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Niemodlina

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!

Temat miesiąca

Niebawem Święta Wielkanocne. Cieszymy się, że wraz
z ich nadejściem, możemy zaprezentować
Wam nowe wydanie
„Pulsu Niemodlina”.
Jak zwykle, poruszamy w nim wiele tematów dotyczących
naszej gminy, związanych z edukacją, historią, kulturą i sportem.
Stałym elementem miesięcznika są rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy
tworzą naszą lokalną społeczność. W tym numerze przeczytają Państwo obszerny wywiad z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie Krzysztofem Kubiakiem, młodym sportowcem – Pawłem Jastrzębskim oraz z prezesem „Skalnika” Gracze – Andrzejem Miśtą.
Oprócz relacji z koncertów, konkursów i wydarzeń, w kwietniowym „Pulsie Niemodlina” opisujemy również sukcesy oraz osiągnięcia mieszkańców i instytucji
Gminy Niemodlin w różnych dziedzinach życia, które wpływają na nasz pozytywny wizerunek i odbiór nie tylko w województwie opolskim, ale także w kraju.
W tym wydaniu nie zabraknie także ciekawostek historycznych, zapowiedzi kulturalnych oraz świątecznych życzeń.

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom
„Pulsu Niemodlina” życzymy wiele radości, ciepłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych, samych tylko dobrych
myśli, szlachetnego zdrowia, wiary, nadziei i miłości.
Redakcja
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Muzyka, poezja i humor
Od lewej: Katarzyna Paszula-Gryf, Aleksandra Kaleta, Justyna Adamowska,
Magdalena Mrożek, Urszula Mazur, Magdalena Krzemień, Dorota Zysiak

W Ośrodku Kultury w Niemodlinie miłośnicy poezji, muzyki i rysunku satyrycznego mogli spotkać się na koncercie „STOP KLATKA –
piosenki Jonasza Kofty”, któremu towarzyszył wernisaż wystawy
rysunków Michała Graczyka – instruktora plastyki, członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.
Ponad trzymiesięczne przygotowania do koncertu, na które składał się dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, aranżacja, interpretacja piosenek
i próby z akompaniatorem, zostały podsumowane
godzinnym programem muzycznym, który mieszkańcom Niemodlina i zaproszonym gościom zaprezentowany został w dn. 7 kwietnia br. Na małej scenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, wyposażonej
od niedawna w nowy instrument – cyfrowy fortepian,
wystąpiły wokalistki Sceny Młodzieżowej Ośrodka
Paweł Ostrowski

Kultury w Niemodlinie: Justyna Adamowska, Magdalena Krzemień, Urszula Mazur, Magdalena Mrożek, Dorota Zysiak i Aleksandra Kaleta przygotowane przez instruktorów muzycznych: Katarzynę
Paszulę-Gryf oraz Pawła Ostrowskiego. Scenariusz
koncer tu i zapowiedzi, do których głosu użyczył
dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej i Radia Opole
– Mariusz Jarzombek, napisała Katarzyna Knieja.
Oprawę plastyczną przygotował Michał Graczyk,
natomiast nad nagłośnieniem i oświetleniem sceny
czuwał Sławomir Radecki.
W wypełnionej po brzegi sali kameralnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie zabrzmiały zupełnie nowe
aranżacje piosenek mistrza Kofty, m.in. Samba
przed rozstaniem, Parasol nie chroni od łez, Song
o ciszy, Już tylko się znamy, Trzeba marzyć, Podróżą
każda miłość jest, Wołanie Eurydyki, Autobusy zapłakane deszczem, Jego portret i wiele innych. Pianista
– Paweł Ostrowski, czarował dźwiękiem, co w połączeniu z poruszającym tekstem i niezwykle dojrzałą
interpretacją piosenek tworzyło poruszającą treść
całego widowiska.

Michał Graczyk

Po długo oklaskiwanym występie młodzieży, Michał Graczyk zainaugurował otwarcie swojej autorskiej wystawy, podczas której zaprezentował sto trzydzieści siedem rysunków satyrycznych ze swojego
bogatego archiwum. Została ona podzielona na kilka
działów tematycznych, w których nie zabrakło prac
„z naszego podwórka”. „Wystawa ma charakter retrospektywny, wybrałem tylko część prac z kilku tysięcy,
które posiadam. Te, które prezentuję w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, to przede wszystkim karykatury
portretowe oraz rysunek prasowy, którym się zajmuję od lat, a który ukazywał się w różnych tytułach –
w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach. Zajmuję się satyrą społeczno-kulturalną, takie też są moje
rysunki, do obejrzenia których zapraszam wszystkich
mieszkańców Niemodlina i nie tylko. Wystawa czynna będzie do połowy maja” – zapowiedział autor.
kk, kgryf
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Niemodlina

II Konkurs Wielkanocny

rozstrzygnięty
Zwycięskie ciasto Apolonii Wosik z Graczy

Najpiękniejsza palma z Magnuszowic

W dniu 17 kwietnia br., w Zakładowym Domu Kultury w Graczach, odbyła się uroczysta gala
i wręczenie nagród w II Konkursie Wielkanocnym na najpiękniejszą pisanką, palmę wielkanocną oraz wielkanocny wypiek.
W Konkursie mogli brać udział mieszkańcy gmin
Niemodlin, Tułowice, Lewin Brzeski i Łambinowice.
Przy ocenie jury brało pod uwagę przede wszystkim
walor artystyczny i estetyczny danej pracy, a w przypadku wypieku wielkanocnego również doznania
smakowe.
Organizatorem Konkursu jest Zakładowy Dom
Kultury w Graczach, który w ten sposób pragnie
propagować tradycję związaną z tematyką Świąt
Wielkanocnych, jak również popularyzować twórczość własną wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Niemodlin i dwóch gmin ościennych.
Ponadto celem Wystawy – Konkursu jest ocalenie
od zapomnienia typowych form twórczości ludowej
związanych z okresem wielkanocnym. Do Konkursu
Najpiękniejsze pisanki wykonane przez
Krystynę Pasiekę z Magnuszowic

zgłosiły się osoby indywidualne oraz stowarzyszenia
i sołectwa.
Podczas wielkiej gali, w niedzielę palmową, mogliśmy podziwiać efekty pracy uczestników Konkursu, które były imponujące. Kolorowe pisanki, kraszanki, wydzieranki, palmy wielkanocne cieszyły oczy
licznie przybyłych na uroczystość widzów. Była rów-

II miejsce - wypieki - Koło Gospodyń z Graczy

wypiek wielkanocny, I miejsce przyznało Apolonii
Wosik z Graczy, II miejsce zajęło Koło Gospodyń
Wiejskich z Graczy, a III Katarzyna Śnieżek, również z Graczy. Najpiękniejszą palmą wielkanocną
została palma przygotowana przez Stowarzyszenie
Magnuszowice, drugie miejsce przyznano Sołectwu z Radoszowic, a w kategorii na najpiękniejszą
III miejsce - pisanka - Franciszka Drozd

II miejsce - palma z Radoszowic

nież uczta dla podniebienia za sprawą wypieków
wielkanocnych, które przygotowali konkursowicze.
W oczekiwaniu na wyniki Konkursu gościom, przybyłym do Zakładowego Domu Kultury w Graczach,
czas umilał zespół „Graczanki” oraz zespół ludowy
z Głębocka.
Jury w składzie: Barbara Piekarska, Anna Biskup, Zbigniew Muszyński, w kategorii na najlepszy

III miejsce - pisanka - Katarzyna Śnieżek

pisankę wielkanocną bezkonkurencyjna okazała
się Krystyna Pasieka z Magnuszowic. Nagrodę
za drugie miejsce odebrali przedstawiciele rady sołeckiej z Radoszowic, natomiast trzecie miejsce
zdobyła Katarzyna Śnieżek z Graczy i Franciszka
Drozd z Głębocka.
Nagrody dla laureatów ufundowała Spółka „Bazalt Gracze”, a wręczył je jej prezes Andrzej Miśta.
kk

Występ zespołu Graczanki
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Pierwszy Dzień Wiosny
w Przedszkolu Nr 2
w Niemodlinie

Wiosna w Bibliotece
Dnia 5 kwietnia 2011 r. do Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie zawitały dzieci z Przedszkola Nr 1.
Tematem spotkania była Wiosna i jej zwiastuny.
Najmłodsi wysłuchali wiersza Jana Brzechwy Przyjście Wiosny oraz opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej Spóźniona Wiosna, wzięli udział w dyskusji
na temat wiosny i obejrzeli prezentację multimedialną, która miała na celu przybliżenie dzieciom
charakterystycznych cech tej pory roku.
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Po mroźnej zimie wszyscy z utęsknieniem oczekiwali przyjścia wiosny. Zgodnie z tradycją, 21 marca należy przepędzić srogą zimę, a powitać wiosnę.
We wtorek, 22 marca 2011r., włączyliśmy
się do wspólnej akcji szkolnej „Gramy w kolory”.
Tym razem były to barwy wiosenne: zielony i żółty. Naszym zadaniem było pomalować wiosenny
kwiat i wyjaśnić powiedzenie „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”. Sprawnie przygotowaliśmy się
do odpowiedzi.

Następnie przedszkolaki z wielką uwagą wysłuchały fragmentu „Czterech pór roku – Wiosna” Antonio Vivaldiego. Z przyjemnością wzięły udział także w zabawach ruchowych: kolorowe łabędzie,
słonko-deszcz, wiosenny kwiat, naśladowały czynności wykonywane wiosną w ogrodzie, a także dostały
do pokolorowania wzory kwiatów, z których powstał
piękny bukiet.
Inf. wł.
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W pierwszym dniu wiosny dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie
wybrały się na niecodzienny spacer ulicami naszego urokliwego miasta.
W niezwykłą podróż zabrały Marzannę i gaik,
i z nimi odwiedzały napotkane po drodze punkty handlowe i usługowe.
W czasie swojej podróży ulicami miasta wesoło
śpiewały piosenki, oznajmiając wszystkim, że dzisiejszego pięknego dnia nadeszła tak długo oczekiwana wiosna.
W punktach, które odwiedziły, obwieszczając
ten radosny dzień, przedszkolaki z naszego przedszkola dostawały w nagrodę słodkości.
Po powrocie do przedszkola ostatecznie pożegnaliśmy się z Marzanną, i tym samym, z zimą poprzez symboliczne spalenie.
Po tym bardzo pracowitym i bogatym w emocje
przedpołudniu dzieci bardzo chętnie zjadły obiad i mogły wreszcie popróbować łakoci, które zebrały w czasie tego wyjątkowego, bardzo wiosennego spaceru.
Marzena Grygiel-Chorąży

i

o

s

n

y

Po wspólnym szkolnym spotkaniu z przygotowanymi Marzannami, które symbolizują zimę,
wybraliśmy się na spacer. Składaliśmy wiosenne
życzenia.
Na koniec, przy śpiewie i okrzykach, spaliliśmy wszystkie kukły. Z radością i kolorowymi gaikami powitaliśmy ciepłą wiosnę.
Uczniowie klasy I B Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
z wych. Barbarą Kołodyńską

Zimo idź! Wiosno przyjdź!
Wiosenne hasła, kolorowe bibułkowe kwiaty
i piosenki towarzyszyły uczniom klas I-III Szkoły
Podstawowej w Graczach w czasie „korowodu
Marzann”, który przeszedł głównymi ulicami naszej miejscowości.
Potem „Marzanny – zimowe panny” spłonęły
w ognisku, a Pani Wiosna zaglądała i na to czekała.
Małgorzata Jędra
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Noc z Andersenem
Z piątku na sobotę, 1-2 kwietnia 2011 roku, w godzinach 19.30-7.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie uczniowie
klasy I b ze SP nr 1 wraz z wychowawczynią
Barbarą Kołodyńską uczestniczyli w imprezie czytelniczej, o zasięgu międzynarodowym, pod hasłem „Noc z Andersenem”, przygotowanej przez panią Dorotę Olszewską.
Oprawą techniczną zajął się pan Jarosław Kownacki. Posiłek przygotowały i sprawowały opiekę panie Małgorzata Badeja, Anna Pasierbek oraz
Agnieszka Kownacka.
Już po raz drugi niemodlińscy bibliotekarze włączyli się w akcję zainicjonowaną przez czeskich biblio-

tekarzy, a związaną ze Świętem Książki Dziecięcej,
które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia,
dla upamiętnienia dnia urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Jej celem jest popularyzacja i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, zainteresowanie najmłodszych
biblioteką i twórczością baśniopisarza oraz aktywizacja twórcza.
Podczas wszystkich zabaw i konkursów dzieci wykazały się dużą znajomością baśni tego wielkiego baśniopisarza. Z dużą uwagą wysłuchały informacji o Andersenie oraz zapoznały się z baśnią „Brzydkie kaczątko”.
Około godziny 01.00 dzieciaki przygotowały się
do snu. Spanie w bibliotece, z dala od domu, na materacach, między regałami z książkami, to dla pierwszaków duże przeżycie, wielka atrakcja i ciekawe
doświadczenie. Nie wszystkie jednak dzieciaki miały ochotę na spanie. Z pomocą pań uczestnicy tej
wspaniałej nocy zasnęli około drugiej, a już o 7.00 byli na nogach. Wszyscy byli bardzo dzielni, bo dla niektórych była to pierwsza noc poza domem.
Pierwszakom podobały się propozycje pań z biblioteki, a najbardziej spanie między regałami. O godzinie 7.30 w sobotę szczęśliwi rodzice i opiekunowie
odebrali zadowolone i pełne wrażeń dzieci.
Bardzo dziękujemy pani Jadwidze Kutyle Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i wszystkim pracownikom biblioteki za zorganizowanie wspaniałej nocy
i dostarczenie najmłodszym czytelnikom wielu niezapomnianych wrażeń.
Barbara Kołodyńska

VIII WIELKANOCNY TURNIEJ SZACHOWY W GRACZEWSKIM GIMNAZJUM
Już po raz kolejny odbył się 16 kwietnia w naszej placówce turniej dla miłośników
szachów. W tym roku wzięło w nim udział 27 uczestników, podzielonych na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i starsza młodzież. Zmagania trwały od 10.00
do 13.30 i wyłoniły zwycięzców.
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Adam Sobczak SP Grabin
II miejsce – Piotr Sudoł SP Grabin
III miejsce – Rafał Kuratnik SP nr 1 Niemodlin

Starsza młodzież:
I miejsce – Michał Szymczak DD Strzegów
II miejsce – Marcin Szymczak DD Strzegów
III miejsce – Eliasz Rychel MONAR Gracze

Laureaci otrzymali statuetki oraz dyplomy, a najmłodszy uczestnik, którym okazał się Szymon Przyłudzki z SP w Grabinie, honorowy medal. W trakcie rozgrywek wolontariuszki z Klubu Czystych Serc zapraszały zawodników na słodki poczęstunek. Każdy biorący udział w zawodach, w związku z nadchodzącymi świętami, obdarowany został także wielkanocnym zajączkiem i czekoladą.
Gorąco dziękujemy sponsorom. Statuetki i poczęstunek ufundował sklepik szkolny graczewskiego gimnazjum, a szczególne wyrazy wdzięczności należą się Panu Edwardowi Jędrze, który wsparł finansowo
turniej i zechciał go poprowadzić.
Wszystkim serdecznie gratulujemy wyników, zapraszamy w przyszłym roku na kolejne zmagania. Zabawa była przednia, a miła atmosfera na długo pozostanie nam w pamięci.
Rzecznik Prasowy i współorganizator turnieju: Aleksandra Korzeniowska

Przedszkolaki w „Dinolandii”
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Niemodlinie zostały zaproszone do nowo
otwar tej sali zabaw „Dinolandia”
w Niemodlinie.
Miłe powitanie właściciela i wiele atrakcji zapewniły przedszkolakom świetną zabawę. Przedszkolaki z naszego Przedszkola chętnie biorą
udział w różnorodnych zajęciach ruchowych.
Dzięki umożliwieniu dzieciom wstępu na halę
spor tową w Niemodlinie mogą one rozwijać
swoją sprawność ruchową w prawdziwej sportowej atmosferze.
Małgorzata Wysocka

Gość przedszkolaków
Co pewien czas dzieci z Przedszkola
nr 2 w Niemodlinie zapraszają do siebie
ciekawych ludzi. Tym razem był to leśniczy z Nadleśnictwa Tułowice Pan Grzegorz Zawałka.
Przedszkolaki usłyszały wiele ciekawostek
o wiośnie w lesie i o mieszkańcach Borów Niemodlińskich. Miały możliwość obejrzenia sadzonek
drzew, dowiedziały się, jak można określić wiek
drzewa i jego nazwę.
Na zakończenie spotkania dzieci dostały
od gościa leśne kolorowanki i sadzonki modrzewi

Nadal lubimy Dzień Kobiet
8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. I z tej okazji w naszym przedszkolu w Grabinie dzień ten
był bardzo uroczysty.
Wtedy święto mają nie tylko panie, ale
i wszystkie dziewczynki. W tym dniu dzieci zastanawiały się nad rolą kobiet i nad tym, jaka powinna być prawdziwa współczesna kobieta. Przedszkolaki wypowiadały się o mamusiach,
babciach, siostrach, koleżankach, czyli o najważniejszych „kobietach” w ich życiu.
Aby uczcić ten wyjątkowy, przez niektórych
zapomniany, dzień zaprosiliśmy do naszego
przedszkola Panie z naszej i okolicznych miejscowości. Dzieci przygotowały krótki program
słowno – muzyczny, który pięknie zaprezentowały przybyłym gościom. Wszystkie zgromadzone Kobiety otrzymały również od dzieci własnoręcznie zrobione tulipany. Panie z radością
obejrzały program. Widać było, że przedszkolaki sprawiły im ogromną niespodziankę, zaś panie
z Koła Gospodyń, w podziękowaniu za zaproszenie, obdarowały dzieci słodkimi upominkami.
Atmosfera panująca tego dnia w przedszkolu była miła i radosna. Oby każdy następny
dzień w roku przynosił wszystkim Paniom same
dobre i niezapomniane chwile.
Renata Jankiewicz

OdTuż
wieprzed
dzinyNiewdzieGra
binie
lą Palmową przedszkole w Grabinie odwiedziła artystka ludowa pani Helena Sperka. Wykonuje ona
przepiękne obrazy z ziaren zbóż, a także
różne dekoracje i ozdoby, które zachwycają precyzją wykonania oraz ogromną
pomysłowością i oryginalnością.
Celem naszego spotkania było pokazanie
dzieciom, w jaki sposób wykonuje się palmy wielkanocne. Po dokładnej obserwacji wykonania
palm, nasze przedszkolaki z zapałem zabrały się
do pracy. Jak się okazało, nie było to zadanie tak
łatwe jak się zdawało, ale przy odrobinie wysiłku
i niewielkiej pomocy pań, efekt był zaskakujący.
Piękne, kolorowe palmy wielkanocne ukazały się
naszym oczom, a dzieci były zadowolone z efektów swojej pracy.
Przedszkolaki podziękowały pani Helenie
Sperce za przybycie i poświęcony czas oraz złożyły życzenia, by nadchodzące święta wielkanocne upłynęły w zdrowiu i radości.
Renata Jankiewicz

(posadziliśmy je następnego dnia na placu przedszkolnym). Teraz sprawdzamy każdego dnia czyje
drzewko najszybciej rośnie.
Anna Zemlik

Edukacja

„Nie tracą pamięci...''
8 kwietnia 2011 r. w muzeum w Łambinowicach odbył się finał XIX edycji
Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci''.
Wzięło w nim udział 52. uczniów ze szkół
województwa opolskiego. Patronat honorowy
nad konkursem sprawował Marszałek Województwa Opolskiego, a patronat medialny Radio
Opole.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie
nagród w obecności przedstawicieli środowisk
kulturalnych województwa oraz prasy, radia i telewizji odbyło się o godz. 13.30.
W kategorii szkół podstawowych Jury w składzie: Barbara Grzegorczyk - polonista i animator
kultury, Edmund Borzemski - poeta, Mirosław
Bednarek - aktor, Ewa Szczygielska-Maj - sekretarz przyznało II miejsce Agnieszce Karbownik,
uczennicy kl. 5a Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, którą przygotowała do konkursu nauczycielka języka polskiego Ewa Bardon-Lewandowska. Agnieszka, tak jak wszyscy uczestnicy,
recytowała dwa wybrane przez siebie teksty poetyckie o tematyce obozowej: Adam Szyper „Dzieciństwo”, Tadeusz Borowski - „Modlitwa
obozowa”.
Grupa najmłodsza, reprezentująca szkoły
podstawowe, liczyła 16. recytatorów.
PSP 2 w Niemodlinie

Pisanie pisanek
W dniu 28 marca 2011 r. w świetlicy
szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie odbył się konkurs pt. Pisankomania.
Uczniowie mieli wykonać dowolną techniką
pisanki wielkanocne. Jury wyłoniło 18 najlepszych
prac. W nagrodę, 4 kwietnia dzieci pojechały
do Tułowickiego Ośrodka Kultury, gdzie wysłuchały ciekawego wykładu o dawnych zwyczajach i obrzędach wielkanocnych na Śląsku Opolskim.
Uczestnicy warsztatu z wielkim zainteresowaniem
słuchali tych opowieści.
W drugiej części spotkania dzieci same mogły
spróbować pisać pisanki. Nauka dekorowania jaj
woskiem (technika batiku) odbywała się pod czujnym okiem pań z TOK, które prezentowały się okazale w strojach ludowych.

Turniej warcabowy w „Dwójce”
28 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie odbył się Turniej
Warcabowy, który jest już tradycją szkoły.
Wzięło w nim udział 28 uczniów z klas I – VI. Rywalizacja między zawodnikami była zacięta. Laureatami w kategorii klas młodszych zostali:
I miejsce – Patrycja Białowąs kl. I
II miejsce – Łukasz Nowak kl. III
III miejsce – Patryk Sajdych kl. III
w kategorii klas starszych:
I miejsce – Grzegorz Kardasz kl. VI b
II miejsce – Marta Kliś kl. VI b
III miejsce – Tomasz Zwarycz kl. VI b
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Udział w akcji „Ożywić pola”
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie z Kołem Łowieckim nr 4 „Knieja” w Opolu, uczniowie klas 6
wzięli udział w zajęciach przygotowanych
przez p. Adriana Grelę (członka tego koła)
na temat sytuacji sarny w Polsce, ochronie
zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej.
Celem prezentacji było uczulenie młodzieży
szkolnej na sytuację sarny i innych zwierząt bytujących na terenach polnych. Spotkanie zakończyło się
testem wiedzy na temat lasu i łowiectwa.
Następnie uczniowie zostali zaproszeni do wyspowego nasadzania drzew i krzewów, czyli tworzenia tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również
wzbogacania ekotonów polno-leśnych, co w efekcie
stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.). Akcja sadzenia odbyła się
za wsią Grodziec, tuż przy terenie leśnym. Wzięło
w niej udział 18 uczniów naszej szkoły, choć chętnych
było więcej, ale ograniczał nas środek transportu
i utrudniony dojazd drogą polną.
Powitał i pożegnał nas sygnał myśliwski. Pan
Janusz Gruszka poinstruował, jak prawidłowo sadzić
drzewa i nauczył rozpoznawać sadzonki. Po czym
wszyscy uczniowie wraz z opiekunkami p. Joanną Lelek i p. Katarzyną Bilińską zaczęli wysadzać drzewka do wcześniej przygotowanej gleby, a było ich
ok. 1500 sztuk. Po zakończeniu pracy wszyscy zasiedli do ogniska i poczęstunku przygotowanego przez
członków koła łowieckiego.

W tym dniu, 7 kwietnia 2011 r. nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu wiedzy, przeprowadzonego wcześniej w szkole. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep
myśliwski z Opola.
I miejsce – Tomasz Zwarycz
II miejsce – Karolina Szatkowska
III miejsce – Alicja Pasierbek
Wszystkim uczniom podobał się wyjazd,
a przede wszystkim to, że sadzeniem drzew pomagają przetrwać zagrożonym wyginięciem gatunkom
kuropatw, zajęcy, bażantów.
mgr inż. Katarzyna Bilińska

Wykonane na warsztatach prace były bardzo
ciekawe, wielu uczniów wykazało się niezwykłymi
zdolnościami artystycznymi.
MG

Po projekcji filmu

Przed beatyfikacją Jana Pawła II
Pisanka wykonana
techniką batiku Roksana Juzwa

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Urszula Żuczek

Już niedługo będziemy świadkami
niezwykłego wydarzenia – beatyfikacji
Sługi Bożego Jana Pawła II.
Aby przypomnieć sobie sylwetkę tego Wielkiego Polaka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie, dwudziestego czwartego marca 2011 r., obejrzeli w opolskim kinie najnowszy
film Jarosława Szmidta Jan Paweł II. Szukałem
Was… Ten pełnometrażowy dokument pełen
emocji i wzruszeń, z niezwykłą muzyką Michała
Lorenca, pokazuje, jak człowiek przybyły z dalekiego kraju stał się największym autorytetem
moralnym i przywódcą duchowym świata.
Po filmie udaliśmy się do Drukarni i Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu. Dzięki uprzejmości ks. dyrektora Waldemara Klingera, uczniowie
mogli prześledzić proces powstawania książek
od druku metodą offsetową po oprawę, szczególnie zaciekawił nas druk modlitewnika Droga
do Nieba. Zobaczyliśmy także nowoczesny park
maszynowy firmy Heidelberg. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowe obrazki.
Danuta Knosala
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Niemodlina

Zwycięzcy konkursu

Zmagania ortograficzne
w Chrobrym
Już po raz dwunasty 31 marca odbył
się w naszej szkole Wielki Konkurs Ortograficzny.
Wzięło w nim udział 22 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu opolskiego i nyskiego. Uczestnicy zmagali się z tekstem dyktanda autorstwa pani Ireny Lachowskiej, długoletniej
polonistki naszej szkoły, twórczyni tego konkursu.
Tylko dwóm osobom udało się napisać cały tekst bez
popełnienia błędu ortograficznego, pozostali uczestnicy wpadli w sidła polskiej ortografii. Jury, w skład

Przywołać wiosnę wierszem
To tytuł spotkania z poetą Andrzejem Pałoszem, emerytowanym nauczycielem, miłośnikiem Ziemi Opolskiej iKresów Wschodnich.
Spotkanie, zorganizowane przez Elżbietę Zaperty i Tatianę Śnieżek, miało miejsce w Zespole Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie i zgromadziło
liczną grupę młodzieży, miłośników poezji i nie tylko.
Poeta A. Pałosz posiada znaczący dorobek literacki zaznaczony w różnych publikacjach almanachowych i prasowych, zebrany w kilku tomach poezji:

Felieton gimnazjalisty

Zwykły dzień z życia ucznia
Wbiegając do klasy, tuż za nauczycielką,
próbuję zająć miejsce, w którym ukryję się
przed jej czujnym wzrokiem…
Dopiero po około pięciu minutach wlepiania
oczu w gładką tablicę orientuję się na jakiej jestem lekcji, padło na język polski.
Nagle z ust polonistki padają słowa, które już
niejedną osobę przyprawiły o dreszcze, drgawki
i palpitacje serca: „oddajemy wypracowania”.
Uczeń nerwowo przerzuca w pamięci wydarzenia
ostatniego tygodnia – matematyka, geografia,
mecz, dyskoteka, fizyka, chemia i znowu mecz.
Nic na temat jakiegokolwiek wypracowania.
Z zaskoczenia wyrywa go zbliżająca się do niego polonistka. Uczeń zdeterminowany, by tym razem
trzymać fason, przybiera prostą postawę oraz stanowczy wyraz twarzy, by w punkcie kulminacyjnym
spuścić głowę i wydusić jedynie ciche: „nie mam”.
Nauczycielka nie dociekając powodu pominięcia wypracowania w „rozkładzie jazdy” ogłasza wyrok: „niedostateczny”. Uczeń postawiony już
przed faktem dokonanym traci zainteresowanie zdobytym „wyróżnieniem” i ziewa przeciągle wpatrzony
do końca lekcji w tarczę drażniącego „pykadła”.
Daniel Nizioł
kl. 3 c Publicznego Gimnazjum
Zespołu Szkół w Niemodlinie

którego weszli nauczyciele poloniści, wyłoniło zwycięzców. Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII 2011 zdobyła
Dorota Grela reprezentująca Zespół Szkół z Chróściny Opolskiej.
Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. miejsce – Justyna Krzesińska – Liceum Ogólnokształcące ZS w Niemodlinie
2. miejsce – Aneta Łuczków – Zespół Szkół
w Chróścinie Opolskiej
3. miejsce – Magdalena Krajewska – Liceum
Ogólnokształcące ZS w Niemodlinie
Zwycięzcy w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. miejsce – Joanna Kociołek – Publiczne Gimnazjum w Graczach
2. miejsce – Michał Gola – Publiczne Gimnazjum
w Tułowicach
3. miejsce – Mateusz Jadach – Publiczne Gimnazjum w Graczach
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Niemodlina i Starostę Opolskiego, a pozostali uczestnicy dyplomy i wiosenne
żabki wykonane przez uczniów naszej szkoły. Organizatorzy dyktanda dziękują wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom za udział w XII Wielkim Konkursie
Ortograficznym. Zapraszamy za rok.
Violetta Szczyrk, Dorota Kożuch
„Wierszami witam
wiosnę”, „Źródła narodzin” czy „Znaleźć
światło”. W poezji naszego Gościa dominuje miłość do świata, do człowieka,
do natury.
Wydarzenie poetyckie było ucztą dla
odbiorców, ponieważ nasz bohater świetnie operuje słowem, dzięki czemu Jego opowieści dostarczyły
wiele wzruszeń, zabawy, wiedzy. Wizyta przerodziła
się w kilkugodzinne spotkanie, podczas którego nawiązały się przyjaźnie i zobowiązanie do dalszych
spotkań, czy to w Niemodlinie, gdzie poeta obecnie
przebywa, czy w Opolu, gdzie pan Andrzej mieszka.
Tatiana Śnieżek

Zrób prezent Św. Mikołajowi
to tytuł przedsięwzięcia charytatywnego, którego treścią jest zbiórka starych telefonów komórkowych do recyclingu, z którego finansowana jest pomoc dzieciom.
Młodzież i pracownicy Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego podjęli się realizacji tego zadania, a efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Wolontariusze z kl. II c gimnazjum przygotowali
plakaty informacyjne nt. zbiórki, jej celów, sposobu realizacji i zebrali ponad 100 telefonów, które
przesłaliśmy fundacji w Warszawie.

Sukces sportowców z Chrobrego
16 marca 2011 r. w Tułowicach odbył
się III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
I miejsce zdobyła drużyna piłkarska złożona
z uczniów klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

I Festiwal Filmów
Edukacyjnych
ZŁOTY ALCHEMIK 2011
Na początku kwietnia w Zespole Szkół
im. Bolesława Chrobrego odbył się I Festiwal Filmów Edukacyjnych – Złoty Alchemik 2011. Wzięło w nim udział 30 uczniów
gimnazjum, którzy przygotowali łącznie 24
prace konkursowe. Są to filmy i prezentacje multimedialne.
Komisja konkursowa w składzie: panie A. Rybicka, M. Dawidziak i B. Oleksa miała bardzo trudne zadanie. Po wielu dyskusjach i kilkukrotnym oglądaniu
wszystkich prac wybrano te najlepsze. Odbyły się
również dwa pokazy dla publiczności cieszące się dużym powodzeniem. W piątek 8 kwietnia, w obecności pani dyr. B. Paneckiej, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez
Radę Rodziców. Oto lista nagrodzonych:
Kategoria „Film”:
• główna nagroda festiwalu – Złoty Alchemik 2011 - Tomasz Czart i Bar tosz Gryga z klasy III bg za film pt. „Alkohol etylowy wróg czy przyjaciel?”
• II nagroda - Jakub Szpiech, Mateusz Górski
z klasy II bg za film „Dwutlenek węgla i my”
• III nagroda - Urszula Mazur, Marta Skrzetuska
z klasy III bg za film „Doświadczenia”
Kategoria „Prezentacja multimedialna”
• Główna nagroda festiwalu – Złoty Alchemik 2011 Dominika Grin z klasy I bg za prezentację
pt. „Ziemia”
• II nagroda Wojciech Nachtigall z klasy III a za prezentację „Ropa naftowa”
• III nagroda Marta Wydra z klasy I ag za prezentację pt. „Zanieczyszczenia środowiska”. Nagrodę publiczności zdobył film Mateusza Jasińskiego,
Dominika Łyszczarczyka i Kacpra Łacinnika pt. „Mentos i coca – cola”.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu
i życzymy wielu sukcesów szkole i w... branży filmowej. Hollywood czeka…!
Organizatorzy:
A. Rybicka i I. Szamszur
Środki uzyskane z przetworzenia zgromadzonych telefonów zostaną przekazane na działalność dwóch organizacji – FUNDACJI ŚW. MIKOŁA JA i FUNDACJI DZIECIOM W POTRZEBIE. Akcja
wzorowana jest na inicjatywie, którą z powodzeniem od kilku lat prowadzi irlandzka The Jacke
and Jill Children's Foundation Charity, opiekująca
się dziećmi nieuleczalnie chorymi.
Realizacja takiego wydarzenia z jednej strony
otwiera na drugiego człowieka, a z drugiej ogranicza szkodliwy wpływ śmieci elektronicznych na środowisko.
Tatiana Śnieżek

Oto skład zwycięskiej drużyny, którą prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Ryszard
Pasternak: Damian Gargała, Dominik Łyszczarczyk, Mateusz Jasiński, Paweł Jobczyk, Mateusz
Mierzwiak, Wojciech Nachtigall, Adrian Potępa,
Łukasz Zaranek.
Elżbieta Woźniak

Trzymamy rękę na pulsie

Wieści
z gminy

– 2011.03.08 – 2011.03.11, Tłustoręby, nieznany sprawca odginając blachę włamał się do garażu,
z którego skradł rury, pręty zbrojeniowe oraz 20 europalet. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
Straty – 1,5 tys. zł,
– 2011.03.09, Niemodlin, patrol policji zatrzymał do kontroli nietrzeźwego (0,29 mg/l) lat 20
(zam. Niemodlin), który kierował samochodem m-ki
Peugeot,
– 2011.03.11 – 2011.03.12, Niemodlin, nieznany sprawca z otwartej hali produkcyjnej skradł
przewody spawalnicze na szkodę firmy FERMSTAL
WKS Sp. z o. o. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 8,2 tys. zł,
– 2011.03.12 – 2011.03.13, Gracze, nieznany
sprawca, wybijając szybę w oknie, włamał się do piekarni, z której skradł 5 litrów oleju roślinnego na szkodę piekarni SMAK. Straty – 200 zł,
– 2011.03.12, Niemodlin, policjanci z KP zatrzymali na gorącym uczynku dwudziestopięciolatka
i dwóch siedemnastolatków (zamieszkali N. pow.
Opole), którzy wyłamując kratę w oknie włamali się
do magazynu na szkodę firmy AQUA BORO,
– 2011.03.14, Niemodlin, policjanci z KP Niemodlin ustalili, że sprawca w wieku lat 23 Damian W.
w okresie 2-8.03.2011 r. w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich włamując się do mieszkania nr 1 i 3, zabrał w celu przywłaszczenia płyty
grzewcze z kaflowego pieca, drzwiczki i popielnicę
na szkodę Urzędu Gminy Niemodlin,
– 2011.03.14 – 2011.03.15, Niemodlin, nieznany sprawca wyłamując okno włamał się do hali
produkcyjnej na szkodę firmy BERLINER LUFT,
– 2011.03.14 – 2011.03.15, Rzędziwojowice,
nieznany sprawca, otwierając drzwi dopasowanym
kluczem, włamał się do samochodu ciężarowego
marki SCANIA, z którego skradł portfel z pieniędzmi,
kartami bankomatowymi, prawem jazdy i innymi
dokumentami,
– 2011.03.16, Policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali i udowodnili, iż Andrzej S., lat 58 w okresie 16.12.2010 – 19.01.2011 dokonał szeregu kradzieży kabli z napowietrznych linii telefonicznych
na szkodę TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ,
– 2011.03.13 – 2011.03.14, Niemodlin,
w dniach 13 – 14. 03.2011 r. nieznany sprawca dokonał zniszczenia materiałów budowlanych na terenie trzech niezamieszkałych domów w budowie. Straty – 2 tys. zł.,
– 2011.03.16, Niemodlin, nieznany sprawca,
wyłamując drzwi, włamał się do piwnicy, z której
skradł 10 kegów z piwem oraz 6 pustych. Straty – 5.8
tys. zł.,
– 2011.03.15 – 2011.03.17, Niemodlin, nieznany sprawca ze zbiornika paliwa ciągnika rolniczego marki HOLLAND skradł 110 litrów oleju napędo-

wego na szkodę Gospodarstwa Rybnego w Niemodlinie. Straty – 500 zł.,
– 2011.03.17 – 2011.03.19, Piotrowa, nieznany sprawca, wyginając skobel w drzwiach, włamał
się do garażu, z którego skradł dwa koła samochodowe, spawarkę, 80 litrów oleju napędowego oraz
dwie wiertarki. Straty – 1.1 tys. zł.,
– 2011.03.18 – 2011.03.21, Niemodlin, nieznany sprawca ze zbiornika paliwa samochodu MERCEDES skradł 500 litrów oleju napędowego. Straty
– 2,4 tys. zł.,
– 2011.03.23, Niemodlin, policjanci z KP zatrzymali trzydziestodziewięcioletniego mężczyznę
(zam. D. pow. Opole) poszukiwanego celem doprowadzenia do AŚ/ZK. Sprawę poszukiwawczą prowadzi KP w Niemodlinie,
– 2011.03.23, Niemodlin, policjanci SPPP
w Opolu w trakcie kontroli drogowej ujawnili, że
obywatelka Bułgarii (lat 29) przebywa w N. pow.
Opole, posługuje się sfałszowaną umową kupna sprzedaży samochodu matki Opel Vectra,
– 2011.03.28, Szydłowiec Śląski, przy ścieżce
spacerowej Daniel P. ujawnił skorodowany przedmiot o średnicy 12 cm i długości 30 cm, przypominający pocisk artyleryjski,
– 2011.03.25 – 2011.03.28, Gracze, nieznany
sprawca, wpychając okno, włamał się do magazynu
zbożowego, z którego skradł 180 metrów przewodów elektrycznych, na szkodę Przedsiębiorstwa Rolno-Zbożowego MIESZKO. Straty – 3,0 tys. zł,
– 28.03.28, Gracze, patrol z WRD KMP Opole
zatrzymał 56-letniego mężczyznę (zam. G. pow. Opole), który będąc w stanie nietrzeźwym 0,81 mg/l
kierował rowerem. Postępowanie prowadzi KP Niemodlin,
– 2011.03.28 – 2011.03.29, Niemodlin, nieznany sprawca, przecinając kłódkę, włamał się
do pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł
piłę spalinową marki STIHL, 60 litrów oleju napędowego i 20 litrów etyliny na szkodę Stanisławy D., następnie, przecinając kłódkę, włamał się do dwóch pomieszczeń gospodarczych. Straty 1,0 tys. zł,
– 2011.03.30, Niemodlin, policjanci z SPPP
w Opolu zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę
(lat 49) zam. G. pow. Opole, który kierował rowerem
pomimo zakazu sądowego,
– 2011.03.31, Niemodlin, policjanci z SPPP KWP
w Opolu zatrzymali nietrzeźwego (0,32 mg/l) lat 54
zam. N. pow. Opole, który kierował rowerem,
– 2011.04.04, Niemodlin, nieznany sprawca
z torebki skradł saszetkę z prawem jazdy, dowodem
osobistym oraz pieniędzmi. Straty – 1,7 tys. zł,
– 2011.04.06, Rogi, na terenie prywatnym podczas wykonywania prac polowych ujawniono skorodowany przedmiot o średnicy 10 cm i długości 10 cm, przypominający pocisk artyleryjski,
– 2011.04.08, Niemodlin, w godz. 6.00 –
7.25, 18–letnia dziewczyna (zam. N. pow. Opole)
podczas kąpieli straciła przytomności w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie,
– 2011.04.09, Niemodlin, nieznany sprawca
skradł z mieszkania pieniądze na szkodę Janiny S.
Straty – 11, 0 tys. zł,
– 2011. 04. 09, Jakubowice, policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego (l, 33 mg/l) kierow-

Edukacja
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cę, lat 44, zam. w. pow. Nysa, który kierował
samochodem marki VW Polo, pomimo orzeczonego
przez Sąd prawomocnego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi,
– 2011.04.10, Droga Krajowa 46, Patrol z KP
Niemodlin zatrzymał nietrzeźwego (1, 22 mg/l) kierowcę, lat 23 (zam. pow. Opole), który kierował samochodem marki VW golf.
KP w Niemodlinie ostrzega, aby w trakcie okresu świątecznego nie pozostawiać torebek, reklamówek i dokumentów w widocznym miejscu w pojazdach. Z uwagi na duży ruch przedświąteczny mogą
też nasilić się kradzieże kieszonkowe.

Historia Lokalna
– spotkanie szesnaste
W dniu 15 kwietnia w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie, w ramach projektu Historia Lokalna, Niemodlińskie
Towarzystwo Regionalne, Burmistrz Niemodlina
i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowali odczyt dr Henryki Maj „Obóz pracy przymusowej w Klein Mangersdorf w latach 1941-1942”.
Projekt „Historia Lokalna” współfinansowany
jest ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska
oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji rządu Republiki Federalnej Niemiec.
Odczyty i spotkania odbywają się w ramach
programu Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin realizowanego od roku 1997 przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wespół z samorządami i organizacjami
społecznymi.
Inf. NTR

Obchody 217. rocznicy wybuchu
Powstania Kościuszkowskiego
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne 23
marca, w przeddzień 217. rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, na Skwerze Konstytucji 3 Maja w Tułowicach, zorganizowało uroczysty
capstrzyk upamiętniający to historyczne wydarzenie. Uczestnicy m.in. złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą pamiątkową.
kk

Zachowajmy czystość
w swojej okolicy!
Wiosna odkrywa przed nami swoje uroki, ale
także nieczystości, śmieci i brud, który „przezimował” pod śniegiem, a teraz prezentuje się w całej
okazałości również gościom, którzy odwiedzają
Niemodlin i okoliczne miejscowości.
Apelujemy zatem do wszystkich Mieszkańców
Gminy Niemodlin, którym na sercu leży nasze
wspólne dobro i pozytywny wizerunek na zewnątrz. Dbajmy o czystość, nie wyrzucajmy do lasów, rowów i w miejsca mniej uczęszczane niepotrzebnych sprzętów, części samochodowych,
azbestu, odpadów i innych nieprzydatnych rzeczy. Nasza okolica świadczy o nas samych – nie zapominajmy o tym!
Red.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
w okresie od 24.02.2011 r. do 27.03.2011 r. realizując zadania organu
wykonawczego Gminy Niemodlin:
• W dniu 1 marca Burmistrz wziął udział w spotkaniu z rolnikami Powiatu Opolskiego podczas
dorocznego spotkania Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
• W dniu 2 marca Burmistrz spotkał się z mieszkańcami wsi Brzęczkowice w sprawie przebiegu
obwodnicy Niemodlina.
• W dniu 7 marca Burmistrz spotkał się z kierownictwem Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń
i Melioracji w Opolu, podczas którego omówiono harmonogram ewentualnych prac renowacyjnych
Ścinawy Niemodlińskiej oraz omówiono problemy zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy.
• W dniu 8 marca Burmistrz wziął udział w spotkaniu radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie
oraz firmy AZYSA – wykonawcy kanalizacji etapu V w Niemodlinie.
• W dniu 10 marca z udziałem Burmistrza odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do Spraw
Oświaty poświęcone aktualnym problemom niemodlińskich placówek oświatowych.
• W dniu 14 marca Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Nieckarzem wzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO w Opolu na temat zadań organów wykonawczych
w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

VII sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 29 marca 2011 r. odbyła
się VII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie,
na której podjęto następujące uchwały:
• uchwala Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie zmian
budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
• uchwala Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów i nagród sportowych dla zawodników,
z terenu Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe.
• uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

• W dniu 16 marca Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali
umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy 19 placów zabaw. W
tym samym dniu Burmistrz spotkał się z radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartłomiejem
Walków Prezesem UKS SOKOLIK na temat możliwości finansowania klubu w 2011 roku.

• uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Niemodlinie do Kapituły przyznającej honorowe
wyróżnienia „Złoty Sokół.”

• W dniu 17 marca Burmistrz oraz Dyrektor SZOZ Pani Teresa Adamczyk spotkali się z
Prezesem NFZ w Opolu. Podczas spotkania omówiono problemy funkcjonowania ZOZ-u oraz
możliwości przejęcia kontraktu na usługi rehabilitacyjne po zlikwidowanym gabinecie Caritas w
Opolu.

• uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Rewizyjnej.

• W dniu 18 marca, na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Burmistrz wziął udział
w spotkaniu Wojewody Opolskiego z przedstawicielami GDDKiA w Opolu na temat aktualnego
stanu zaawansowania prac projektowych i problemów związanych z budową obwodnicy
Niemodlina.
• W dniu 21 marca Burmistrz wręczył w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Józefa
Sebesty odznaczenia zasłużonym mieszkańcom Gminy dla rozwoju samorządności. Podczas
spotkania Burmistrz złożył gratulacje Pani Zofii Żużałek z okazji uhonorowania przez Prezydenta RP
Orderem Odrodzenia Polski za zasługi podczas II Wojny Światowej.
W tym samym dniu gościem Burmistrza był pan Czesław Paszkowski – Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Niemodlinie. Podczas rozmowy omówiono problemy związane
z szybką realizacją uchwały Rady Miejskiej dotyczącą przyznania dotacji do działalności klubów
sportowych.
• W dniu 22 marca Burmistrz przeprowadził rozmowy na temat lokalizacji i koncepcji budowy
nowego przedszkola w Niemodlinie.
• W dniu 23 marca Burmistrz spotkał się z Dyrektorem GDDKiA w Opolu panem Bolesławem
Pustelnikiem na temat możliwości przesunięcia węzła Brzęczkowice w celu zrealizowania postulatów
mieszkańców tej miejscowości i przemieszczenia przebiegu obwodnicy maksymalnie daleko od tej
miejscowości oraz remontu chodnika w miejscowości Sosnówka. W tym samym dniu Burmistrz
spotkał się z Dyrektorem Caritas Opole ks. Arnoldem Drechslerem, w celu wyjaśnienia
nieporozumień na tle braku dofinansowania działalności gabinetu rehabilitacji przez Gminę w 2011
roku .
• W dniu 24 marca Burmistrz spotkał się z Prezesem RSP Wydrowice panem Zbigniewem
Kosterkiewiczem w sprawie przejęcia gruntów RSP pod potrzeby dróg gminnych.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

• uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego,
za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.
• uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
• uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2011 r. – w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
przedsięwzięć chroniących środowisko.
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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Biuro Podawcze otwarte

Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz dla członków ich rodzin
w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
(budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)
Udziela pomocy w zakresie:
•
motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
•
informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
•
prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
•
wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
•
wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
•
wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem
lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
•
wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy,
•
pomocy psychologicznej.
Usługi Punktu są nieodpłatne.
Godziny przyjęć klientów:
Czwartek od 14.00 do 18.00 - specjalista terapii uzależnień
Piątek (poza ostatnim piątkiem w miesiącu) od 8.30 do 12.30 - instruktor
terapii uzależnień
Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16.30 do 17.30 - psycholog
Pracownicy Punktu udzielają również porad telefonicznych w godzinach pracy pod
nr telefonu 77/ 4 606 313.

Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• motywuje osoby nadużywające alkoholu do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,
• wnioskuje do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Komisja przyjmuje interesantów
w ostatni roboczy piątek miesiąca
w godz. od 15.00 do 18.00
w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
w Niemodlinie (tel. 77 4606 313)
Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Grupa AA
odbywa spotkania w siedzibie Punktu Konsultacyjnego (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
w Niemodlinie):
• w środy (poza ostatnią środą w miesiącu) – od 17.30 do 19.00 (miting zamknięty),
• w ostatnią środę miesiąca – od 17.30 do 19.00 (miting otwarty).

Urząd Miejski w Niemodlinie
informuje, że od dnia 4 kwietnia
2011r. uruchomione zostało Biuro
Podawcze. Znajduje się ono na
parterze budynku w pok. Nr 5. Biuro
przyjmuje wszystkie podania, wnioski
oraz korespondencję kierowaną
do Urzędu. Organizacja Biura
Podawczego ma na celu ułatwienie
dostępu oraz skrócenie czasu
załatwiania spraw urzędowych
wszystkim interesantom.

Burmistrz Niemodlina
informuje o możliwości wykupu
przez najemców komunalnych lokali
mieszkalnych z zastosowaniem preferencyjnej bonifikaty.
W dniu 31 marca 2011 roku weszła w życie
uchwała Rady Miejskiej w Niemodlinie umożliwiająca najemcom lokali, którzy dokonają jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży
przed zawarciem aktu notarialnego, nabycie
na własność najmowanego lokalu mieszkalnego
z zastosowaniem 90 % bonifikaty, przy czym bonifikatę tę zwiększa się do 95%, jeżeli wskutek
równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania
wchodzące w skład danej nieruchomości przestaną być własnością Gminy.
Bonifikaty w wysokości 95% nie stosuje się
przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących
się w budynkach jedno lub dwu lokalowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (p. 35) tel. 77/4606-295 wew. 209.

Kwalifikacja wojskowa
dla mieszkańców Miasta
i Gminy Niemodlin
Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2011 r. mieszkańcy Gminy Niemodlin objęci
kwalifikacją wojskową w dniach 18-20 kwietnia 2011 r. mieli obowiązek stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską nr 2 w Opolu.
Informuje się, że osoby które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji, mogą w terminie do 30 maja 2011 r. zgłosić się do siedziby
Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Opolu
przy ulicy Katedralnej nr 2 – Dom Katechetyczny na placu przy Katedrze w Opolu, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30.
Informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej
udziela Inspektor GCR Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – tel. 077 4606 295 w. 218 (pokój
nr 63, III piętro Urzędu Miejskiego).
Opr. Inspektor GCR UM
Zenon Romańczukiewicz

PULS

Sport

Jeśli chodzi o sztuki walki
to MMA jest przyszłością
Z mieszkańcem Niemodlina – Pawłem Jastrzębskim
– zwycięzcą turnieju MMA, organizowanego przez federację Ring
XF, który odbył się 9 kwietnia 2011 r., rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Proszę opowiedzieć
Czytelnikom „Pulsu Niemodlina” o dyscyplinie spor tu, którą Pan uprawia…
Paweł Jastrzębski: Uprawiam dyscyplinę
zwaną MMA (Mixed Mar tial Art – z języka angielskiego) – są to mieszane sztuki i spor ty walki. Walczymy w takiej płaszczyźnie i używamy
takich technik, które są dozwolone we wszystkich
innych spor tach walki, np. w boksie, kickboxingu,
karate, judo, jiu jitsu. W MMA wszystkie te style
mieszamy. Wychodzimy z walk zarówno w stójce
– kopiąc, uderzając, jak również używamy zapasów – walka w klinczu, stosujemy rzuty na ziemię.
Jeśli chodzi o walkę w par terze możemy uderzać, zakładać dźwignię na różne stawy np. staw
kolanowy, łokciowy, barkowy, możemy dusić, możemy także nokautować.
MMA wywodzi się z Brazylii – od brazylijskiego jiu jitsu, vale tudo po turnieje w klatce. Natomiast jeśli chodzi o zaplecze szkoleniowe to zdecy dowa nie znaj du je się ono w Sta nach
Zjednoczonych, głównie w Los Angeles.
Puls Niemodlina: Skąd u Pana zainteresowanie akurat tą dyscypliną spor tu?

Chy ba nie jest ona aż tak po pu lar na
w naszym kraju i na świecie…
Paweł Jastrzębski: Jeżeli chodzi o sporty walki, to MMA zdobywa coraz większą popularność. Na świecie bije rekordy oglądalności. Jeśli chodzi o nasz kraj, to organizowane są walki
federacji KSW, w których występuje m. in. Mariusz Pudzianowski. Ta federacja organizuje walki na podstawie formuły MMA. Osoby, które się
interesują sztukami walki wiedzą jak to wygląda.
W Stanach Zjednoczonych MMA pobiło oglądalnością boks. Jeśli chodzi o spor ty walki, to, według mnie, MMA jest przyszłością. Jest widowiskowe, przyciąga ludzi, przyciąga zawodników.
Zwłaszcza gdy idą za tym jeszcze jakieś pieniądze, choć w Polsce trudno jest pod tym względem, ale myślę, że będzie dobrze.
Jeśli chodzi o moją przygodę z MMA, to zaczęło się od tego, że dwa lata temu zostałem Mistrzem Polski submission fighting – formuła walki za pa śni czej opar tej tyl ko i wy łącz nie
na chwytach. Trenuję w klubie Lutadores Opole
pod kierunkiem najlepszego „ciężkiego” zawodnika w Polsce – Damiana Grabowskiego. Znajdu-
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je się on także w czołówce Europy, jest Wicemistrzem Świata w brazylijskim jiu jitsu, Mistrzem
Europy – jak widać wiele znaczących osiągnięć.
Klub bazuje na technikach brazylijskiego jiu
jitsu i submission fighting. Dzięki tym sukcesom
postanowiliśmy pójść dalej – w kierunku MMA.
Każdy, kto trenuje spor ty walki, marzy o tym,
żeby się zmierzyć w formule, która ma jak najmniej ograniczeń, MMA jest najbardziej zbliżona
do realnej walki.
PN: Ale wszelkie względy bezpieczeństwa oczywiście zachowujecie…
Paweł Jastrzębski: Jak najbardziej. Są
sędziowie ringowi, sędziowie, którzy walkę oceniają, jest lekarz. Każdy zawodnik ma ochraniacze. Walka opiera się na ustalonych zasadach.
Stereotypem, który pokutuje od początku lat dziewięćdziesiątych, jest to, że w MMA nie ma zasad,
mówi się, że na ring wchodzi dwóch zawodników,
a wychodzi jeden. Otóż jest to jedna wielka bzdura. MMA to walka całkowicie spor towa, są reguły, niektórych rzeczy nie można wykonywać.
PN: Jakie są Pana największe sukcesy spor towe?
Paweł Jastrzębski: O sukcesie sprzed
dwóch lat, kiedy to zostałem Mistrzem Polski
w submission fighting, już wspomniałem.
Natomiast dzięki wygranej w ostatnim turnieju MMA w Zgierzu mam możliwość ubiegać
się o zawodowy kontrakt. Jeśli chodzi o ten turniej, to był to turniej organizowany przez federację MMA zawodowego Ring XF. Federacja ta
otworzyła ciąg turniejów dla amatorów. Główną
nagrodą, w każdej kategorii wagowej, jest możliwość podpisania z nimi zawodowego kontraktu,
czyli walk na poważnych galach za pieniądze.
W tur nie ju tym sto czy łem czte ry wal ki,
wszystkie udało mi się wygrać łącznie z finałem.
Na turniej przyjechali zawodnicy z całej Polski,
dobre kluby są w Szczecinie, w Krakowie, ale myślę, że klub z Opo la tak że jest w czo łówce,
na pewno nie mamy się czego wstydzić. W Opolu istnieją dwa bądź trzy kluby MMA, ja, jak już
wspomniałem, akurat trenuję w klubie Lutadores
Opole.
Wygrywałem również inne turnieje amatorskie w Polsce submission fighting, brazylijskiego
jiu jit su czy MMA. Nie je stem nowi cju szem
pod tym względem.
PN: Otworzyła się przed Panem możliwość zawodowego uprawiania spor tu.
Wiąże Pan z tym swoją przyszłość?
Paweł Jastrzębski: Aktualnie studiuję
prawo i eko no mię. My ślę, że mi mo wszyst ko
z tym zwiążę swoją przyszłość i plany zawodowe.
Moim marzeniem od zawsze było studiowanie
prawa. Ale nie ukrywam, że marzeniem spor towym jest rozpoczęcie kariery w MMA, jednak
w Polsce trudno się utrzymać z uprawiania tego
spor tu. Może w przeciągu trzech, czterech lat,
coś się diametralnie zmieni… Obecnie staram się
pogodzić studia z codziennymi treningami. Bywa
ciężko, brakuje czasu, pogodzenie tego wszystkiego wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń. Jednak
zdaję sobie sprawę z tego, że aby odnieść sukces,
trzeba ciężko pracować. Trenuję już czwar ty rok,
jest to moja pasja, dlatego nie narzekam.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować
ludziom, bez których nie byłoby moich sukcesów
i którzy pomagali mi w przygotowaniach do zawodów: Trenerowi Damianowi Grabowskiemu,
wszystkim kolegom z Lutadores Opole oraz Burmistrzowi Niemodlina panu Mirosławowi Stankiewiczowi za wkład finansowy w przygotowania.

Sport
W dniu 25 marca 2011 r. rozpoczęła rozgrywki wiosenne III liga piłki nożnej – grupa opolsko-śląska. Gminę Niemodlin
w rozgrywkach ponownie reprezentuje Ludowy Klub Sportowy
„Skalnik” Gracze.

Ta graczewska drużyna, z bogatymi tradycjami,
założona została w 1953 roku. W 1974 roku została reaktywowana przez obecnego prezesa Andrzeja
Miśtę i jego zastępcę Mariana Maciejewskiego. Uzyskała na krótko awans do klasy A, który powtórzyła
po osiemnastu latach.
Sukcesami, którymi może się poszczycić zespół
„Skalnika” Gracze to dziewiąte miejsce w trzeciej lidze w sezonie 2005/2006 oraz 2009/2010 oraz
zdobycie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
w latach 2003/2004 i 2006/2007.
Obecnie prezesem drużyny „Skalnik” Gracze
jest Andrzej Miśta, natomiast jego zastępcą Stanisław Rakowski. Funkcję sekretarza zespołu pełni
Edward Jędra, a członkami są: Ryszard Kucharski
i Jan Zynder. Trenerem drużyny „Skalnik” Gracze
od 2008 roku jest Grzegorz Kutyła, kierownikiem –
Radosław Miśta, natomiast masażystą zespołu jest
Marek Granatowski.
Katarzyna Knieja
Redakcja „Pulsu Niemodlina” o historię, sukcesy i porażki, a także o plany
i spor towe cele na przyszłość drużyny
„Skalnika” Gracze, zapytała jej prezesa –
Andrzeja Miśtę:
„Od początku
swojego istnienia
do 1970 roku
„Skalnik” Gracze
grał na poziomie B
klasy.
W
latach 1970 – 1974
drużyna nie uczestniczyła w oficjalnych rozgrywkach
Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
Po moim przyjeździe do Graczy (w 1974 r.)
wraz z Marianem Maciejewskim udało się nam
reaktywować klub i od tamtej pory nieprzerwanie
uczestniczymy w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim, jak i na szczeblu centralnym Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
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„Skalnik Gracze” – dawniej i dziś
W sezonie 1975/76 mieliśmy krótki epizod –
grając w A klasie. W historii klubu, jeśli chodzi
o działaczy, razem z Marianem Maciejewskim
uruchomiliśmy sekcję Piłki Nożnej w Graczach,
ale jednocześnie byliśmy zawodnikami, graliśmy
najdłużej w Skalniku, w tamtych latach.
Od roku 1994 do dzisiaj w „Skalniku” Gracze
grają Zygmunt Bąk i jego młodszy brat – Grzegorz Bąk. Zygmunt jest napastnikiem, a Grzegorz bramkarzem.
Nasza drużyna w 1992 roku awansowała
do A klasy, po czterech latach byliśmy w klasie
okręgowej i po następnych trzech latach awansowaliśmy do IV ligi wojewódzkiej, a w 2002 roku,
po raz pierwszy awansowaliśmy do szczebla centralnego rozgrywek III ligi, w której grały kluby
z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Po rocznym pobycie w tej lidze, spadliśmy do IV ligi, ale w 2005 roku awansowaliśmy ponownie i do dziś gramy w III lidze.
W międzyczasie dużym sukcesem „Skalnika”
była wygrana w rozgrywkach Pucharu Polski –
na szczeblu centralnym. Przypadł nam wówczas
znaczący przeciwnik – klub Cracovia, ze stuletnią
tradycją. W dniu 3 sierpnia 2004 roku wygraliśmy 2:1. Było to osiągnięcie na skalę krajową, ponieważ odbiło się to szerokim echem, również
w telewizji. W wiadomościach spor towych podano, że Cracovia przegrała ze „Skalnikiem Gracze”. Mało kto wiedział, gdzie leżą Gracze. Zaczęto się interesować, gdzie znajduje się nasza
miejscowość. A znajduje się na Opolszczyźnie,
w Gminie Niemodlin. Z pewnością była to wtedy
promocja, nie tylko Graczy, ale i całej gminy.
Od 2005 roku gramy systematycznie w III lidze. Po reorganizacji, w 2008 roku, III liga obejmuje dwa województwa – śląskie i opolskie. Należy podkreślić, że śląska piłka stoi na wysokim
poziomie i wcale nie jest lżej grać. Jest to sukces,
zważywszy na to, że Gracze to mała miejscowość, a jednak ciągle utrzymujemy odpowiedni
poziom spor towy.
W historii klubu było wiele różnych momentów – lepszych, gorszych. Faktem jest, że nasz
klub zapisał się na stałe w historii Opolskiego
Związku Piłki Nożnej. Ważną datą wpisującą się
w historię „Skalnika” Gracze jest rok 1999, kiedy
to przy pomocy naszego głównego sponsora, czyli firmy „Bazalt-Gracze” z udziałem Gminy Niemodlin wybudowany został pawilon spor towy. Mamy
mały kameralny stadion, który wpisał się w krajobraz Graczy i dobrze jest widziany również przez
gości odwiedzających nasz obiekt.
Trzeba wspomnieć też o młodzieży, która gra
w Graczach w piłkę. W drużynie „Skalnik” –
w „Orlikach” grają dziewięcio, dziesięciolatkowie.
Jest to nadzieja na przyszłość – te dzieci zasilą
kiedyś „dorosłą” drużynę.
Niestety dziś „Skalnik” Gracze jest drużyną,
która plasuje się na końcu tabeli III ligi piłkarskiej,
ale gramy nadal przede wszystkim dla kibiców,
również dla prestiżu i honoru. Nie poddajemy
się i nie wycofujemy z rozgrywek drużyny, kiedy są
kłopoty. Mimo, że mamy małe problemy finansowe i kadrowe, jednak staramy się podtrzymać
odpowiedni poziom spor towy. Mam nadzieję, że
pomoże nam firma „Bazalt-Gracze”. Być może będzie to szczebel niższy – wojewódzki, ale i tak, patrząc pod kątem poziomu spor towego, jesteśmy
dosyć wysoko porównując np. miejskie kluby spor-

towe z Brzegu, Nysy, Głubczyc, Otmuchowa,
Krapkowic czy Ozimka – niektóre z nich osiągały
kiedyś poziom drugoligowy. Dziś dorównujemy
tym miastom, więc nie jest tak źle. Jeżeli nawet
będziemy grać w IV lidze, to uważam, że należy
utrzymać dla naszej Niemodlińskiej Ziemi i dla jej
kibiców poziom piłkarski nie gorszy od ościennych gmin.
Nie ukrywam, że liczymy na większe wsparcie ze strony władz gminnych, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo jednak ten szczebel rozgrywek,
na którym się znajdujemy, jest w pewnym sensie też promocją gminy. Mamy warunki lokalowe i dobrą płytę boiska, by grać na odpowiednio do brym po zio mie spor to wym tj.
przynajmniej w IV lidze. Jeśli jeszcze dołączy
do tego wsparcia Spółka „Bazalt-Gracze”, to
myślę, że te dwa podmioty (wraz z Urzędem
Miejskim w Niemodlinie) sprawią, że bez problemu podołamy wyzwaniu. Myślę tutaj o stronie
finansowej, bo o stronę spor tową jestem spokojny – zawodnicy zawsze są – z Graczy, ościennych miejscowości, czy z Opola.
Nasza drużyna wypracowała sobie już markę i uznanie, na jakie z pewnością zasługuje, dlatego bardzo byśmy nie chcieli zaniechać działalności spor towej w Graczach. Przyznam szczerze,
że „Skalnika” Gracze finansowo obecnie nie stać
na to, by grać w III lidze, ale IV liga to poziom
adekwatny do naszych możliwości. Nie chodzi
nam o to, by za wszelką cenę grać w III lidze,
a po krótkim czasie, ze względów finansowych,
być zmuszonym wycofać się z rozgrywek. Bo tak
jest najprościej – zwinąć żagle, gdy są problemy… My tego nie chcemy.
Celem działaczy „Skalnika” jest spokojne
funkcjonowanie klubu na szczeblu wojewódzkim.
Za dwa lata będziemy obchodzić sześćdziesięciolecie powstania klubu, dlatego tak nam zależy, by
utrzymać się przynajmniej na tym dobrym, wojewódzkim poziomie rozgrywek piłkarskich.
Miejscowość Gracze była w jakimś sensie,
nie tylko na mapie spor towej, wypromowana
dzięki sukcesom naszej drużyny. Znamienny był
ten, wspomniany przeze mnie, mecz z Cracovią.
Mówiono o tym dużo i wszędzie. W tamtym czasie, gdy wygraliśmy z Cracovią, drużyna ta była
liderem ekstraklasy. Była to sensacja, że przegrali z nami – kopciuszkami z IV ligi. Dzięki tej wygranej graliśmy w grupie m.in. z Górnikiem Zabrze, z GKS-em Katowice i Podbeskidziem
Bielsko-Biała. Na naszym boisku – w drużynie
przeciwników – grali bracia Brożkowie, którzy
dziś grają w polskiej reprezentacji. Wiele znaczących osób „przewinęło” się przez małe Gracze.
W przeszłości graliśmy sparingi z Zagłębiem Lubin, ze Śląskiem Wrocław, a więc naprawdę nie
mamy się czego wstydzić. Nikt o naszym klubie
źle nie mówi.
Podkreślę jeszcze raz, że najważniejsze jest
to, żeby klub funkcjonował. Nie pokazaliśmy się
tylko na chwilę, nie zniknęliśmy z mapy piłkarskiej Opolszczyzny. Jesteśmy na niej nieprzerwanie od 37 lat i chcielibyśmy nadal tę działalność pro wa dzić, ale do te go po trze buje my
wsparcia Gminy Niemodlin i głównego sponsora Spółki „Bazalt - Gracze”. Wtedy na pewno
jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się sukcesami spor towymi naszego klubu, naszej miejscowości i naszej gminy..”
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Niemodlina

Zachęcam wszystkich mieszkańców
do uczestnictwa
w życiu sportowym gminy
Z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie,
Krzysztofem Kubiakiem, rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Od 1 marca br. zajmuje Pan stanowisko dyrektora Ośrodka
Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie. Jakie
są Pana pierwsze wrażenia z pracy i pobytu w Niemodlinie?
Krzysztof Kubiak: Ogrom pracy związanej
z założeniem firmy. Wcześniej nie było tego podmiotu w Niemodlinie, trzeba było wszystko praktycznie stworzyć od podstaw. Dużo spraw organizacyjnych, które czasem wydają się prawie
niemożliwe do zrealizowania. Staraliśmy się przez
okres ponad miesiąca, odkąd jednostka istnieje,
tak to wszystko pozałatwiać, by firma normalnie
mogła funkcjonować. Jeszcze nie do końca nam
się to udało, bo do dziś nie mamy internetu, co
jest w tej chwili właściwie nieodzowną stroną
działania każdej firmy. No, ale niestety, tak to
w Polsce jest, że nie wszystkie sprawy można załatwić od razu. Niemniej jednak ten pierwszy miesiąc poświęciliśmy głównie na założenie firmy
i na zatrudnienie osób.
PN: Dlaczego zdecydował się Pan wystar tować w konkursie na stanowisko
dyrektora nowo powstałej jednostki
w mieście? To chyba duże wyzwanie budować coś od podstaw…
Krzysztof Kubiak: Sprawy spor tu, rekreacji, turystyki są mi bliskie od początku ukończenia studiów. Ukończyłem studia na wydziale Wychowania Fizycznego i trener skim Akademii
Wychowania Fizycznego, w związku z tym te sprawy były mi zawsze bliskie. Głównie toczyły się wokół pracy z młodzieżą – trenerskiej, szkolnej. Myślę, że te lata pracy i duże doświadczenie
w organizacji imprez, życia spor towego spowodowały, że nadszedł czas na zarządzanie spor tem,
kulturą fizyczną, kierowanie tym, co ma się dziać
w tych właśnie dziedzinach w Gminie Niemodlin.
PN: Jakie są cele i zadania, które Pan
sobie postawił obejmu jąc to stanowisko?
Krzysztof Kubiak: W Gminie Niemodlin
mamy dwa nowoczesne obiekty – halę spor tową
i boisko „Orlik” oraz dwa, które, szczerze mówiąc, spędzają sen z powiek i powodują frustrację, czyli zaniedbany stadion i basen kąpielowy
w Lipnie. Basen jest pięknie położony, ma naprawdę bardzo dobre miejsce wśród zieleni okolicznej, ale niecka i całość obiektu jest zaniedbana. Myślę, że niezbędne będą nakłady finansowe,
które pozwolą tym obiektom dobrze funkcjonować w kolejnych latach. Jeżeli tak zostanie jak
jest, to za dwa lata np. basen w ogóle może nie
zostać otwar ty. A szkoda by było, bo jest to duża

atrakcja, jeden z nielicznych basenów stumetrowych. Można tam odpocząć, zrelaksować się i oddychać świeżym powietrzem. Jednak potrzebne
są ogromne nakłady, nie tylko finansowe, ale
i ludzkie. Stadion miejski – to druga rzecz. Jest dużo młodzieży, która chce uprawiać sport, dlatego
uważam, że w rozwój stadionu też trzeba włożyć
trochę pieniędzy, nie tylko w jego infrastrukturę,
jeśli chodzi o rozgrywanie meczów piłkarskich, ale
również do uprawiania lekkiej atletyki. Ważne by
była tam bieżnia, skocznia, rzutnia – to wszystko,
co pozwoli młodym ludziom rozwijać się nie tylko
fizycznie, ale co daje także start do lepszego życia w ogóle.
PN: Jak zachęcić mieszkańców Niemodlina, a przede wszystkim dzieci
i młodzież, by zamiast spędzać czas
przed komputerem i telewizorem, uprawiały sport, korzystały z obiektów sportowych, które są na terenie miasta?
Krzysztof Kubiak: Dzisiejsza młodzież to
pokolenie komputerów, zajęć związanych głównie z siedzącym trybem życia, z intelektem. Ja
uważam, że musi to iść w parze z rozwojem fizycznym. Coraz częściej zdarza się, że dzieci
w szkole przynoszą zwolnienia lekarskie z zajęć
wychowania fizycznego, niestety jest to bardzo
niekorzystne dla ich rozwoju. Powoduje wady
postawy, otyłość, co jest największym problemem dzisiejszej młodzieży. Danie możliwości
uprawiania spor tu, kultury fizycznej, rekreacji
dzieciom od lat przedszkolnych, poprzez klasy
pierwsze, drugie, trzecie szkoły podstawowej
spowoduje, że w przyszłości będą one bardziej
sprawne, będą na pewno mniej chorować. Chcemy iść z ofer tą do tych najmłodszych dzieci.
Prężnie działa u nas szkółka piłkarska – Football
Aca de my, jest du ża chęć wśród tych dzie ci
do uprawiania tej dyscypliny spor tu. Rodzice są
zainteresowani. Jeżeli w tak młodym wieku zaczniemy dzieci zachęcać do ruchu, to będą one
chciały dalej uprawiać ten sport.
Dużo złego zrobiła reorganizacja szkolnictwa, gdzie klasy I-III były wyłączone z zajęć wychowania fizycznego. Odbywają się tylko zajęcia
śródlekcyjne. Jest to problem również dla nauczycieli. Chociaż niektórzy bardzo fajnie te zajęcia
przeprowadzają. Uważam jednak, że dzieci
z klas I-III powinny być pod okiem fachowców
od razu uczone tego, co w tym wieku jest atutem,
czyli jak wykorzystywać zwinność, gibkość. Ćwiczyć przewroty, biegi na czworakach itp. To
wszystko powoduje sprawność fizyczną i na bazie
tego można robić coś dalej.
PN: Jaka jest Państwa konkretna
ofer ta dla mieszkańców?

Krzysztof Kubiak: O niektórych rzeczach
już wspominałem – oczywiście pomysłów mamy
wiele. Będziemy z czasem tę ofer tę coraz bardziej dopracowywać i konkretyzować. Chcemy,
żeby OSiR był silny swoimi instruktorami, dlatego
war to zadbać o to, by instruktorzy, którzy tu pracują, wykorzystywali wszystkie swoje pomysły,
umiejętności, by proponowali społeczeństwu wiele różnych możliwości spędzania czasu. Myślę tu
o zorganizowanych for mach. Myślimy, by
od września otworzyć w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 1 klasę o profilu spor towym – koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt. Wskrzeszenie
siatkówki, która była na wysokim poziomie w Niemodlinie, jest celem naszej działalności. Chcemy
ją odbudować, ale nie chodzi o to, by szybko „zrobić” drużynę. Trzeba od klas najmłodszych
do tych najstarszych odbudowywać te tradycje,
które były znaczące dla tego miasta.
Zależy mi również na koszykówce. Chciałbym, by nie tylko piłka nożna cieszyła się powodze niem na na szych obiek tach. Mu si my dać
możliwość innym dyscyplinom, takim jak tenis
stołowy, ziemny, badminton, mini hokej. Mamy
sprzęt do tego. Chcemy organizować dni akcyjne, w których będziemy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania mniej popular nych dyscyplin spor tu.
Zachęcamy panie do uprawiania rekreacji,
aerobiku, zajęć siłowych, a także chcemy organizować zajęcia typowo turystyczne – rajdy rowerowe, ewentualnie tak popularne dziś – marsze,
czyli tzw. nordic walking, jest dużo miejsca –
przy basenie piękny park, trasy są, więc trzeba je
wykorzystać organizując masowo kulturę fizyczną
dla mieszkańców starszych.
Te turnieje, które już proponowaliśmy do tej
pory, związane z Niemodlińską Halową Ligą Piłkar ską, chcemy rozbudować o ligę siatkówki,
ewentualnie koszykówki, spor ty indywidualne.
Myślimy również o tym, żeby nagłośnić jedną
bardzo ważną rzecz: w przeświadczeniu części
mieszkańców Gminy Niemodlin jest taka myśl,
że sala w hali widowiskowo-spor towej jest niedostępna, że właściwie tylko nieliczni z niej korzystają. Chciałbym podkreślić, że jest to nieprawda. Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa
w życiu spor towym gminy, poprzez organizowanie grupy, która chciałaby wziąć udział w zajęciach na sali. W tej chwili zajęcia te nie są drogie,
zmniejszyliśmy ceny wynajmu hali. Od 1 kwietnia
do 30 września to jest termin, gdy ludzie wybierają obiekty otwar te, dlatego zdecydowaliśmy
o niższych cenach korzystania z hali. Zależy nam,
aby więcej osób mogło z sali korzystać. W tej
chwili godzina na hali dla grupy zorganizowanej
osób dorosłych kosztuje 40 zł, dla grup młodzieżowych – od 10 zł dla szkół i zorganizowanych
grup popołudniowych, a młodzież z klubów pła-

Sport
ci 20 zł, 25 zł grupy, które cyklicznie wynajmą salę – raz czy dwa razy w tygodniu. Także idziemy
trochę w dół z cenami myśląc o tym, by więcej
osób mogło z hali korzystać.
Rozszerzyliśmy już godziny otwarcia „Orlika”
– od 16.00 do 21.00, bo jest duża chęć uczestnictwa w zajęciach. Te dwa obiekty – Orlik i Hala Widowiskowo-Spor towa mogą spokojnie działać
i cieszyć mieszkańców. Natomiast gorzej jest z pozostałymi dwoma obiektami. Od miesiąca pracujemy na basenie w Lipnie. Na razie nie mamy pracowników, którzy na stałe mogliby się zajmować
tym obiektem, sprzątaniem i porządkowaniem
terenu. Ale udało się zatrudnić dwie osoby w ramach prac publicznych, które starają się przygotować basen do sezonu. Następuje wypompowywanie wody, malowanie niecek oraz konstrukcji
metalowych, uporządkowanie całego terenu z liści, z gałęzi tak, żeby ten obiekt był gotowy
na czas.
PN: Kiedy zatem nastąpi otwarcie basenu kąpielowego w Lipnie?
Krzysztof Kubiak: Myślimy o otwarciu sezonu 18 czerwca, jednak często tak bywa, że
na po cząt ku czerwca jest już ład na po go da,
a więc niewykluczone, że, jeżeli obiekt będzie już
gotowy i pogoda będzie sprzyjać, to być może nastąpi to szybciej. Myślimy o działaniu na basenie
do 21 sierpnia, jeżeli będzie jeszcze ciepło, to może tydzień dłużej, a jeżeli pogoda będzie zła, to
zastanowimy się nad tym, czy nie przerwać wcześniej działalności – nie ma sensu, by był otwar ty
i stał pusty.
Teraz główne nasze prace idą w kierunku uporządkowania stadionu miejskiego, Razem z Klubem „Sokół Niemodlin” przygotowujemy się do sezonu. A druga rzecz to basen – wypompowywanie
wody i przede wszystkim czyszczenie terenu.
PN: Czym dla Pana jest sport? Proszę
opowiedzieć Czytelnikom „Pulsu Niemodlina” o swoich pasjach…
Krzysztof Kubiak: W wie ku szkol nym
uprawiałem wszelkie możliwe dyscypliny sportu, byłem w miarę sprawnym chłopakiem. Sporty zespołowe, lekkoatletyka, gimnastyka nie są
mi obce.
Koszykówkę zacząłem uprawiać od siódmej
klasy szkoły podstawowej, wtedy to wszystkie inne dyscypliny spor towe „poszły” na bok, od początku ta gra bardzo mnie zafascynowała. Grałem na poziomie pierwszoligowym. Natomiast
szybko zrozumiałem, że kariery jako zawodnik
nie zrobię – na pewno nie będę grał w reprezentacji. W związku z tym zająłem się pracą trenerską. Już po skończeniu studiów pracowałem
w różnych klubach – Stali Bobry Bytom, Ślęży
Wrocław, Kamie Brzeg, później była to Odra
Brzeg, żeńska koszykówka. Mam też wiele sukcesów w Mistrzostwach Polski juniorów jako trener,
Mistrzostwo Polski z kadetami w Stali Bobry Bytom, czwar te miejsca, szóste w rozgrywkach ekstraklasy itd. Moja droga spor towa jest dość bogata i udana. Na bazie tej pracy mogłem zdobyć
doświadczenie, które teraz będzie można wykorzystać w pracy organizacyjnej – menadżera sportu Gminy Niemodlin.
PN: Dziękuję za rozmowę, życzę również sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

Ku pamięci Andrzeja Grubby
W dniu 7 kwietnia 2011 r., w Hali Widowiskowo-Sportowej w Niemodlinie, odbył
się Finał Wojewódzki V Memoriału Andrzeja Grubby w tenisie stołowym 2011.
Organizatorami turnieju byli: Fundacja im. Andrzeja Grubby, Urząd Miejski w Niemodlinie, Opolski Związek Tenisa Stołowego, Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” Niemodlin, O S i R Niemodlin.
Do turnieju zgłosiło się trzynaście drużyn mieszanych reprezentujących uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Do finału krajowego,
który odbędzie się w czerwcu w Sopocie, zakwalifikowała się zwycięska drużyna.
Po zaciętych meczach, w obecności sędziego głównego zawodów Zdzisława Grobelskiego, członka Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Sylwestra Małeckiego, prezesa Opolskiego Związku Tenisa Stołowego
Franciszka Świtały, burmistrza Niemodlina Mirosława
Stankiewicza, dyrektora Ośrodka Sportu Rekreacji
w Niemodlinie Krzysztofa Kubiaka i zgromadzonych gości, wyłoniono najlepsze drużyny.
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Pierwsze miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa z Jemielnicy, z drugiego miejsca cieszyła się
Publiczna Szkoła Podstawowa z Popielowa, trzecie
miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 w Brzegu, natomiast
przedstawiciele gospodarzy, czyli Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 w Niemodlinie, uplasowali się
na czwartym miejscu.
Najlepszą zawodniczką niemodlińskiego turnieju została Nicola Zyzik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy, najlepszym zawodnikiem rozgrywek
ogłoszono Patryka Gamrota z Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie.
kk
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Wielkanocne
W przedwojennym Kor fantowie mieszkał
pan A. Wagner, wieloletni rektor kor fantowskiej szkoły powszechnej. Był on jednym
z założycieli i redaktorów publikowanego
w latach 1926-1942 Niemodlińskiego Kalendarza Regionalnego. Poza pracą w szkolnictwie rektor Wagner z pasją zajmował się
zbieraniem informacji na temat zwyczajów
i obrządków praktykowanych przez mieszkańców dawnej ziemi niemodlińskiej. Jedno
z jego wspomnień dotyczy pewnego, dziś już
w ogóle niespotykanego w okolicach Niemodlina, obyczaju – wielkoczwartkowych
„klekotek”.
...„Mogło minąć już ze ćwierć wieku, jak akurat dziś, w Wielki Czwartek, znalazłem się w mojej rodzinnej wiosce. Również pogoda tego dnia
była prawdziwie wielkoczwartkowa. Otaczającą wszystko szarość powoli zakrywała już pierwsza wiosenna zieleń. Wesołe szpaki śpiewały
przy tym swoje radosne pieśni. Ciepłe, ożywcze powietrze powoli przepływało przez dolinę zapowiadając piękne popołudnie. Nagle pośród
szpaczych treli pojawił się obcy dźwięk: klap, klap, klapklap, klap; przez
chwilę mocniejszy, później znów słabszy: klap, klap, klapklap. Nadstawiłem ucha i z zaciekawieniem wsłuchiwałem się w dobiegające z daleka klapanie. „Aha! Dzieciaki z drewnianymi kołatkami! Prawda, przecież
dziś Wielki Czwar tek!”.

jeszcze niedawno przecież w dolinie leżał śnieg. Na zbiórce stawiali się
wszyscy chłopcy z wioski. Więksi nieśli po dwa kosze, które napełnione
były do połowy sieczką. Najstarszy z chłopaków, przeważnie starszy ministrant, niósł ze sobą dość dużej wielkości puszkę-kasę, do której jeden
z kluczy – dla zwykłej ostrożności – oddawano w ręce nauczyciela.
W końcu zegar na kościelnej wieży wskazał godzinę 7.45. Nad cichą
doliną rozdzwoniły się kościelne dzwony, a chłopcy w skupieniu, jeden
za drugim maszerowali do kościoła na poranne nabożeństwo. Ich myśli zajęte były świętym czynem. Dziś, aby należycie sprawować oddany
w ich ręce urząd i dopełnić tradycji, zajmowali miejsce z samego przodu. Ostatnie dzwony w domu Bożym rozbrzmiewały do „Gloria”, po tym
milkły, a zamiast nich słychać było jedynie drewniane kołatki.
Gdy nabożeństwo dobiegło końca chłopcy wychodzili z kościoła
i ustawiali się w dwóch rzędach naprzeciw siebie, według wieku.
Na przedzie formowanego orszaku stawał zawsze najstarszy. Teraz zaczynało się: klap, klap, klapklap, klap; klap, klap, klapklap, klap. Cała grupa ruszała z głośnym klekotem w kierunku pierwszej zagrody. Chłopcy,
jeden za drugim, mijali bramę na podwórze i podchodzili do drzwi domu. Kołatki milkły. „Chwała Jezusowi Chrystusowi w Wielki Czwar tek”,
wykrzykiwał chór pięćdziesięciu chłopięcych gardeł. Na to zjawiała się
gospodyni. W zależności od stopnia majętności gospodarstwa wkładała do kosza „klapaczy” od 3 do 15 jajek, a do puszki wrzucała odpowiedniej war tości monetę. Chłopcy odpowiadali również chórem: „Bóg zapłać”, które zagłuszał nasilający się, nierytmiczny klekot kołatek. Dopiero
gdy ponownie znaleźli się na drodze i uporządkowali swoje szyki kołatanie powracało do bardziej rytmicznych taktów: Klap, klap, klapklap,
klap. Tak orszak chodził od zagrody do zagrody. Nie omijano przy tym
proboszczówki ani dominium (folwarku). A war to było.

Dawne dominium w Krasnej Górze. Fot. marzec 2011
Krasna Góra. Wiejski staw wczesną wiosną. Fot. marzec 2011
Przed oczami pojawiły mi się obrazy z młodości, które długo drzemały gdzieś w zakamarkach wyobraźni, a które teraz wraz z odgłosem
drewnianych kołatek na nowo odżyły. Myślami wróciłem do krainy dzieciństwa, gdzie kiedyś sam w wielkoczwartkowy poranek z kołatką w ręce biegłem ile sił w nogach do wyznaczonego miejsca zbiórki małych
„klapaczy”.
Miejscem zbiórki była szkoła. Dzisiaj wszystko jeszcze wygląda tak samo. Drewniana kołatka na sznurku przewieszona przez szyję i kurczowo
przytrzymywana w ręce, szalik mocno owinięty wokół gardła, ponieważ

Do dziś pamiętam jak łaskawa pani z dominium własnoręcznie włożyła do naszych koszyków pół kopy jajek, a do puszki wrzuciła słuszną
monetę – prawdziwego talara. Zrobiła to tak zręcznie, że pięćdziesiąt par
ciekawskich oczu wpatrzonych w puszkę rozpoznało to bezbłędnie.
Wszystkie chłopięce twarze wyrażały pełne zadowolenie! Każdy z nich
w wielkim pośpiechu przeliczył zaraz w pamięci swoją część do podziału. Tu, w dominium, klekot kołatek nie zagłuszał wypowiadanych przez
chłopców słów podziękowania, co starym zwyczajem często zdarzało się
przy biedniejszych datkach. Klekotanie wypłoszyłoby gołębie, a tu były
ich całe setki. Więc mówiło się: „Nie klekotać, gołębie się spłoszą!”
Z dominium wszyscy wychodzili z wysoko zadar tymi głowami i udawali się na drugą stronę wiejskiej drogi, a tam znów słychać było radosne
klap, klap, klapklap, klap...
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kołatanie
Na koniec wszyscy maszerowali w kierunku szkoły. Zazwyczaj było
już wtedy południe. Pełne i wyładowane po brzegi kosze ciążyły w ramionach, a pękatą skarbonką ledwie można było potrząsnąć. Kiedy już wszyscy dotarli na miejsce i tłoczyli się w szkolnej klasie, zmęczeni najstarsi
chłopcy siadali w ławkach. Młodsi stawali z boku. Następowało otwarcie kasy i z puszki na szkolny stół wysypywały się brzęczące monety.
Wkrótce pieniądze były skrupulatnie przeliczone a na tablicy pojawiał
się wstępny kosztorys proponowanego podziału zebranych datków.
Tymczasem inna grupa opróżniała kosze i po chwili około sześć do ośmiu
kop jaj okrywało spory fragment szkolnej podłogi. Przy jajkach znalazło
się zawsze trochę wiosennego ciasta od piekarza.
Teraz nadchodził czas wielkiego podziału! Najmłodsi, nie chodzący
jeszcze do szkoły, otrzymywali zwykle po 2 albo 4 jajka do czapki i 6 do 8
fenigów na drogę. „Bóg zapłać” i z wypiekami na twarzy wychodzili z klasy. Czapki większych były bardziej wypełnione. Trafiało do nich po 10 albo 12 jajek, i po 60 do 80 fenigów. Lwią część zabierali oczywiście najstarsi chłopcy uczęszczający już ostatni rok do szkoły. To oni zawsze
decydowali o podziale. Z reguły wypadało na nich po 20 jajek i 1,50
do 2,00 marek na głowę.

Po podziale, szczęśliwi chłopcy wracali do domu. Świadomość posiadania pieniędzy w kieszeni, jeśli nawet były to tylko drobne fenigi, sprawiała, że byli dumni. Posiadanie własnych pieniędzy było wspaniałym
uczuciem, jednak wiejscy chłopcy w tamtych czasach doświadczali tego bardzo rzadko. Świat był wówczas zupełnie inny niż dzisiaj! Również
i zdobyte z trudem jajka smakowały inaczej, kiedy już w domu przyrządziła je mama!
To była najprzyjemniejsza część chodzenia z kołatką. Jednak potem
chłopców czekały już tylko same obowiązki! Rano, w południe i wieczorem musieli chodzić po wiosce i klekotać. Odgłosy kołatek – zamiast
dzwonów, które milczały do Wielkiej Soboty – miały przypominać wszystkim wiernym o modlitwie. Wieczorem, kiedy wiały ciepłe wiosenne wiatry, nie odczuwało się już zazwyczaj chłodu. Jednak wczesnym rankiem,
o godzinie 4.30, kiedy łóżko było najprzyjemniej ciepłe, co niektórzy zapominali o wstawaniu. „Klapanie” było wtedy bardzo mizerne: „klap,
klap, klapklap, klap!”...”. Jednak wiejskie koty były chyba z tego zadowolone i powoli odzyskiwały psychiczną równowagę.

Krasna Góra. Wiejski kot wygrzewający się w wiosennym
słońcu. Fot. marzec 2011
Wielki podział – jajka i cenny talar odpowiadający wartości 3
marek. Fot. 2011
Jednak nie zawsze wszystko układało się bez konfliktów. Czasem rozgniewana matka przyprowadzała z powrotem małego synka, mimo iż
ten był dumny ze swoich zarobionych dwóch jajek. „Ja tu cały mendel
dałam” – krzyczała rozsierdzona – „a Josel dostał tylko dwa jajka. Więcej już nigdy nic wam nie dam. August Nuppers dostał sześć jajek,
a Nupperowa włożyła do koszyka tylko osiem. Tak być nie może.” Dopiero zapewnienie, że jej Joselek później przyniesie do domu więcej jajek,
może nawet i cały mendel, uspokajało jej wzburzenie.
Kiedyś byłem świadkiem wielce nieuczciwego podziału. Liczący
pieniądze kilka razy podejrzanie wsuwał rękę do cholewy swojego buta. Jeden z małych nie wytrzymał i wybuchnął: „Widziałem, że on coś
tam wkłada”. W klasie zawrzało! Oskar żony oburzył się! Ale poczucie
sprawiedliwości wśród chłopców było większe niż jego oburzenie. Mimo, iż bardzo się bronił wkrótce leżał powalony na podłodze, a trefny
but został mu zdjęty z nogi. Z buta na podłogę posypały się monety! Zapanowało ogólne oburzenie! Za karę winowajca został pozbawiony należnej mu części datków, a z jego wypłaty potrącono jedną markę. Taka kara była jednak całkiem znośna: „Gorzej mogło być, kiedy kazaliby
mi ściągnąć drugiego buta”- wychwalał się ponoć później, kiedy sprawa rozniosła się.

Opracował: Mariusz Woźniak na podstawie wspomnień A. Wagnera opublikowanych w niemodlińskim kalendarzu regionalnym
w 1929 roku, („Klapperngehn”, Rektor A. Wagner, Friedland, S. 38-40)
oraz przez R. Kaina w „Heimatzeitung”, 1959
Oprawa graficzna Mariusz Woźniak
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„Oceany” coraz bliżej
W dniach 14. i 15. kwietnia br.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyły
się przesłuchania wstępne do VII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2011”.

Jarosław Kula - sekcja
wokalna TAKT z Perzowa

Na scenie zaprezentowało się ponad dwadzieścia podmiotów muzycznych (soliści i zespoły)
w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Przeważali reprezentanci województwa opolskiego i dolnośląskiego.
Poziom uczestników biorących udział w eliminacjach był wyrównany. Znalazło się również kilka „pe-

Osiecka i Turnau
W dniu 19 maja (czwar tek) br.,
o godz. 18: 00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, podczas Koncertu
Laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY” wystąpi Grzegorz Turnau.
Bilety na koncert w cenie 25 zł można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Zapraszamy!
Grzegorz Turanau – wokalista, kompozytor, pianista, znany z indywidualnego i niepowtarzalnego

stylu. Zadebiutował w 1984 roku na XX Studenckim
Festiwalu Piosenki. Za wykonanie własnych kompozycji do wierszy Szekspira, Baczyńskiego i Witkacego,
został jego laureatem. Po koncercie finałowym zaproszono go do Piwnicy pod Baranami, z którą współpracował do 1997 roku, współtworząc jej programy
(m. in. spektakl „Silviludia albo Niedole Wazów”).
Od 1990 roku występuje ze swoim zespołem,
z którym nagrał czternaście solowych płyt: „Naprawdę nie dzieje się nic” (1991, 1994), „Pod światło” (1993), „Turnau w Trójce”
(1994), „To tu, to tam” (1995),
„Tutaj jestem” (1997), „Ultima” (1998), „Księżyc w misce”
(1998), „Kawałek cienia”
(2000), „Nawet” (2002), „Cafe Sułtan” (2004), „11: 11”
(2005), „Historia pewnej podróży„(2006), „Do zobaczenia” (2008), „Fabryka klamek”
(2010), z czego wszystkie uzyskały status „Złotych”, a cztery
– „Platynowych”. Umieścił
na nich wiele przebojów, m.
in.: „Bracka”, „Cichosza”, „Naprawdę nie dzieje się nic”, „Jak
linoskoczek” czy ostatnio
„Na plażach Zanzibaru”.
W swoim dorobku ma dużą formę muzyczną na pograniczu koncertu i spektaklu teatralnego pt. „Wiecznie zielone
jest drzewo życia”.
Był jednym z solistów „Nieszporów Ludźmierskich” i oratorium „Droga, Życie, Miłość”
Pawluśkiewicza.
Współpracował z Ewą
Małas-Godlewską, Justyną
Steczkowską, Krzesimirem
Dębskim (album „Witaj,
Gwiazdo Złota”), Stanisławem
Sojką (piosenka „Soplicowo”)
i grupą Voo Voo. Jest autorem
muzyki do filmów i przedsta-

rełek”, które zwiastują wielkie emocje w drugim –
głównym etapie Konkursu.
W dniach 5. i 6. maja br. odbędą się kolejne,
ostatnie już, przesłuchania wstępne do Konkursu.
Zgłoszenia można przesyłać do 29 kwietnia br.
na adres Ośrodka Kultury w Niemodlinie (ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin).
Natomiast VII Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2011”
będzie miał miejsce 19 maja 2011 r., o godz. 10.00
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Koncert Laureatów, w tym samym dniu, o godz. 18.00, uświetni występ Grzegorza Turnaua.
kk
wień teatralnych, m. in.: „Zmierzch” (1997), „Iwona
księżniczka Burgunda” (2000), „Marat/ Sade”
(2001) – wszystkie w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, „Kubuś Puchatek” (1997-99), „Zielona Gęś”
(2000), „Podróże Sindbada Żeglarza” (2002), „Balladyna” (2004), „Zemsta” (2008), „Pinokio” (2010)
i „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” (2011)– w reżyserii Jarosława Kiliana oraz „Żaby” w reżyserii Zbigniewa
Zamachowskiego.
Otrzymał wiele nagród, m. in.: „Fryderyk’1994”
(za płytę „Turnau w Trójce”), „Fryderyk’1995” (za płytę „To tu, to tam” i dla najlepszego wokalisty), „Fryderyk’1997” (za płytę „Tutaj jestem”) i „Fryderyk’2002” (za płytę „Nawet”), „Fryderyk 2005”
(za płytę „11: 11”), „Fryderyk 2007” za płytę „Historia pewnej podróży”, „Wiktor’1995” (za płytę „To tu,
to tam”) i „Wiktor’1998” (dla najlepszego artysty estrady), „Mateusz’1996” – nagroda radiowej „Trójki”,
„Grand Prix” na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
(1996) i „Philip Award’1999”. W październiku 2004
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
a w 2005 Medalem Gloria Artis.
www.turnau.com.pl

Młodzieżowa grupa teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie, działająca
pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Dolak, serdecznie zaprasza
na przedstawienie „Pięć minut”, które odbędzie się w dniu 10 maja 2011
r., o godz. 16.00, w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Spektakl to swego rodzaju talk show.
Każdy ma swoje pięć minut – nawet
szara mysz, prezenter telewizyjny…
na deskach Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Zapraszamy!

Kultura
Ośrodek Kultury w Niemodlinie za realizację „Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb – projekt Święto Karpia” został wyróżniony przez
Marszałka Województwa Opolskiego
w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez
granic”. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty
odebrała dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula-Gryf.
Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych
inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne
oraz instytucje i organizacje pozarządowe województwa opolskiego we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Do ósmej edycji Nagrody Marszałka, obejmującej inicjatywy realizowane w 2010 roku, zgłoszono 42 projekty.
W kategorii „Instytucje publiczne”, obok Ośrodka Kultury w Niemodlinie, wyróżniona została także
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu za realizację „Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych dla Młodzieżowych
Orkiestr Symfonicznych z Polski i Niemiec”. W tej samej kategorii zwyciężył Nyski Dom Kultury („Polsko-Czeska Muzyczna Fiesta”), drugie miejsce zajął Prudnicki Ośrodek Kultury („Polsko-Czeskie Spotkania
na Pograniczu”), a trzecie miejsce Dobrodzieński

Wyróżnienie dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Ośrodek Kultury i Sportu (XIV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Ar tystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”).
„Cieszymy się, że mamy już kolejną edycję tego
konkursu. Dzięki niemu województwo opolskie, region opolski rozsławia się również poza granicami

Eryk dla „Karpika”
14 kwietnia br. w Teatrze Wielkim
Opery Narodowej w Warszawie odbyło
się wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego i Karykatury „Opera i balet”.
Pierwszą nagrodę otrzymał młody rysownik – Paweł Kuczyński. Rozdane
zostały także „Eryki”. Jeden z nich trafił do Niemodlina.
Statuetkę Eryka Lipińskiego, bo w taki sposób
uhonorowano wybitną postać założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie, od 10 lat przyznaje Stowarzyszenie Pol-

Katarzyna Paszula-Gryf, dyrektor
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
i Michał Graczyk, pomysłodawca
konkursu
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skich Artystów Karykatury. Idea powstania tej
dorocznej nagrody w branży rysunku satyrycznego zrodziła się w roku 1998, a jej pomysłodawcą
był Jacek Frankowski. Twórcą statuetki jest artysta Jacek Podlasiński.
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury przyznało „Małego Eryka” Ośrodkowi Kultury
w Niemodlinie za stały rozwój i doskonalenie
Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” oraz popularyzację kultury i promocję sztuki karykatury. W trakcie otwarcia wystawy konkursowej „Opera i balet” odbywającej
się pod patronatem dyrektora Teatru Wielkiego
Opery Narodowej
Waldemara Dąbrowskiego,
dyrektor
Ośrodka
Kultury
w Niemodlinie Katarzyna Paszula-Gryf
i pomysłodawca konkursu – Michał Graczyk odebrali wyróżnienie z rąk Witolda
Mysyrowicza, członka
Zarządu SPAK. Wśród
laureatów Eryka znalazł się także Teatr
i Galeria Sztuki „Rampa” oraz TVP Warszawa.
Statuetka „Eryka” w świecie rysunku satyrycznego i karykatury
jest

naszego kraju. Pragnę pogratulować wszystkim tym,
którzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni” – powiedział
Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta,
podczas uroczystości rozdania nagród, która odbyła się 11 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.
kk

nagrodą prestiżową i ogromnym wyróżnieniem
dla „Karpika” – konkursu zaliczanego obecnie
do jednego z najważniejszych w Polsce. Jest to
wyróżnienie dla wszystkich twórców i odbiorców tego wydarzenia – pracowników Ośrodka
Kultury w Niemodlinie i instytucji wspierających
inicjatywę, rysowników, mieszkańców gminy
i sponsorów, bez uczestnictwa i wsparcia których realizacja tak dużego przedsięwzięcia promującego region, nie byłaby możliwa. To właśnie
dzięki życzliwości tak wielu ludzi, Niemodlin każdego roku w listopadzie staje się stolicą satyry
na Opolszczyźnie, a Ośrodek Kultury w Niemodlinie wpisuje się na listę organizatorów największych wydarzeń kulturalnych w Polsce
w dziedzinie tak unikatowego wyrazu ar tystycznego, jakim jest rysunek satyryczny.
Katarzyna Paszula-Gryf

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom
gminy Niemodlin
składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
wiosny w sercu
oraz spełnienia marzeń

„Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie…”
Wielkanocny pacierz
ks. Jan Twardowski

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego Alleluja
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Warzecha

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spokoju, pogody ducha, pięknych chwil
i radości dzielonej z najbliższymi,
mnóstwo wiosennego optymizmu,
słonecznych spotkań oraz sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
Spokojnych, pełnych miłości i radosnej
nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzą

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia radości
płynącej ze Zmartwychwstania
Pańskiego – życzymy pogodnych,
pełnych nadziei i pokoju Świąt
oraz wiosennego nastroju.
Oby Święta Wielkanocne upływały
Państwu w rodzinnej, pogodnej
atmosferze, a smutki i zmartwienia
poszły w zapomnienie. Niech Państwu
nigdy nie zabraknie zdrowia, szczęścia,
wiary w siebie i w ludzi

Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy Górników
Spółki „Bazalt – Gracze”
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