udzielane są w
Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7); pokój nr 35
tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset 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 28 lutego 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.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 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.
Ponadto informuje się, że na tablicy
ogłoszeń znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego:
• część działki nr 466/5 o powierzchni 222 m²
położonej przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu,
tel. (77) 4606295 do 7 wew.209.
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Informacja o realizacji projektu
„Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja”
Od 1 października 2010r. w niemodlińskich przedszkolach realizowany jest projekt „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin
– III edycja”, który 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 351 682,30 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 359 wychowanków przedszkoli.

nych potrzebach edukacyjnych. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności komunikowania się, rozwijanie sfery umysłowej, stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych i rozwijanie zachowań społecznych.
Wszystkie zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dzieci chętnie w nich uczestniczą. Ćwiczą między innymi artykulację, taniec,
śpiew oraz grę na instrumentach perkusyjnych. Dzieci kontynuują
naukę języka angielskiego poprzez zabawę, uczą się piosenek.
Zakupiono pomoce dydaktyczne do stymulowania rozwoju
dzieci (tunel stonoga, letnia wspinaczka, domek wiejski).

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie
W projekcie uczestniczy 140 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Dzięki projektowi wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano w miesiącach październik – grudzień:
1) 30 godzin gimnastyki korekcyjnej – celem zajęć było kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
2) 25 godzin zajęć logopedycznych – w zajęciach udział brało 34 dzieci, które podczas zajęć miały możliwość doskonalić swoją wymowę, niwelować trudności i rozwijać swoje narządy artykulacyjne,
3) 40 godzin języka angielskiego – prowadzone we wszystkich
grupach. Dzieci miały możliwość zdobywania nowych umiejętności
i poszerzania dotychczasowych.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, takie jak: materac i sprzęt
do zajęć gimnastyki korekcyjnej, suchy basen do zajęć korekcyjno
– ruchowych, klocki, gry dydaktyczne, piłki, chusty, kąciki do zabawy, zestawy gimnastyczne itp.
W dalszym ciągu kontynuowane jest funkcjonowanie dodatkowego oddziału (utworzonego na potrzeby przedszkola w 2009r.).

Publiczne Przedszkole w Graczach
W projekcie uczestniczyło 84 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu
w Graczach zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano w miesiącach październik – grudzień:
1) 40 godziny rytmiki – celem zajęć był rozwój zdolności rytmiczno-muzycznych. Poprzez zabawy rytmiczne oraz muzyczno
– ruchowe dzieci poznawały podstawowe pojęcia muzyczne.
Kształtowały poczucie rytmu. Poznawały proste instrumenty perkusyjne, próbowały tworzyć własne akompaniamenty do poznanych piosenek,
2) 30 godzin zajęć logopedycznych – do terapii logopedycznej wytypowano 29 dzieci, odbyły się konsultacje z każdym nauczycielem w placówce udzielając porad logopedycznych oraz przeprowadzono indywidualne rozmowy z rodzicami tych dzieci, które
wymagają terapii zaburzeń mowy. Dwoje dzieci skierowano na badania do poradni audiologicznej i psychologiczno-pedagogicznej,
3) 30 godzin języka angielskiego – celem zajęć było zainteresowanie dzieci językiem angielskim, osłuchanie ze słownictwem
z najbliższego otoczenia. W czasie zabaw dzieci poznały znaczny
zasób słów.
Od września 2010 roku rozpoczął funkcjonowanie dodatkowy
oddział dla 17 dzieci w PP w Graczach. Zakupiono wyposażenie
do nowej sali (meble, krzesełka, stoliki, zabawki, klocki, kredki, farby, bloki itp.) oraz laptopa.
W ramach wydłużenia czasu pracy przedszkola od października do grudnia nauczyciele, jak i nianie oddziałowe (pomoce nauczyciela) zrealizowali po 120 godzin zajęć dydaktyczno – opiekuńczych (łącznie 240 godzin).

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie
W projekcie uczestniczy 132 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu
Nr 2 w Niemodlinie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano 40 godziny rytmiki i 60 godzin języka angielskiego.
W ramach wydłużenia czasu pracy przedszkola w 2 oddziałach nauczyciele zrealizowali 150 godzin zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, a nianie oddziałowe 80 godzin. Wzbogacono bazę edukacyjną przedszkola poprzez zakup pomocy dydaktycznych (bloki,
farby, kredki, zestaw instrumentów muzycznych itp.).
W ramach zajęć dla dzieci niepełnosprawnych przeprowadzono 7 godzin dogoterapii. W zajęciach wzięły udział dzieci o specjal-

Publiczne Przedszkole w Grabinie
W projekcie uczestniczyło 29 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Dzięki projektowi wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu w Graczach zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano w miesiącach październik –
grudzień:
1) 32 godziny rytmiki – Zajęcia te dały okazję do rozwoju zainteresowań muzycznych oraz rozwoju aktywności twórczej. Nauczyły dzieci czerpania radości z muzyki, uwrażliwiły na piękno sztuki,
jaką jest muzyka.
2) 16 godzin tańca nowoczesnego – zajęcia nauczyły dzieci
współpracy w grupie, rozwinęły poczucie rytmu oraz sprawność ruchową.

W dniach 23 grudnia 2010r.
i 13 stycznia 2011r. odbyły się III i IV sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie,
w ramach których
podjęto następujące uchwały:
III sesja RM w dniu 23.12.2010r.
•uchwała Nr III/7/10 – w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010.
•uchwała Nr III/8/10 – w sprawie dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych gminy.
•uchwała Nr III/9/10 – w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
•uchwała Nr III/10/10 – w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Niemodlin na rok 2011.
•uchwala Nr III/11/10 – w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych
z siedzibą w Kup.
•uchwala Nr III/12/10 – zmieniająca uchwałę w sprawie
strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin.
•uchwała Nr III/13/10 – w sprawie „Programu współpracy
Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2011.

•uchwała Nr III/14/10 – w sprawie wyboru przedstawicieli
Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
•uchwała Nr III/15/10 – w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
•uchwała Nr III/16/10 – w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.

IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
•uchwała Nr IV/17/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tłustoręby na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/18/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sarny Wielkie na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/19/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szydłowiec Śląski na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/20/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Krasna Góra na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/21/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tarnica na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/23/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Radoszowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/24/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/25/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sosnówka na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Magnuszowice na lata 2009 – 2015.

3) 30 godzin zajęć logopedycznych – zadaniem logopedy było dbanie o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek,
zwracanie uwagi na artykulację, oddech, głos i zakres słownictwa
oraz jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania,
4) 16 godzin języka angielskiego – dzieci w trakcie zajęć uczyły się przedstawiać, poznawały kolory, liczebniki od 1 do 10, nazywały części ciała, uczyły się piosenek oraz poznawały nazwy zwierząt domowych.
W ramach wydłużenia czasu pracy przedszkola od października do grudnia nauczyciele, jak i nianie oddziałowe (pomoce nauczyciela) zrealizowali po 80 godzin zajęć dydaktyczno – opiekuńczych (łącznie 160 godzin).
Zakupiono pomoce dydaktyczne (papier, flizelina, dziurkacze,
ozdoby itp.), gry, zabawki, zestaw nagłośnieniowy, walizkę z instrumentami.

Podsumowanie:
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Niemodlin. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe, a mianowicie upowszechnianie edukacji
przedszkolnej dziewcząt i chłopców w wieku 3 do 5 lat, przełamanie barier społeczno – kulturowych oraz przekonanie rodziców
o znaczeniu edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka
i odpowiedniego przygotowania do edukacji szkolnej.
Realizacja projektu „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja” stworzyła możliwość zwiększenia oferty edukacyjnej z zakresu dodatkowych zajęć z języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, tańca oraz zajęć logopedycznych, odciążając tym samym
rodziców z dodatkowych opłat, co spotkało się z dużą aprobatą z ich
strony.
Wydłużenie czasu pracy przedszkoli umożliwia rodzicom pracującym godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Na bieżąco koordynowano realizację projektu, monitorowano
go. Umieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Niemodlin. Zakupiono materiały promocyjne (plecaki, czapeczki i teczki) dla uczestniczek i uczestników projektu oraz
laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały biurowe do obsługi projektu. Wypłacono dodatek netto do wynagrodzenia wraz
z kosztami pracodawcy dla obsługi zarządzającej za miesiące październik – grudzień 2010 roku. Ogółem koszty zarządzania projektem wyniosły 23 702,97 zł.
Zajęcia w ramach projektu realizowała lokalna kadra pedagogiczna.
Wysokość środków wykorzystanych na realizację projektu
w 2010 roku przedstawia się następująco:
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie
Publiczne Przedszkole w Graczach
Publiczne Przedszkole w Grabinie
Zarządzanie i promocja projektu
Ogółem

41 053,13 zł
23 035,56 zł
45 366,21 zł
18 068,05 zł
23 702,97 zł
151 225,92 zł

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
Oprac.
Małgorzata Kochanek – koordynator projektu
• uchwała Nr IV/27/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rutki na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/28/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rzędziwojowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/29/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice na lata 2009 -2015.
•uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jaczowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/31/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grodziec na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/32/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grabin na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/33/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Michałówek na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/34/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lipno na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/35/11 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Molestowice na lata 2009 – 2015.
•uchwała Nr IV/36/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
•uchwała Nr IV/37/11 w sprawie: budowy obwodnicy Niemodlina.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
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Zasady bezpieczeństwa podczas ogrzewania
i dogrzewania pomieszczeń
W związku z trwającym jeszcze okresem grzewczym, Gminne Centrum Reagowania UM w Niemodlinie przypomina, że
szczególnie w tym okresie należy zwrócić
uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w użytkowanych budynkach.

W związku z tym informujemy, że:
•przewody kominowe (dymowe, spalinowe
i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrolę powinny przeprowadzić osoby
posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,
•w obiektach, w których odbywa się proces
spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
a. od palenisk opalanych paliwem stałym – co
najmniej 4 razy w roku,
b. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
c. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
(w obiektach j. w. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).

Ponadto należy pamiętać:
•stosować w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy
grzewcze,
•nie składować materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych
urządzeń grzewczych,
•nie przechowywać materiałów palnych oraz
nie stosować wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości
mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których
powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury
przekraczającej 100°C,
•nie użytkować elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
•przed użyciem nowego urządzenia zapoznać
się z jego instrukcją obsługi i stosować się do ujętych
w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
•nie używać uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
•nie pozostawiać urządzeń grzewczych bez
nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest
przewidziane do samodzielnej pracy,
•nie rozpalać piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy
łatwopalnych,
•stosować do urządzenia grzewczego paliwo
przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję.
Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwen-

cji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia.
Czad jest gazem trującym. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie
tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Następstwem
ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.
Z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać
podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej
ilości powietrza, a także, gdy następuje niezupełne
spalenie gazu. Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad
może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia
a nawet życia ludzi.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:
•bóle i zawroty głowy
•osłabienie
•nudności
•zaburzenia pamięci
•utrata przytomności
•śpiączka

Pamiętaj!
Tlenek węgla jest bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są
zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe,
natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!
W razie potrzeby skorzystaj z pomocy
medycznej!
Postępowanie przy zatruciu
tlenkiem węgla:
•wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym
drogi oddechowe),
•zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,
•wezwać pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska,
•jak najszybciej podać tlen,
•jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma
zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta,
aparatem AMBU oraz masaż serca,
•unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym.
W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynku, należy
przestrzegać zasad wspomnianych powyżej, a ponadto:

•nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych
przenośnych urządzeń promiennikowych,
•nie należy ogrzewać pomieszczeń za pomocą
kuchni gazowych, gdyż może to spowodować poważne zatrucia,
•w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację,
•nie należy zatykać kratek wentylacyjnych
w drzwiach do łazienki oraz od przewodów wentylacyjnych,
•w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie
paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin
z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione,
•wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach
na paliwo stałe, ciekłe i gazowe powinny wykonywać
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
•nie pozostawiać bez nadzoru potraw na włączonej kuchence, czy ciasta w piekarniku,
•nie używać świec, kaganków, petard, wyrobów pirotechnicznych oraz innych źródeł światła wykorzystujących otwarty ogień w pomieszczeniach
mieszkalnych, w sytuacjach mogących spowodować
pożar,
•nie stosować do mycia i prania odzieży cieczy
łatwopalnych,
•nie suszyć odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach,
•należy zawsze zapewnić sobie dostęp do tablic
rozdzielczych prądu elektrycznego, gniazdek i wyłączników oraz głównych zaworów gazu i wody.
Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych może
również pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelnia
okna, drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza
się wymianę powietrza, a tym samym do spalania
paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu.
Niedostateczna ilość tlenu do spalenia paliwa powoduje, że następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. W takich przypadkach może dojść również
do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych
i wydostawania się czadu do przestrzeni mieszkalnej,
co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców.
Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).
Państwowa Straż Pożarna informuje użytkowników budynków mieszkalnych o możliwości wyposażania domów i mieszkań w czujki pożaru. Obecnie
koszt takich czujek waha się w granicach 40-100
PLN i jest on nieporównywalnie niski do skutków
i kosztów, jakie niesie za sobą pożar w domu, a którego dzięki takiej czujce można uniknąć.

Opracowano z wykorzystaniem strony
internetowej www.straz.krakow.pl
Insp. GCR UM w Niemodlinie.

Wieści z gminy

Wieści
z gminy
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie zaprasza do Gabinetu Fizjoterapii
Od dnia 3 stycznia 2011 roku Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie świadczy usługi medyczne w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
Nowopowstała komórka organizacyjna – GABINET FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ zlokalizowany jest
na parterze budynku głównego przy ul. Zamkowej 4.
Zabiegi wykonywane są świadczeniobiorcom
ubezpieczonym, posiadającym uprawnienia
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Zakres wykonywanych świadczeń medycznych
w gabinecie fizjoterapii:
– kinezyterapia,
– masaż,
– elektrolecznictwo,
– leczenie polem magnetycznym,
– światłolecznictwo i ciepłolecznictwo.
Podstawą realizacji świadczeń jest skierowanie
na cykl zabiegów od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w gabinecie nie później niż 30 dni od daty jego
wystawienia.
Czas pracy gabinetu:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek 7.30 – 17.30
Środa 7.30 – 17.30
Czwartek 8.00 – 18.00
Piątek 7.30 – 17.30
Dyrektor SZOZ Teresa Adamczyk

Informacja w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
W dniu 26 stycznia br. Rada Ministrów
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra
infrastruktury.
Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on listę priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych i autostrad. Określono w nim również wielkość środków
przeznaczonych na jego finansowanie, które będą
pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)
oraz z budżetu państwa.
W przedmiotowym Programie zadanie o nazwie Bu dowa obwod ni cy Ny sy i Nie mo dli na
w ciągu dk 41 i 46 zawar te zostało na liście zadań, co oznacza, że pojawiła się możliwość realizacji tak ważnej dla naszego miasta inwestycji
drogowej.
Zgodnie z informacją przekazaną przez opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad na zadanie o nazwie „Wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko
– Nysa– Niemodlin – Opole – Ozimek – Lubliniec
– Szczekociny” w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofer tę biura projektowego: MOSTY Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice.

Trudne pytania
Rozmowa redakcji Pulsu
Niemodlina z Burmistrzem
Niemodlina Mirosławem
Stankiewiczem.
PN: Dlaczego gabinet rehabilitacji prowadzony przez Caritas Opolską został zamknięty?

Mirosław Stankiewicz: O powody zamknięcia
gabinetu trzeba zapytać władze Caritas w Opolu. Prowadzony od wielu lat przez Caritas gabinet rehabilitacji
w Niemodlinie był bardzo potrzebną formą zabezpieczenia potrzeb naszych mieszkańców w zakresie rehabilitacji. Były w przeszłości uwagi do funkcjonowania tego gabinetu. Zdarzały się miesiące, w których gabinet był
zamknięty z uwagi na brak odpowiedniej kadry fizykoterapeutów. Były też uwagi mieszkańców na temat dostępności tego gabinetu w godzinach popołudniowych.
Z uwagi na duże potrzeby w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii naszych mieszkańców, podjęliśmy wspólnie
z dyrektor naszego ZOZ-u – panią Teresą Adamczyk, decyzję o utworzeniu dodatkowego – gminnego gabinetu
rehabilitacji. Na wyposażenie tego gabinetu wydaliśmy
z budżetu gminy ok. 20 tysięcy złotych. Gabinet ten rozpoczął funkcjonowanie z początkiem stycznia bieżącego
roku. Mieliśmy nadzieję, że dodatkowy gabinet rehabilitacji złagodzi sytuację w zakresie niezaspokojonych potrzeb naszych mieszkańców dotyczących rehabilitacji, że
oba gabinety będą współpracowały. Z zaskoczeniem
przyjąłem decyzję o zamknięciu gabinetu prowadzonego przez Caritas. Z zaskoczeniem tym większym, że Caritas podpisał umowę na świadczenie usług w Niemodlinie z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok bieżący.
PN: Ale to nie Pan podjął decyzję o zamknięciu gabinetu Caritas?
MS: Nie. Burmistrz nie ma prawa podejmowania
decyzji o zamknięciu jakiejkolwiek placówki służby zdrowia, tak prywatnej, jak i publicznej. Tym bardziej prowadzonej przez organizacje pozarządowe oraz kościoły
i związki wyznaniowe. Decyzje o zamknięciu takich placówek podejmują upoważnione władze tych instytucji
lub organy nadzoru państwowego, jak na przykład Sanepid. Mówienie, że Burmistrz zamknął gabinet Caritas jest nieporozumieniem.
PN: Panie Burmistrzu – docierają do nas
krytyczne uwagi mieszkańców na temat przekazania Starostwu Powiatowemu w Opolu
tak zwanego „czerwonego budynku” w Rynku. Mówi się, że oddano go za darmo…
MS: To kolejna nieprawda. Budynek w Rynku,
wraz z działką, został zamieniony na znacznie większy
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i z dużą działką przy ulicy Zamkowej, gdzie funkcjonuje nasz ZOZ. Dzięki tej zamianie unormowaliśmy sytuację prawną ZOZ-u, a tym samym możemy inwestować w nią bez obaw. Do dnia zamiany ze starostwem
działka i budynek ZOZ-u były użyczane od starostwa.
Gmina zainwestowała ok. miliona złotych w wyposażenie tego obiektu. Dalsze inwestowanie gminnych
pieniędzy w obiekt innego samorządu, bez gwarancji
prawa własności stawało się coraz bardziej problematyczne. Przypomnę, że moi poprzednicy bez powodzenia zabiegali o unormowanie tej sytuacji. Nam się to
udało. Mówię nam, gdyż ostateczną decyzję w sprawie
wzajemnej zamiany obu nieruchomości podjęła,
na mój wniosek, Rada Miejska w Niemodlinie. Nie ma
więc mowy o przekazaniu za darmo budynku w Rynku. Rozpowszechnianie tego rodzaju półprawd lub
zwykłych kłamstw służy tylko destabilizacji i tworzeniu
zamieszania.
PN: Kolejne pytanie dotyczy zamiaru
przejęcia przez gminę Zakładowego Domu
Kultury w Graczach. Jakie zadania ma pełnić
ten obiekt po ewentualnym przejęciu?
MS: Rzeczywiście, od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat przekazania tego budynku dla gminy. Zarówno Prezes Spółki „Bazalt-Gracze” pan Andrzej Miśta, jak i ja, jesteśmy przekonani o potrzebie
prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej w Graczach, w tym obiekcie. W przypadku przejęcia go przez
gminę, powinna w nim funkcjonować w dalszym ciągu
tego rodzaju działalność.
PN: Dlaczego tak długo trwają rozmowy,
skoro obaj panowie jesteście zgodni, co
do dalszego funkcjonowania tego obiektu
i funkcji, jaka tam ma być dominująca?
MS: Sprawa jak zwykle dotyczy pieniędzy. Roczne
koszty funkcjonowania ZDK w Graczach to około 200 tysięcy złotych. Nie jest to mała kwota dla budżetu gminy. Mamy nową radę, mamy nowe przepisy dotyczące
finansów publicznych, mamy wreszcie oczekiwania
mieszkańców w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania gminy. Wszystko to
sprawia, że podjęcie decyzji nie jest proste. Z jednej
strony istnieje realne zagrożenie zamknięcia tego obiektu i ewentualnej jego sprzedaży przez spółkę, z drugiej
zaś oczekiwania mieszkańców Graczy oraz okolicznych
wsi w zakresie działalności edukacyjno-kulturalnej. Przypomnę, że w ZDK Gracze funkcjonuje filia biblioteki, są
prowadzone zajęcia świetlicy środowiskowej, czy wreszcie prowadzone są spotkania zespołów: Graczanki i Fuks.
PN: Czy nowi radni są przeciwni przejęciu ZDK w Graczach?
MS: Nic o tym nie wiem. Na spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej panem Mariuszem Nieckarzem oraz przewodniczącymi stałych komisji RM przedstawialiśmy ten problem wspólnie z panem Prezesem
Miśtą. Wszyscy odnieśli się ze zrozumieniem do zaistniałej sytuacji. Natomiast nie znam zdania wszystkich
radnych. Mam nadzieję, że podzielą oni pozytywną opinię na temat przejęcia ZDK w Graczach i utrzymania
dotychczasowej funkcji tej instytucji.
PN: Czy będzie to kolejna instytucja kultury w gminie?
MS: Zdecydowanie nie. Nie ma potrzeby tworzenia
dwóch jednostek, dwóch dyrektorów, księgowych i tak dalej. ZDK Gracze będzie funkcjonował w ramach Ośrodka Kultury w Niemodlinie i jego dyrektor, osoba znająca
się na tej problematyce, będzie odpowiedzialna za działalność programową nowej filii. Od dyrektora Ośrodka
Kultury w Niemodlinie będzie zależało zatem, kto i w jakim zakresie będzie zajmował się poszczególnymi sprawami związanymi z organizacją działalności i prowadzeniem zajęć kulturalnych w Graczach. Oczywiście, jeżeli
dojdzie do przejęcia tego obiektu.
PN: Dziękuję za rozmowę.

PULS

Kultura
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Młode talenty zagrały

Wieczór kolęd

W dniu 27 stycznia br., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, uczniowie Prywatnego
Ogniska Artystycznego „Preludium”, które
współpracuje z niemodlińską placówką,
zagrali, pod kierunkiem nauczycieli – Pawła Ostrowskiego – klasa fortepianu i Pawła Kalicińskiego – klasa gitary, najpiękniejsze melodie świąteczne i nie tylko.
Była to okazja, by młodzi muzycy zaprezentowali swoim bliskim efekty ciężkiej pracy i ćwiczeń
w grze na instrumentach – keyboardzie, fortepianie
i gitarze. Podczas audycji muzycznej dla rodziców
wystąpili: Paweł Siuśta (keyboard), Michał Krawczyk (fortepian), Małgorzata Matuszek (gitara), Mateusz Paszkowski (for tepian), Mateusz Żuk (gitara),
Filip Hajtałowicz (keyboard), Zofia Rogala (gitara),
Wojciech Ratuszny (keyboard) oaz Dominika Gryf
(for tepian).
Wszystkim dzieciom gratulujemy udanego występu, życząc sukcesów w dalszej nauce gry na instrumentach.
kk

W Dniu Babci – 21 stycznia 2011 r.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbył
się wyjątkowy koncert.
Najmłodsi wychowankowie Studia Piosenki
Ośrodka Kultury w Niemodlinie, pod kierunkiem instruktorek – Magdaleny Krzemień i Hanny Łozowickiej, wyśpiewali najpiękniejsze tradycyjne, ale i te nieco nowocześniejsze, kolędy.
Talentami, a przede wszystkim wspaniałym przygotowaniem i muzykalnością, zachwycali: Hania Węgrowska w utworze „Przybieżeli do Betlejem”, Gosia
Matuszek „Lulajże Jezuniu”, Kasia Kalińska z kolędą
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, Oliwia Brzęczek „Przybieżeli do Betlejem”, Marta Fedorowicz w pieśni, którą znamy z wykonania Kayah „Nie ma Ciebie”, Laura Milińska „Dzisiaj w Betlejem”, Martyna Piwko
„Przybieżeli do Betlejem”, Natalia Wyrwich „Bóg się
rodzi”, Kasia Kanas ze wzruszającą wersją „Lulajże Jezuniu”, Agnieszka Rozlazły „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, Angelika Ostrowska „Przybieżeli do Betlejem”,
Agnieszka Karbownik „Gdy się Chrystus rodzi”, Kac-

Z Hanną Łozowicką, instruktor
śpiewu w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, o Wieczorze Kolęd, jej podopiecznych i nie tylko,
rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Od tego roku
szkolnego uczysz
dzieci
śpiewu
w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie. Jak
Ci się tu pracuje? To
Twój debiut w tej
roli...
Hanna Łozowicka: Bardzo się cieszę, że w tym roku pracuję z dziećmi w Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
zwłaszcza, że zajęcia mają charakter umuzykalniający. Do Studia Piosenki przychodzą dzieci w wieku 7-13
lat. Dla większości z nich to pierwszy kontakt z muzyką: jest to dla mnie wyzwanie, ale przede wszystkim
radość. Obserwuję podopiecznych i już zauważam postępy. Dzieci są bardzo różne, przychodzą z różnymi
zdolnościami i doświadczeniem muzycznym, ale praca indywidualna i uwaga poświęcona dziecku szybko
wydaje owoce. Do Ośrodka Kultury przychodzę
z uśmiechem, ponieważ dzieci są bardzo wdzięczne,
a praca z nimi jest dla mnie przyjemnością.
Puls Niemodlina: Ile osób przychodzi
na Twoje zajęcia?
Hanna Łozowicka: Moja grupa liczy 18 młodych adeptów. Na 40-minutową lekcję przychodzą
po 2 osoby.
Puls Niemodlina: Czego możesz nauczyć dzieci przychodzące do Ośrodka Kultury w Niemodlinie? Jak „wyłowić” te szczególnie uzdolnione?
Hanna Łozowicka: Zajęcia śpiewu są niewątpliwie jedną z propozycji spędzenia czasu w rodzinnym miasteczku. Dla dzieci jest to lekcja muzyki, wrażliwości oraz bardziej świadomego operowania
głosem. Po kilku miesiącach już widzę efekty. Każde

per Kretowicz „Dzisiaj w Betlejem”, Dominika Zbroja
„Nie było miejsca dla Ciebie”, Ania Konowaluk „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, Wiktoria Łazarz „Cicha
noc”, Ania Kamińska i Ania Dębińska „Wśród nocnej
ciszy”, Karolina Rogala „W żłobie leży” oraz Ania Konowaluk i Kacper Kretowicz „Last Christmas”.
Na zakończenie wszyscy wspólnie, wraz z licznie
przybyłą publicznością, wśród której byli m.in. dumni rodzice młodych wokalistów, zaśpiewali „Przybieżeli do Betlejem”.
Wieczór upłynął w swojskiej, rodzinnej atmosferze i z pewnością warto go powtórzyć za rok. Wielkie
brawa należą się przede wszystkim młodym instruktorkom śpiewu, które znakomicie przygotowały swoich podopiecznych do występu.
kk

Muzyka jest dla mnie powietrzem i życiem…
z dzieci już zrobiło postępy, ich zapał i zaangażowanie bardzo mi pomaga. Możliwości dzieci często ujawniają się po czasie, warto więc systematycznie pracować, a te najbardziej utalentowane zachęcać
i „odżywiać”. Jestem przekonana, że muzyka bardzo
dobrze wpływa na rozwój dzieci pobudza zmysły, inspiruje...
Puls Niemodlina: Co jest ważne w piosence – interpretacja, dykcja, emisja głosu,
zrozumienie tekstu – na co zwracasz szczególną uwagę?
Hanna Łozowicka: Staram się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby zwrócić uwagę na różne elementy piosenki. Zajęcia rozpoczynamy od prostych
ćwiczeń emisyjnych czy dykcyjnych, później dopiero
jest czas na interpretację, która często klaruje się
po wspólnych rozmowach.
Puls Niemodlina: Czy śpiewu można się
nauczyć? Czy z tym trzeba się po prostu
urodzić?
Hanna Łozowicka: Predyspozycje to w większości sprawa genetyczna: dobry słuch, muzykalność.
Widzę jednak, że pewne rzeczy można wypracować.
Potrzeba do tego wytrwałości i dobrej woli.
Puls Niemodlina: Jak ogólnie oceniasz
przygotowanie muzyczne młodzieży w dzisiejszych czasach – jak rozbudzić w młodym człowieku zainteresowanie do sięgnięcia po muzykę nie tylko łatwą, lekką
i przyjemną, ale i taką, która ma duszę i jakąś większą głębię?
Hanna Łozowicka: Z bólem stwierdzam, że
komercja na gruncie muzyki jest bardzo dotkliwa.
Promuje się głównie to, co lekkie, przyjemne, niestety
często pozbawione ducha i głębi. Dorastające dzieci
wpatrzone w gwiazdy MTV,, zadowalają się” powierzchownością i wizualnością, często ślepo kopiując to,
co widzą. Zachęcam rodziców do tego, by czasem,
wbrew trendom, zabrali dziecko na koncert do filharmonii, czy do teatru.
Puls Niemodlina: Za nami „Wieczór Kolęd”, w którym młodzi wokaliści pod kie-

runkiem Twoim i Magdaleny Krzemień zaprezentowali się publicznie. Jak go oceniasz – udało się, czy zauważyłaś jakieś
drobne niedociągnięcia i błędy Waszych
wychowanków? Jak wrażenia?
Hanna Łozowicka: Dla wielu z dzieci był to
pierwszy występ publiczny i szczerze przyznaję, że jestem bardzo zadowolona. Dzieci stanęły na wysokości zadania, przezwyciężyły tremę. Była to dla nich radość – wystąpić dla rodziców czy rodzeństwa. To
dobrze rokuje.
Puls Niemodlina: Długo trwały przygotowania do koncertu?
Hanna Łozowicka: Przygotowania trwały
już od listopada. Polegały na wyborze odpowiedniej
kolędy. Często trzeba było zmienić podkład, a później szlifować, szlifować, szlifować... Dzieci nabrały
pewności.
Puls Niemodlina: Czym jest dla Ciebie
muzyka, piosenka?
Hanna Łozowicka: Z muzyką jestem związana już od najmłodszych lat. Było ognisko muzyczne w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, gdzie
stawiałam pierwsze kroki w grze na pianinie.
Od dziewiątego roku życia szkoła muzyczna
w Opolu i gra na wiolonczeli. Czas gimnazjum był
dla mnie też rozśpiewany. Pod okiem pani Katatrzyny Paszuli-Gryf kwitła praca nad piosenką
głównie patronki szkoły – Agnieszki Osieckiej. Liczne występy, konkursy... ach! Często wspominam
ten miły okres życia... Obecnie jestem studentką
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – (gram na wiolonczeli) i... muszę się przyznać do uzależnienia już chyba od muzyki. Nie wyobrażam sobie dziś zajmować się
czymś innym. Muzyka jest dla mnie powietrzem
i życiem!
Puls Niemodlina: Planujesz już jakieś
inne koncerty Twoich wychowanków?
Hanna Łozowicka: Bardzo bym chciała, aby
dzieci zaśpiewały na czerwcowym koncercie w ramach
Dni Niemodlina. A może uda się jeszcze na wiosnę?

Zapowiedzi
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Grażyna Łobaszewska w Niemodlinie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie
Recytatorskim „Miłość jest wśród nas”, który odbędzie się dn. 11 lutego 2011 r., o
godz. 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Regulamin
Konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej:
www.okniemodlin.org

Gminny Konkurs Recytatorski
„MIŁOŚĆ JEST WŚRÓD NAS”
REGULAMIN
Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” jest Ośrodek
Kultury w Niemodlinie. Konkurs odbędzie się
dn. 11.02.2011 (piątek), o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
1. CELE KONKURSU
∙ Popularyzacja, prezentacja i konfrontacja
żywego słowa o tematyce miłosnej
2. ZASADY KONKURSU
∙ W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy
Niemodlin
∙ Wykonawcy oceniani będą w kategoriach
wiekowych:
– Gimnazjum – Szkoły ponadgimnazjalne
∙ Podczas Konkursu uczestnicy prezentują jeden wybrany tekst. Na życzenie Jury należy przed-

stawić drugi wybrany tekst. Czas wykonania nie
może przekraczać ośmiu minut. W Konkursie wyklucza się teksty dotąd niepublikowane.
∙ Sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem określa organizator. Organizator nie zwraca
uczestnikom kosztów dojazdu.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
∙ Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dn. 7 lutego 2011 r., na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Reja 1 , 49-100 Niemodlin
lub dostarczenie do sekretariatu Ośrodka Kultury w Niemodlinie
4. OCENA
Oceny wykonawców dokona Jury, powołane
przez organizatora Konkursu, według kryteriów:
∙ Interpretacja utworu, dykcja
∙ Wrażenie sceniczne
Wykonawcy biorący udział w Konkursie zostaną uhonorowani dyplomami, a Laureaci nagrodami.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Muzycznie
i satyrycznie

Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na występ wychowanki
Studia Piosenki – Magdaleny Mrożek oraz
wernisaż wystawy rysunków satyrycznych
z programu „SZKŁO KONTAKTOWE” autorstwa Janusza Kożusznika.
W programie mini recitalu znajdą się piosenki
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego oraz
gościnny występ Doroty Zysiak, Justyny Adamowskiej
i Magdaleny Krzemień.
4 marca (piątek) 2011 r., godz. 19.00
– sala konferencyjna Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny.
Janusz Kożusznik urodził się w 1951 roku
w Bytomiu. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Przez kilkanaście lat pracował jako projektant zakładów przeróbki węgla kamiennego i brunatnego
w kraju i za granicą. Jako rysownik debiutował rysunkiem prasowym w 1999 roku. Rysował dla takich
czasopism jak: Charaktery, Puls Biznesu, Trybuna Śląska, Wieczór, Dziennik Zachodni, Rytmus Zivota, Ży-

cie na Gorąco, Gilotyna.
Stale współpracuje z Integracją Europejską, Przeglądem, Sportem, Panoramą,
Dziennikiem
Bałtyckim, Super Expressem i kilkoma innymi. Jest
autorem kilkunastu okładek książek i podręczników, z których część ilustrował także swoimi
rysunkami. Rysunki Janusza Kożusznika znają także
widzowie „Szkła kontaktowego” (TVN24).

Z okazji Dnia Kobiet
Ośrodek Kultury w Niemodlinie ma wielką przyjemność zaprosić na koncert znakomitej polskiej
piosenkarki – Grażyny Łobaszewskiej, który odbędzie się 6 marca br. (niedziela), o godz. 17.00, w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, bilety w cenie 30 zł (pojedynczy)
i 50 zł (dla pary) do nabycia wkrótce w sekretariacie
Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Piosenkarka promować będzie najnowszą płytę, która
składa się z piosenek Czesława Niemena. Na koncercie nie
zabraknie takich przebojów jak: „Dziwny jest ten świat”,
„Jednego serca”, „Wspomnienie” czy „Płonie stodoła”.
Wszystko to w nowoczesnych aranżacjach, skutecznie
przypominających twórczość mistrza sprzed lat, ale również przybliżających niezwykłe przeboje młodszej publiczności. Z pełną, obiektywną pewnością.
Takiej interpretacji Czesława Niemena jeszcze nie
było. Współczesność oraz wspomniana wyżej różnorodność, skutecznie oddaje ducha oraz przesłanie niniejszej
twórczości, zapewniając jednocześnie dobrą zabawę.
Oczywiście nie zabraknie również największych przebojów artystki!
Grażynie Łobaszewskiej towarzyszyć będzie pochodząca z Tczewa grupa AJAGORE w składzie: Sławomir Kornas (wokal, gitara), Maciej Kortas (gitara), Michał Szczeblewski (perkusja) oraz Krzysztof „Puma” Piasecki.
Patronat medialny nad koncertem obejmą: „Puls Niemodlina”, Polskie Radio Program I oraz TVP2.
ZAPRASZAMY!!!!

Ferie na wesoło z ferajną Berniego
Wszyst kie
dzieci, małe i duże, Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na Program Artystyczny „Wesoła ferajna Berniego na balu karnawałowym”,
który odbędzie się dn. 20 lutego (niedziela),
o godz. 16.00, w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.
Clown Berni i jego towarzysze dali się już
poznać najmłodszym mieszkańcom Gminy
Niemodlin na zeszłorocznych Dniach Niemodlina. Berni ujął dzieci swoją pomysłowością
i humorem. Z pewnością i tym razem przygotował wiele atrakcji dla milusińskich. Serdecznie zapraszamy!!!
WSTĘP WOLNY!
Śpiewasz? Grasz na instrumencie?
Zgłoś się do nas!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ogłasza nabór do dziecięcego
zespołu wokalnego oraz zespołów
instrumentalnych.
Zajęcia z instruktorem będą odbywać
się w poniedziałki w godzinach:
15.00-17.00- zespół wokalny
17.00-19.00 – zespoły instrumentalne
Serdecznie zapraszamy na pierwsze
zajęcia, które odbędą się
w poniedziałek 28 lutego br.!

PULS
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Niemodlina

Niemodlińska Halowa Liga Piłkarska

Wyniki i tabele

GRUPA B
Dąbrowa - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Zieloni Ligota Tułowicka
- Karsna Góra Juniorzy . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

GRUPA A
Sparta - Oldboje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-16
Berliner Luft - Karsna Góra Sen . . . . . . . . . .1-5
Monari - LZS Grabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Euro Tam - Rynek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oldboje
Euro Tam
Karsna Góra Sen
LZS Grabin
Covebo Niemodlin
Monari
Berliner Luft
Rynek
Sparta

1
1
1
1
0
1
1
1
1

3
3
3
3
0
0
0
0
0

16 - 0
12 - 0
5-1
4-3
0-0
3-4
1-5
0 -12
0 -16

FC Małe
– UEG Grodków

Amatorski tenis na wysokim poziomie
W niedzielę, 16 lutego br., w hali
widowiskowo-spor towej w Niemodlinie, odbył się I Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Bur mistrza
Niemodlina.

(mecz rozegrany awansem) . . . . . . . . . . . . .4-8
UEG Grodków - Reszta Świata . . . . . . . . . .10-0
1. UEG Grodków

2

6

18 - 4

2. LZS Tłustoręby

0

0

0-0

3. Zieloni Ligota Tułowicka 1

3

4-3

4. Dąbrowa

1

1

4-4

1

1

4-4

6. Ekipa Joja

Young Boys

0

0

0-0

7. Karsna Góra Juniorzy

1

0

3-4

8. FC Małe

1

0

4-8

9. Reszta Świata

1

0

0 -10

Wzięło w nim udział czterdziestu sześciu zawodników z całej Opolszczyzny – dorosłych i dzieci. Sędzią głównym Turnieju był Zdzisław Grobelski.
Impreza odbywać się będzie cyklicznie
do grudnia 2011 roku, kiedy to będzie miał
miejsce turniej finałowy. Organizatorem rozgrywek jest Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik”
Niemodlin.
W turniejach eliminacyjnych zawodnicy grają systemem pucharowym do momentu wyłonienia potrzebnej liczby zawodników dla uzupełnienia
turnieju głównego. Zawodnicy, którzy w turnieju
eliminacyjnym przegrali swoje pojedynki, grają
dalej w określonych przedziałach o każde miejsce.
W turnieju głównym zawodnicy grają systemem
pucharowym, do dwóch przegranych pojedynków
z zastrzeżeniem, że w poszczególnych przedziałach gra się o każde miejsce.
Zawodnicy, którzy awansują do finału, sklasyfikowani zostają na pierwszym i drugim miejscu. Zawodnik grający „od tyłu” maksymalnie
może zostać sklasyfikowany na miejscu trzecim.
Kolejny turniej eliminacyjny odbędzie się 13
lutego, o godz. 9.00 w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie.
kk

Wojewódzki Festiwal Tenisa
Stołowego w Niemodlinie
W hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie w dniu 19 grudnia 2010 r.
rozegrano II Wojewódzki Festiwal Tenisa Stołowego dla dzieci.
W turnieju wzięło udział czterdziestu sześciu zawodników, mecze zostały rozegrane systemem grupowo-pucharowym.
W czasie niemodlińskich rozgrywek bardzo
dobrze spisali się gospodarze – zrzeszeni w klubie UKS Sokolik Niemodlin, którym Franciszek
Świtała – prezes opolskiego Związku Tenisa
Stołowego – wróży świetlaną przyszłość.
Oprócz nich czołowe miejsca w swojej kategorii zajęli także zawodnicy niezrzeszeni reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 oraz
Szkołę Podstawową nr 2 w Niemodlinie. Sędzią głównym zawodów był Zdzisław Grobelski.
Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego wręczył Burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc już
dziś mogą cieszyć się z udziału w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w styczniu przyszłego roku.
kk

Sport

Powstające szkółki piłkarskie powinno się
traktować po prostu jak normalną szkołę…
Z zawodnikiem I ligowej Odry Opole w latach 1970-74, gościem Turnieju Samorządowców, który odbył się 23 stycznia br. w Niemodlinie, najstarszym zawodnikiem na boisku, grającym w drużynie Starostwa Opolskiego, Leszkiem Stykałą, rozmawia Katarzyna Knieja.
Puls Niemodlina: Proszę opowiedzieć
czytelnikom „Pulsu Niemodlina” o swojej
pracy jako piłkarz, trener i samorządowiec…
Leszek Stykała: W Odrze
Opole
grałem
przez cztery lata
na pozycji pomocnika. Mogę się pochwalić, że grałem
w latach, gdy mieliśmy najsilniejszą
reprezentację Polski – z Lubańskim,
Dejną, Sołtysikiem.
Przeciwko nim również grałem. Obok mnie w Odrze
Opole grał m.in. Zbigniew Gut – złoty i srebrny medalista olimpijski w drużynie Górskiego oraz Józef Klose
– ojciec Miroslava Klose, który obecnie gra w reprezentacji Niemiec. Miło wspominam ten okres, kiedy grałem z ludźmi, którzy odnieśli karierę, byli naprawdę znani. Mnie, ze względu na warunki fizyczne i może fakt,
że nigdy nie miałem jakichś wysokich aspiracji, nie udało się aż tak wielkiej kariery zrobić, ale nie narzekam.
Cieszę się, że grałem w latach, gdy nasza piłka nożna
święciła największe triumfy. Po zakończeniu kariery, jako zawodnik Odry Opole, przez czternaście lat byłem
trenerem młodzieży w Odrze Opole. Obecnie pracuję
w Starostwie Powiatowym w Opolu, w wydziale budownictwa, a od piętnastu lat jestem także trenerem
młodzików klubu Silesius Kotórz Mały.
PN: Prowadzi Pan także drużynę Starostwa Opole, z którą przyjechał Pan do Niemodlina na Turniej Samorządowców.
Leszek Stykała: Gram w tej drużynie. Oprócz
tego organizuję ją, ale czasem ciężko jest namówić kolegów, by zagrali. Chociaż mamy już sukcesy na swoim koncie – sporo pucharów. Nie wygraliśmy jeszcze
żadnego turnieju, ale udało nam się zdobyć kilka razy
drugie miejsca. Z reguły lepiej „wypadamy” niż tu,
w Niemodlinie (drużyna Starostwa Powiatowego Opola uplasowała się na ostatnim miejscu w niemodlińskim turnieju – przyp. red.) Ale niech tłumaczy nas to,
że niektórzy nasi zawodnicy nigdy dotąd nie grali w piłkę nożną. Są to całkowici amatorzy, uczą się od tych,
którzy mają więcej doświadczenia. Organizujemy się
od czasu do czasu wspólnie, gramy po prostu dla
przyjemności. I na tym to polega. Warto robić takie turnieje, jak w Niemodlinie, spotykać się, porozmawiać.
PN: W 2012 roku w Polsce odbywać się
będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
Jak Pan ocenia szanse naszej drużyny?
Leszek Stykała: Szczerze mówiąc – obecnie
nie mamy drużyny na te Mistrzostwa. Benhakerowi
się nie udało, choć był najbliżej, ale może nie dano
mu szansy do końca. Postawiono na Smudę, który się
odgrażał, że stworzy drużynę. Również się nie udaje. Ale zauważam też taki fakt, że nie szanuje się naszych trenerów. Trudno odnaleźć jedną przyczynę,
dlaczego tak jest, a nie inaczej.
PN: Myślę, że problem tkwi też w przygotowaniu młodzieży – jak zapalić ich
do czynnego uprawiania sportu, by ewentualnie „wyłapać” piłkarski talent, który
będzie rokował na przyszłość?

Leszek Stykała: Młodzież należy szkolić
od podstaw. Z tym niestety jest problem u nas. Nie
ma modelu szkolenia. Powstające szkółki piłkarskie
powinno się traktować po prostu jak normalną szkołę. W takiej szkółce powinien obowiązywać odpowiedni program. Jak w szkole – najpierw uczymy
podstaw, wszystkiego po kolei, a później, zależnie
od nabytych umiejętności, przechodzi się na coraz
wyższy poziom. Nauka krok po kroku. Dzięki temu
wyłapuje się tych bardziej zdolnych, ktoś „łapie”
szybko, a inny potrzebuje na to więcej czasu. To normalne. Wiele spraw pod tych względem w Polsce jest
nierozwiązanych. Są kluby, gdzie pracują trenerzy
„z prawdziwego zdarzenia”, ale są też kluby, w których trenerzy są przypadkowi.
Jako trener pracuję na terenie gminy Turawa.
Trudno pozyskać osoby naprawdę utalentowane, żeby klub istniał – do statystyk – musi być określona
liczba zawodników. Niektórzy z nich wymagają bardzo dużo pracy, ciężko coś z nich „wykrzesać”, ale ponieważ nie ma nowych albo, tak jak mówię, trudno
ich pozyskać, trzeba pracować z tymi, którzy są. Ale
mam zawodników, którzy naprawdę są dobrzy i to
widać w grze. Obserwuję też bardzo dobrych zawodników, którzy marnują się w innych klubach, gdzie nie
ma porządnego trenera. Nie można ich pozyskać, bo
działacze klubowi nie dadzą, tak to wygląda, niestety. Jeśli klub jest słaby to taki dobry zawodnik sam
wyniku nie zrobi i staje się zwykłym „kopaczem”
na boisku wiejskim. Wielu moich wychowanków
„otarło” się o kadrę Polski więc, jak widać, było możliwe wypłynięcie na szerokie wody. A teraz nie ma siły, Okręgowy Zarząd Piłki Nożnej nie jest w stanie wypracować takiego modelu, żeby tych chłopców
wyszkolić i „puścić” dalej.

Gościnni Gospodarze
W dniu 22 stycznia 2011 roku, w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie, odbył się „Turniej Piłki Nożnej Samorządowców” o Puchar Burmistrza
Niemodlina.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn, a gospodarzem był Urząd Miejski w Niemodlinie – organizator zawodów.
Mecze w fazie grupowej wyłoniły półfinalistów, którzy zagrali o wejście do finału. Pierwszym finalistą, po zwycięskim meczu z Urzędem
Gminy w Tułowicach, została drużyna Urzędu
Gminy w Olsztynie. Natomiast drugi półfinał,
w którym zagrał Urząd Marszałkowski w Opolu
z Urzędem Miejskim w Kluczborku, okazał się
szczęśliwy dla zespołu z Opola.
Mecz finałowy był hitem dnia, naprzeciwko
siebie stanęli prawdziwi wojownicy. O końcowym
rezultacie zadecydowały bowiem dopiero rzuty
karne. Lepsza w nich okazała się drużyna z Urzędu Gminy w Olsztynie, która została zwycięzcą
całego turnieju.
Królem strzelców został Andrzej Brzezina
(Urząd Marszałkowski Województwa Opolskie-
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PN: Ale powstają obiekty sportowe, hale widowiskowo-sportowe, choćby taka jak
w Niemodlinie. Miejsce do szkolenia jest,
więc może nie jest tak źle…
Leszek Stykała: I tu tkwi pewien paradoks –
w Turawie – gminie, w której pracuję, nie ma hali.
Nasza młodzież, mimo wszystko, w turniejach piłki
nożnej w Opolu bierze udział, gramy i to z niezłymi
wynikami. Ostatnio na sześć drużyn zajęliśmy trzecie miejsce. Warto podkreślić, że pierwsze miejsce
zdobyła drużyna Odry Opole, drugie Rodła Opole,
czyli uznane już zespoły. Moja młodzież plasuje się
na trzecim miejscu w obrębie Opola, chociaż nie mamy hali! Wygrywamy np. z młodzieżą z Ozimka.
Drużyny z Niemodlina też nie widać. Może teraz, gdy
powstało miejsce do treningów, coś się zmieni…
Marzę o tym, żeby podobny obiekt mieć u siebie, jest on piękny. Mimo, że mamy fajną młodzież
w Turawie, z dużym potencjałem, brakuje nam podobnego miejsca. Pozwolenie na budowę hali już
mamy, projekt też jest, jeszcze dwa lata i ten projekt straci ważność. Czekamy na ostateczną decyzję. Niestety zawsze jest coś ważniejszego. Z tym,
że nie bez znaczenia powinien być fakt, że wójtem
gminy Turawa jest Waldemar Kampa, który sam
gra w piłkę! Nawet grał w mojej drużynie w swoim
czasie. Okazuje się, że i on nie ma przebicia, Rada
jest przeciwna.
PN: Turawa leży stosunkowo niedaleko Niemodlina. Może zatem war to, by
przyjeżdżał Pan, od czasu do czasu, ze
swoją drużyną tutaj, na halę widowiskowo-sportową. Czy planuje Pan taką współpracę z Gminą Niemodlin?
Leszek Stykała: Jak najbardziej. Znam
od wielu lat, zarówno dyrektora PSP 1 w Niemodlinie Jana Janika, jak i jego syna – Marcina – zapalonych sportowców. Przez indywidualne – tego typu –
kontakty jesteśmy tutaj zapraszani, z czego bardzo
się cieszymy. Zostałem zaproszony, ze swoją drużyną, na ferie zimowe, właśnie na halę widowiskowo-sportową. Będzie okazja pograć, spotkać się i miło
spędzić czas.
PN: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
go), najlepszym bramkarzem Leszek Zapotoczny
(Urząd Miejski w Kluczborku), a najlepszym zawodnikiem turnieju Wojciech Kozak z Olsztyna.
Puchary, dyplomy i nagrody zawodnikom
wręczył Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz.
kk

Wyniki:
I półfinał: Urząd Gminy Tułowice – Urząd
Gminy Olsztyn 1:3
II półfinał: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Urząd Miejski w Kluczborku 4:0
Mecz o 5 miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie – Starostwo Opolskie 2:0
Mecz o 3 miejsce: Urząd Gminy Tułowice –
Urząd Miejski w Kluczborku 4:5
FINAŁ: Urząd Gminy Olsztyn – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2:2 (rzuty
karne: 2:1)
Skład zwycięskiej drużyny – Urzędu Gminy
Olsztyn: Radosław Pawelec, Wojciech Kozak, Jacek Tomalski, Zbigniew Tyrek, Zdzisław Kaczmarzyk, Dariusz Górecki, Tomasz Żydek, Marek Wolański, Maciej Hupa.
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Towarzystwa sportowe
w przedwojennym
powiecie niemodlińskim

„Księdze adresowej
związków i stowarzyszeń gimnastycznych” tom I Prusy, część l, wydanej w latach 1929/1930,
figuruje 65 stowarzyszeń
spor towych
działających
w przedwojennym powiecie
latach dwudziestych XX wieku, a ostatnie – zarejeniemodlińskim. Obok 3 miast, Niemodlina, Korfanstrowane w 1925 roku – Towarzystwo Spor towe
towa i Skorogoszczy, wymienione są tam aż 44 wiow Szadurczycach.
ski, w których znajdowały się różnego rodzaju towa„Wolne” stowarzyszenia nazywały się najczęściej
rzystwa spor towe, choć podane w księdze
towarzystwami gier, tzw. „Spielverein”, lub towarzyinformacje nie są kompletne i nie wymienia się w niej
stwami sportowymi „Sportverein” (łącznie 19). Czasem
wszystkich miejscowości prowadzących tego rodzawystępowały też pod innymi, bardziej wyszukanymi naju działalność. Do pełnego wykazu należałoby jeszcze dodać wioski Skarbiszów, Gościejowice, Klucznik, Bielice czy Starą Jamkę,
gdzie przed II wojną światową, według
relacji dawnych mieszkańców, działały
organizacje krzewiące sport. Jedynie
najmniejsze gminy wiejskie, takie jak
Ruski, Rutki, Siedliska, Ulianówka, Wielkie Łąki i Rączka nie miały żadnego towarzystwa sportowego.
Najsilniej rozprzestrzenione, bo aż
na 34 miejscowości, było strzelectwo.
Uprawiający tę dyscyplinę sportu zrzeszali się w związkach strzeleckich, tzw.
Schützenbund (Landesschützenverband). Poszczególne związki strzeleckie
zakładane były głównie w latach 19231925; w swojej działalności wykazywały one pewien charakter militarny. Nie
mniej popularna od strzelectwa była Drużyna piłkarska z Szydłowa, 1938.
lekkoatletyka.
Pośród wszystkich pozostałych 31
stowarzyszeń sportowych najwcześniej
założonymi były: Towarzystwo Gimnastyczne Kor fantów (Turnverein Friedland) – założone w 1885 roku, Towarzystwo Gimnastyczne „Jan” Tułowice
(„Jahn” Tillowitz) – założone w 1891
roku, Męskie Towarzystwo Gimnastyczne Niemodlin (MTV Falkenberg) – założone w 1899 roku, Towarzystwo Jazdy
Rowerowej Łambinowice (Radfahrverein Lamsdorf) – założone w 1909 roku.
W latach 1911-1912, założono Towarzystwo Gier Sportowych w Stroszowicach, Jaczowicach, Tłustorębach. Następne powstały dopiero we wczesnych Drużyna piłkarska ze Skarbiszowic, 1934.

Hala sportowa w Niemodlinie, 1914.

zwami, tak jak Męskie Towarzystwo Gimnastyczne
Niemodlin (Manner-Turn-Verein Falkenberg), albo Towarzystwo Wędrowców
Szarotka Niemodlin (Wanderverein Edelweiß Falkenberg), czy inne: Towarzystwo Gier „Kometa” Grabin,
Towarzystwo Gier i Łyżwiarstwa Oldrzyszowice, Towarzystwo Jazdy Rowerowej Szarotka i Klub Sportowy
„Prusy” Łambinowice (Radfahrverein Edelweiß und
Sportklub „Preußen” Lamsdorf), Towarzystwo Gier
i Łyżwiarstwa Narok, czy w końcu „Sport-Club 24” Tułowice.
Szefami takich stowarzyszeń bardzo często zostawali miejscowi nauczyciele. Spośród wszystkich miejscowości w powiecie 17 miało dwie lub nawet trzy
różne
organizacje
spor towe,
przy czym najbardziej licznymi były
towarzystwa strzeleckie. Niektóre
z nich utrzymywane były nawet
do 1945 roku, jednak dziś trudno już
tego dociec.
Najbardziej znaczącym stowarzyszeniem spor towym w Niemodlinie
było wspomniane Męskie Towarzystwo Gimnastyczne, założone jeszcze
w XIX wieku. Zawodnicy ćwiczyli gimnastykę początkowo na wolnym powietrzu, później w sali strzelnicy. Ciągły rozwój tej organizacji wspierany
był przede wszystkim przez radcę handlowego Ottona Schlegelmilcha,
współwłaściciela tułowickiej fabryki
porcelany, który w roku 1913 wzniósł
przy ulicy Opolskiej halę gimnastyczną, a następnie wyposażył ją w niezbędne urządzenia i boisko sportowe,
podarowane później towarzystwu.
Po 1900 roku członkami zarządu towarzystwa byli m. in.: zegarmistrz W.
Heidrich, urzędnik magistratu Kurt
von Streit, nauczyciel Otto Gnieser, inspektor powiatowy W. Fischer. Do najlepszych gimnastyków zaliczał się F.
Altmann, K. Mücke, H. Putze, H. Speckan i K. Klose.

Hala sportowa w Niemodlinie, 1920.

Mariusz Woźniak
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TECHNIKUM LEŚNE W TUŁOWICACH
Buchholz Aleksandra Paulina
Duda Damian Krzysztof
Foraita Marcin Miłosz
Grębowiec Anna Maria
Gurgul Magdalena Janina
Gwizdoń Dominik Marcin
Jasik Adam Aleksander
Karkocha Konrad Piotr
Kundys Elżbieta Ewelina
Maczaj Karol Krzysztof
Matysik Sylwia Janina
Mazurkiewicz Bartłomiej Piotr
Młynarczyk Bartosz Andrzej
Mrzygłocki Michał Dariusz
Niemczyk Przemysław Wojciech
Nowak Jonatan Michał
Nowak Sylwiusz
Pawęska Bartłomiej Piotr
Szeląg Michał Damian
Śledziona Kamil
Wieczorek Marta Brygida
Witka Szymon Mikołaj
Wojnicki Emil Grzegorz
Żabiński Jakub Karol

klasa 4a
Badura Elżbieta Waleria
Bernacki Paweł Mikołaj
Borczyk Kamil Błażej
Brodkorb Sabina
Bryndza Adrian Piotr
Brzana Kamil Stefan
Goryluk Kinga Weronika
Kaczorowska Magdalena
Karolczak Michał Piotr
Kownacki Ariel Marek
Kuzdraliński Jakub Błażej
Lubas Wojciech Jakub
Mikołajów Łukasz Alan
Panek Marcin Łukasz
Sara Tomasz Andrzej
Szaro Jacek Maciej
Szyszka Sara Marcela
Ślusarek Piotr Krzysztof
Wencel Marcin Paweł
Zyzański Sebastian Adrian

klasa 4b
Szkoła kierowców Molex
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A, B i C
tel. 77 4606868
0 602 488 557, 0 606 752 104

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEMODLINIE
klasa 3a

Karolina Antolak
Karolina Bar
Ewelina Błasiak
Sara Buryś
Krzysztof Chrobak
Michał Czerpak
Grzegorz Drobisz
Patrycja Dytko
Anna Gorczowska
Magda Karawan
Natalia Kopiniak
Katarzyna Kotlińska
Filip Leskowicz
Sandra Lipczyńska
Katarzyna Łucarz
Sandra Majtczak
Ewelina Młot
Sebastian Mrowiec
Patryk Pach
Barbara Pilarek
Wojciech Pisarek

Marek Adam
Paulina Adamczyk
Justyna Adamowska
Michalina Chromik
Karolina Donajska
Katarzyna Jarosz
Daniel Kamiński
Karolina Kloska
Ewa Kłonowska
Maciej Kochman
Marta Komarnicka
Paweł Krysiak
Magdalena Malejki
Dorota Miler
Patrycja Miśko

Kamila Nowak
Paulina Radziszewska
Patrycja Rozlazły
Magdalena Siuśta
Maciej Taratuta
Małgorzata Troszak
Miłosz Waściński
Katarzyna Wysocka
wych.
Joanna Leskowicz

Dawid Połowniak
Paweł Reszelewski
Paweł Smoleń
Paweł Stankala
Marta Surzyn
Karolina Urbaniak
Jakub Węgrowski
Patrycja Zawadzka
Mateusz Zieliński
wych.
Edyta Hamberger

klasa 3b
Szkoła kierowców Molex
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A, B i C
tel. 77 4606868
0 602 488 557, 0 606 752 104
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