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Niemodlina

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!

Temat miesiąca

Oddajemy w Wasze ręce kolejne, majowe wydanie „Pulsu
Niemodlina”.
Corocznie w maju,
w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, odbywa się Ogólnopolski
Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki
Osieckiej „Oceany”.
Przedstawiamy Państwu szeroką relację z tego wydarzenia oraz bardzo interesujący wywiad z gościem
Koncertu Laureatów – Grzegorzem Turnauem, wraz z jego autografem.
Ważnym wydarzeniem, które opisujemy, była promocja książki prof. Damiana
Jerzego Tomczyka poświęcona losom absolwentów niemodlińskiego liceum. W nowym numerze „Pulsu Niemodlina” zamieszczamy również wywiad z autorem
książki – prof. Damianem Jerzym Tomczykiem.
Jak zwykle, w naszym piśmie, nie brakuje spraw bieżących, ciekawostek historycznych i wydarzeń z życia przedszkoli, szkół i innych placówek kulturalno-oświatowych gminy Niemodlin (m. in. teksty poświęcone wydarzeniom związanym
z 220 – tą rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz trwającym właśnie egzaminom maturalnym), a także ważnych relacji z przebiegu rozgrywek sportowych.
Jak co miesiąc, razem z „Pulsem Niemodlina”, będą mogli Państwo przeczytać biuletyn gminy Niemodlin.
Zachęcamy wszystkich Państwa do lektury!
Z okazji Dnia Matki, wszystkim mamom życzymy pociechy z dzieci,
spełnienia marzeń, zdrowia nieustającego, wewnętrznego spokoju,
zadowolenia z życia rodzinnego
i zawodowego oraz wszystkiego, co przynosi radość i nadzieję.
Milusińskim, z okazji Dnia Dziecka, życzymy dużo słońca
i uśmiechniętych buzi, aby każdy dzień był dla Was nową przygodą
do odkrycia, a nauka i zdobywanie wiedzy stawało się przyjemnością.
Redakcja

NOCLEGI

Wydarzenia
W dniu 19 maja 2011 r.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła się siódma edycja
Ogólnopolskiego
Konkursu
na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”,
którego organizatorem jest
Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
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„Oceany” za nami…

Laureaci i sponsorzy

Pamela Kłoczko – laureatka Grand Prix

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz, Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa, Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta,
Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik, Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” – Agata
Passent. Natomiast medialnie Konkurs wsparły:
Nowiny Nyskie, Puls Niemodlina, Radio Opole, Telewizja Opole, Radio Plus.
W konkursie wzięło udział trzydziestu wykonawców (soliści i zespoły) wyłonionych spośród siedemdziesięciu dwóch młodych ar tystów w drodze przesłuchań wstępnych, które miały miejsce
w dniach 14, 15 kwietnia oraz 5 i 6 maja br.
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Uczestników Konkursu oceniało Jury w składzie: Anna Panas – piosenkarka jazzowa, kompozytorka, autorka tekstów, Aleksandra Cwen – aktorka
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Ludmiła Wocial-Zawadzka – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Emisji Głosu Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy, nauczyciel-chórmistrz oraz Justyna Adamowska – laureatka Grand Prix ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”.
Jak powiedziała Ludmiła Wocial-Zawadzka dzięki tym młodym ludziom, po raz siódmy, odkąd uczestniczy w obradach jury, „znalazła się bliżej niebios”. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy, coraz trudniej
więc jest wybrać najlepszych. Po długich obradach
w końcu udało się.
Laureatką Grand Prix została Pamela Kłoczko
z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, która wzruszyła jurorów i publiczność przepiękną interpretacją
piosenki „Dobranoc Panowie”. Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła Emilia Hamerlik
ze Studia Piosenki i Tańca FART w Bielawie, za piosenkę „Chodzi o to, żeby nie być idiotą”. Drugie miejsce
przypadło Żanecie Kwiatek ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie, która przebojowo zaśpiewała piosenkę „Nie ma jak pompa”, natomiast trzecie
miejsce w tej kategorii zajęła przedstawicielka gospo-

darzy – Dorota Zysiak, za interpretację piosenki
„Nad Warszawą”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Karolina Micor, reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, która zaśpiewała i zagrała na fortepianie piosenkę „Na brzozowej
korze”, drugie miejsce zdobyła Joanna Kogut z Zespołu Szkół w Wałbrzychu, z piosenką „Nie żałuję”. Trzecie miejsce przypadło Roksanie Lewak, studiującej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego,
którą mogliśmy podziwiać w piosence „Ucisz serce”.
W konkursie wyróżniono również dwie uczestniczki –
Ewelinę Kobylańską (I LO Carolinum w Nysie) za piosenkę „To wszystko z nudów” oraz Magdalenę Mrożek
(Ośrodek Kultury w Niemodlinie) za wykonanie piosenki „Chłopiec z drewna”.
Wszystkie nagrodzone piosenki i ich wykonawców
mogliśmy usłyszeć w Koncercie Laureatów, który odbył się również 19 maja, w godzinach wieczornych.
Z pewnością może cieszyć fakt, że wśród młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wciąż jeszcze znajdują się osoby wrażliwe na piękno słowa polskiego, że
nie są im obce wzruszenia, śmiech i łzy, które towarzyszą poezji i muzyce Agnieszki Osieckiej. W sali widowiskowej, wypełnionej do ostatniego miejsca słuchaczami spragnionymi prawdziwej muzycznej
i duchowej uczty, wyczuwało się wyjątkową atmosferę i zachwyt piosenkami wykonywanymi przez Laureatów Konkursu.
W drugiej części koncertu wszystkich przybyłych
do Ośrodka Kultury w Niemodlinie wzruszał, bawił
i zachwycał Grzegorz Turnau – wielka, ale skrom-

na gwiazda polskiej sceny muzycznej. Zaprezentował
słuchaczom swoje najbardziej znane piosenki, takie
jak: „Między ciszą a ciszą”, „Bracka” czy „Nie dzieje się
nic”, odśpiewane wspólnie z widownią, „Znów wędrujemy” (ze słowami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), czy z najnowszej płyty „Fabryka klamek” piosenka „Lubię duchy”. Nie zabrakło również najnowszego
przeboju „Na plażach Zanzibaru”. Grzegorz Turnau
zjednał sobie niemodlińską publiczność poczuciem
humoru i profesjonalizmem. Zaprezentował również
m.in. swoją zabawną wersję piosenki Johna Lennona „Jealous guy” czy Rolling Stones „Angie”.
Z pewnością wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili Ośrodek Kultury w Niemodlinie, nie żałują. Był to bowiem dzień pełen wspaniałej muzyki, poezji, dobrego
smaku i unoszącego się nad wszystkim ducha patronki Konkursu – Agnieszki Osieckiej.
kk

Wręczenie nagród

Składam serdeczne podziękowania sponsorom VII Ogólnopolskiego Konkursu
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2011”:
Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi • Staroście Opolskiemu Panu
Henrykowi Lakwie • Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Józefowi Sebeście • Opolskiemu
Kuratorowi Oświaty Pani Halinie Bilik • Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” Pani Agacie
Passent • Prezesowi Firmy „Bazalt Gracze” Panu Andrzejowi Miśta • Prezesowi RSP Wydrowice Panu
Zbigniewowi Kosterkiewiczowi • Prezesowi Firmy „Rapex Grabin” Panu Bronisławowi Haładusowi •
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Panu Sławomirowi Kownackiemu • Właścicielce
gabinetu „Ortodoncja” w Opolu Pani Jolancie Jarka • Właścicielom kwiaciarni „Sonia” Państwu
Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom • Prezesowi PSS Społem Panu Janowi Oleksa • Panu Romanowi
Szymańskiemu • Właścicielom restauracji „Na Wyspie” Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa •
Firmie Autopart • Panu Jarosławowi Kopijowi
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Niemodlina

Puls Niemodlina: „Fabryka klamek” to najnowsza Pana płyta – dlaczego taki tytuł tego albumu, skąd pomysł, by tak go nazwać?
Grzegorz Turnau: Tytuł ten jest wytłumaczalny, gdy się pozna całość materiału. Płyta złożona jest
z utworów, które powstawały przez ostatnich kilka lat
z różnych powodów, ale łączy je pewna tęsknota za inną treścią piosenki, niż tylko i wyłącznie mniej lub bardziej szczęśliwa miłość, stąd ten taki trochę „przemysłowy” charakter tego tytułu. Ale myślę, że proporcja
piosenek kojarzonych z dotychczasowym stylem mojego nagrywania i śpiewania do tych, które mogą się
wydać dziwne i nowe jest wyważona. Osoby, które interesuje to, czy ja naprawdę mieszkam w pobliżu fabryki klamek, mogę zapewnić, że tak właśnie jest.
Stąd inspiracja na tytuł płyty.
Puls Niemodlina: Na albumie znajdują
się całkiem nowe utwory – w jakim stylu
nagrana jest płyta? Jak by Pan ją określił?
Co chciał Pan przez nią przekazać?
Grzegorz Turnau: Jeżeli potraktujemy piosenkę tytułową „Fabryka klamek” jako pewną myśl przewodnią, to wydaje mi się, że jest to rodzaj wniosku
człowieka czterdziestokilkuletniego, który dotyczy losu w ogóle, czyli pewnej przypadkowości i tego, jak
bardzo trzeba dbać o każdy fragment i każdy element
tego, co nazywamy wychowaniem, wykształceniem,
doświadczeniem, miłością. Jesteśmy wszyscy jak te
klamki z piosenki…
Puls Niemodlina: Pisząc utwory – czy
wyobraża Pan sobie tego kogoś, kto będzie
ich słuchał? Dla kogo są przeznaczone?
Kim ten ktoś jest? Czy zwraca Pan na to
uwagę przy tworzeniu?
Grzegorz Turnau: Jeżeli piszę muzykę, np.
do spektaklu teatralnego, to muszę sobie wyobrazić,
kto będzie potencjalnym widzem. Jeżeli jest to spektakl
o przygodach Dorotki z „Czarnoksiężnika z krainy
Oz”, to zakładam, że będą to dzieci i mam to, oczywiście, na względzie. Nie oznacza to jednak jakichś
uproszczeń czy sztucznych zmian.
Staram się zawsze pisać tak, żebym sam mógł bez
wstydu to pokazać drugiej osobie. Ale wydaje mi się naturalne, że tworzy się pewne rzeczy według własnych
ideałów, czy własnego poczucia smaku, niekoniecznie
zabiegając za wszelką cenę o ogólny zachwyt.
Puls Niemodlina: Wykonuje Pan muzykę, którą można nazwać „sztuką”, a teksty

Staram się w każdym z miejsc,
do którego przyjeżdżam,
odnaleźć nić porozumienia z ludźmi
Z Grzegorzem Turnauem, specjalnym gościem VII Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej
„Oceany 2011”, rozmawia Katarzyna Knieja
do których Pan śpiewa – „poezją”. Czy
w dzisiejszym, nastawionym na zysk, skomercjalizowanym świecie, w muzyce popularnej jest jeszcze miejsce na ambitną sztukę, czy taka muzyka jak Pana nadal „dobrze
się sprzedaje”?
Grzegorz Turnau: Nie wydaje mi się, żebym
robił coś nadzwyczajnego, śpiewam piosenki, piszę
muzykę do wierszy, czasem sam piszę też teksty, ale
rzadziej. Piszę muzykę do teatru, nie uważam, by było to jakoś nadzwyczajnie ambitne. Jest to nurt, który
jest potrzebny, jest tyle osób zainteresowanych, sale
wypełnione. Nie mam takiego poczucia, że to się jakoś dramatycznie zmieniło w ciągu tych ostatnich
dwudziestu paru lat. Zaczynałem dość wcześnie, miałem niecałe dwadzieścia lat jak grałem swoje pierwsze koncerty na poważnie, wtedy też mnie pytano, czy
to ma sens, co pan sądzi o poezji śpiewanej itd.
Kolejne pokolenie dorasta i wydaje mi się, że to
ma sens. Myślę, że dopóki słowo, okruchy emocji będą ważne i na ile forma tego przekazu, chociażby poprzez wiersz, piosenkę, będzie ceniona, dopóty będzie
miało sens to, co robię.
Puls Niemodlina: Jakie koncer ty Pan
woli, duże, z ogromną liczbą widzów, nagłośnione, w dużych miastach, czy może
takie jak ten, w maleńkich, prowincjonalnych miasteczkach? Czy jest jakaś
różnica w odbieraniu Pana muzyki w zależności od tego, gdzie i dla kogo Pan
występuje?
Grzegorz Turnau: Nie da się tego określić, ani
„załatwić” jednym prostym zdaniem. Po prostu staram się w każdym z miejsc, do którego przyjeżdżam,
odnaleźć nić porozumienia z ludźmi, którzy przyszli

się spotkać ze mną i z moimi piosenkami. Jeżeli się
udaje szybciej, to jest oczywiście dla mnie lepiej, czasem trzeba się nad tym bardziej natrudzić, a czasem
to nie wychodzi. Nie ma kompletnie znaczenia, czy
jest to duże miasto, stolica, małe miasteczko, zachodnia czy wschodnia Polska, peryferie Europy,
w których też są Polacy.
Puls Niemodlina: Czego teraz najczęściej Pan słucha? Jaką muzykę Pan lubi?
Jakich artystów współczesnych?
Grzegorz Turnau: Z muzyki poważnej wybieram raczej muzykę Szostakowicza i Prokofieva – to
mnie w tej chwili najbardziej interesuje, a także muzyka brazylijskiego pianisty Briere. Z muzyki jazzowej
rzadko sięgam po coś nowego. Oglądam to, co jest
w Mezzo, staram się słuchać tego, co prezentują dobre stacje radiowe, ale nie mam wielkiego rozeznania
w jazzie.
Natomiast jeśli chodzi o muzykę stricte rozrywkową i piosenkę, to uważam, że najciekawszą postacią
w tej chwili jest Aga Zaryan. Nagrałem z nią piosenkę na jej najnowszą płytę, która będzie bardzo ciekawą płytą, brałem udział w koncercie promocyjnym tego albumu. Jest to album poświęcony w całości poezji
Czesława Miłosza.
Puls Niemodlina: Co Pana zajmuje poza muzyką, w wolnych czasie? Co lubi robić
Grzegorz Turnau?
Grzegorz Turnau: Co lubię? Wino, kobiety,
śpiew… W dowolnej kolejności (śmiech).
Puls Niemodlina: Jest Pan gościem Koncertu Laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki
Osieckiej, który odbywa się w Niemodlinie.
Co Pan myśli o twórczości poetki?
Grzegorz Turnau: Agnieszka Osiecka przyjaźniła się m.in. z Anną Szałapach z „Piwnicy pod Baranami”. W ostatnich latach życia bywała w „Piwnicy”
częściej niż w latach, gdy mnie tam jeszcze nie było.
Dosłownie dwa miesiące przed jej śmiercią lub krócej,
dokładnie nie pamiętam, napisała do mnie list, w którym przesłała mi tekst pt. „Deus ex machina” z notatką „Może się przyda. Pozdrowienia”. Ja ten tekst przeczytałem, „ułożyłem” na fortepianie. Pomyślałem, że
jest ciekawy, ale miałem wątpliwości, czy jest odpowiedni akurat dla mnie. Zanim zdążyłem odpowiedzieć na ten list i na ten tekst, dowiedziałem się, że
Agnieszka Osiecka odeszła.
Później zmierzyłem się z tym tekstem i najważniejsze spotkanie z Agnieszką Osiecką to jest spotkanie
niejako w zaświatach poprzez ten tekst. Wcześniej
mieliśmy minimalny kontakt. Nie miałem okazji ani
z nią rozmawiać, ani spotykać się towarzysko. Ona
prawdopodobnie wiedziała o moim istnieniu, ale to
nie jest na tyle ważne żebym teraz budował na tym jakieś teorie. Myślę, że była osobą niezwykłą. Wiemy
wiele o jej dość burzliwej biografii, ale ja jestem ostatnią osobą, która może się na ten temat wypowiadać…
Puls Niemodlina: Dziękuję bardzo
za rozmowę.

Aktualności
Autor podpisuje
swoją książkę

W piątkowe popołudnie 20
maja 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła się
promocja książki prof. Damiana Jerzego Tomczyka „Niegdyś młodzież, dzisiaj chluba.
Losy absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego w Niemodlinie 1949-2009”.
Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Jednak książka nie powstałaby, jak podkreśla
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Finał wieńczy dzieło
autor, gdyby nie starania Burmistrza Niemodlina
Mirosława Stankiewicza i jego zastępcy Bartłomieja
Kostrzewy, którzy doprowadzili do wydania publikacji. „To dzięki ich staraniom mogła ona ujrzeć światło dzienne” – mówił autor.
Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście nobliwego autora, który opowiadał o pracy nad książką
i o trudnościach związanych ze zbieraniem materiałów do niej. „Była to czasochłonna i mrówcza praca”
– jak powiedział profesor, który od początku sam gromadził potrzebne do publikacji informacje, ponieważ
w archiwum szkoły nie ma materiałów źródłowych
i archiwalnych, które mówiłyby o konkretnych osobach i ich dalszej drodze życiowej po zakończeniu
szkoły. Prof. Damian Tomczyk korzystał przede
wszystkim z rozmów z bohaterami książki, do których
docierał sam. Niektórzy z nich niechętnie zgadzali się
na tego typu zwierzenia, dlatego tym cenniejsze są
relacje tych osób, które zgodziły się, by opisać dzieje ich losów po zakończeniu edukacji w Niemodlinie.

Podczas promocji książki, wszyscy zainteresowani mogli ją nabyć wraz z dedykacją i autografem
autora. Szkoda tylko, że tak niewielu absolwentów
i nauczycieli szkoły, której autor poświęcił tak wiele
swojego czasu, było zainteresowanych tym wydarzeniem, o czym świadczyła bardzo niska frekwencja
podczas promocji książki.
Książkę, w cenie 55 zł, można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Red.

Prof. Damian Tomczyk
podczas spotkania autorskiego

O okolicznościach powstania książki, szczegółach w niej zawartych
i jej przeznaczeniu – opowiada autor – prof. Damian Jerzy Tomczyk:
Nie jestem historykiem wychowania, ale poczułem się w obowiązku pozostawić po sobie
ślad, ponieważ sam jestem absolwentem tego Liceum. Jestem historykiem dziejów najnowszych,
specjalizuję się w historii II wojny światowej.
Różne były okoliczności związane z powstaniem tej książki, trwało to dość długo. Miała powstać monografia szkoły. Pracę zacząłem
w 2002 roku, zdobyłem pieniądze, byłem pełen
zapału. W tym czasie w Niemodlinie powstał komitet organizacyjny, na którego czele stanął
pan Czesław Paszkowski, wówczas przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, i jednogłośnie wybrano mnie do redagowania tej monografii.
Opracowałem
plan
pracy,
wystosowałem taki rodzaj orędzia – apelu
do absolwentów Liceum Ogólnokształcącego,
że powstaje monografia, by dostarczali swoje
oferty, informacje do niej. Odbyło się tylko kilka
posiedzeń komitetu organizacyjnego, o którym
wspomniałem, ale niewiele osób w nich uczestniczyło, dlatego z tego zrezygnowałem.
Później w planach była praca doktorska
na temat losów absolwentów niemodlińskiego
Liceum, ja miałem do tej pracy napisać tylko
krótką broszurę, ale w końcu praca doktorska
nie powstała. Postanowiłem jednak podjąć się
tego tematu.
Wytyczyłem sobie jasny cel do osiągnięcia,
przede wszystkim chciałem napisać o tych absolwentach, którzy wyrośli ponad przeciętność,
ponieważ nie byłoby fizycznie możliwe napisać
o wszystkich. Od razu zaznaczam, że właściwie
nie powinienem zająć się pisaniem tej książki,
gdyż w Niemodlinie znalazłem się przypadkowo, spędziłem tutaj tylko cztery lata podczas
swojej edukacji licealnej. Nie znam ludzi, nie
wiedziałem tak naprawdę, czym to grozi…

Drugą rzeczą, z którą się spotkałem rozpoczynając swoją pracę, to niechęć niektórych
osób, by o nich pisać. Spotykałem się z pytaniami: „co ja z tego będę miał”, „po co to panu” itp. Urabiano mi opinię, że chcę zrobić
na absolwentach karierę. Ale gdy się za to
zabierałem, byłem już profesorem, kariery
na pewno robić nie będę. Trudności napotykałem również, jeśli chodzi o ochronę danych
osobowych, niektóre osoby były bardzo czułe
na tym punkcie. Ale wszystko o czym pisałem,
to nie są rzeczy tajne. Zwróciłem się m.in.
do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
w księgozbiorach znajdował się katalog rozpraw doktorskich, z niego w dużej części korzystałem. Materiał do publikacji zbierałem sam,
on powinien już być gotowy, powinienem tylko z niego skorzystać, dokonać selekcji – wybrać to, co będzie mi najbardziej potrzebne,
tego nie było. Ani żadnych relacji, żadnych
wspomnień, zdjęć w archiwum szkoły też nie
było, tylko czysta statystyka. Szkoła udostępniła mi dzienniki, arkusze ocen, protokoły.
Zbierałem relacje pisemne, ustne – wywołane z pamięci fakty dotyczące konkretnych osób, tych relacji jest około dwieście,
wykorzystywałem również ankiety. Materiał
ilustracyjny pochodzi ode mnie, ludzie przekazywali mi zdjęcia, dokumenty, które skanowałem. Stworzyłem bazę źródłową, na podstawie której książkę napisałem. Myślę, że
w oryginalny sposób ująłem w treści wszystko to, co zebrałem.
Sam dzwoniłem do absolwentów, niektórzy nie chcieli wierzyć, gdy mówiłem, że jestem
profesorem, wielu odmówiło. Część prosiła
tylko, by wymienić ich z imienia i nazwiska, bez
zagłębiania się w szczegóły ich dalszych lo-

sów, a o to głównie mi chodziło. Był taki moment, że miałem ochotę to rzucić. Niemniej
jednak, mimo wszystko, nie zrezygnowałem.
Doprowadziłem moją pracę do końca, książkę
napisałem.
Ale pojawiły się trudności z jej wydaniem.
Zwróciłem się do Starosty Opolskiego Henryka
Lakwy. Odmówił sfinansowania druku książki,
potem dwukrotnie starosta odmówił Burmistrzowi Niemodlina. Ale pan Burmistrz postanowił przeznaczyć pieniądze na jej wydanie
i w ten sposób, co prawda z trzyletnim poślizgiem, ale jednak praca ta się ukazała, głównie dzięki uporowi Burmistrza. Za co mu bardzo serdecznie pragnę podziękować. Właśnie
dlatego, że praca nad książką trwała tak długo, to trzeba było ją uaktualniać na bieżąco,
niektórzy bohaterowie umierali, rozwodzili się
itp. Informacje zawar te w publikacji trzeba było zmieniać, jednak udało się doprowadzić to
do szczęśliwego końca.
W pierwszej części ująłem dzieje miasta
Niemodlina, potem historię szkoły do roku 2006, następnie zjazdy ogólnoszkolne, koleżeńskie. Natomiast w drugiej części opisałem według profesji losy poszczególnych
osób, ich awans zawodowy, stopnie, tytuły
naukowe, osiągnięcia w różnych dziedzinach
życia zawodowego.
Książka skierowana jest do absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego, ich rodzin, ale
również do mieszkańców miasta i gminy Niemodlin. Zachęcam także młode pokolenie, by
sięgnęło po ten tytuł. Ukazał się on w nakładzie
ośmiuset egzemplarzy – dzięki staraniom Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza,
wydawcą jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie
oraz MS Szybkowski.
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Nadleśnictwo Tułowice, Gmina Niemodlin
oraz Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne po raz kolejny
w dniu 22 maja 2011 r. zorganizowali „Niedzielę w Lipnie”.
Na miejscu, w pięknych okolicznościach przyrody, jakie gwarantuje położony w środku lasu ogród
dendrologiczny, na uczestników rajdu i pozostałych przybyłych do Lipna gości czekało wiele atrakcji, które przygotowali organizatorzy. Oprócz spaceru po ogrodzie dendrologicznym, który w maju
szczególnie kusi swoimi urokami – kwitnącymi kwiatami, zapachem natury, zielenią traw, drzew i błękitem nieba, chętni mogli wziąć udział w przejażdżce po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym
z przewodnikami. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny, a dla wszystkich zieloną loterię,
możliwość zakupu drzew i krzewów ozdobnych, wystawę okolicznościową Tułowickiego Ośrodka Kultury z możliwością nabycia wyrobów rękodzieła ludowego oraz wystawę fotograficzną Krzysztofa
Pawłowskiego.
Poza doznaniami czysto duchowo-estetycznymi
nie mogło zabraknąć również czegoś dla ciała
za sprawą degustacji miodów, czy przygotowanych
przez Sołectwo Lipna i Stowarzyszenie Kobiet Wsi
Kopice potraw z dziczyzny, ciepłych posiłków i napojów. Czas zwiedzającym umilały swoim śpiewem
panie z Kopic, które zachwycały również przechodniów pięknymi ludowymi strojami.
A wszystko to po to, by zachęcić mieszkańców
Niemodlina i okolic, ale także gości przyjezdnych,
do zwiedzania pięknej Ziemi Niemodlińskiej. Zbliża się
okres letni, czas płynie wolniej, warto zatem skorzystać
z zaproszenia, odkrywając na nowo miejsca, które
warte są odkrycia, a które znajdują się tuż obok nas…
kk
W tym samym dniu nastąpiło również otwarcie
szlaku rowerowego „Wokół Niemodlina”.
Od godz. 9.30 do 14.00 sześćdziesięciu rowerzystów pokonało trasę prowadzącą od Niemodlina,
skąd wystar towali spod zabytkowej latarni gazowej na rynku, do Gościejowic Małych, po drodze mijając Staw Sangów, Rzędziwojowice, Szydłowiec Ślą-

Niedziela w Lipnie

Start
z Niemodlina

ski, Molestowice, Górę, Małą Górę, Piotrowę, Brzęczkowice i Lipno, gdzie znajdowała się meta rajdu.

Paweł Kotwica

O szlakach rowerowych wokół Niemodlina opowiedział redakcji „Pulsu Niemodlina” jego pomysłodawca Paweł Kotwica:
Pierwsza koncepcja szlaku powstała w Niemodlińskim Towarzystwie Regionalnym, w ramach programu
Jana Nepomuka. Chodziło nam o to, aby całość działań kulturowych, kulturalnych, przyrodniczych i turystycznych zogniskować w Parku w Lipnie. W założe-

niach miał powstać szlak, który zaczynałby się i kończył
w Lipnie. Miał pokazywać najciekawsze miejsca dawnego powiatu niemodlińskiego. Prowadził przez tereny dzisiejszej gminy Grodków, Lewin Brzeski, oczywiście
przez tereny naszej gminy, gminy Tułowice i przez inne miejsca. Później było to modyfikowane w praktyce.
Przyłączyło się do tego Nadleśnictwo Tułowice, które
przejęło działania związane z samym Parkiem w Lipnie. Koncepcja tego szlaku została zagubiona.
Potem to wróciło. Zastępca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa szukał ludzi chętnych do opracowania koncepcji szlaków rowerowych, moja koncepcja
została wytypowana do realizacji. Właśnie na tej
podstawie powstały dzisiejsze szlaki rowerowe.
A „Niedziela w Lipnie”, w którą włączyła się gmina Niemodlin, związana jest z programem Jana Nepomuka, i odbywa się co roku już od wielu lat. Są to
dwie historie, które chcieliśmy powiązać ze sobą
przy inauguracji szlaku. Trasa dzisiejszego rajdu obejmowała tylko częściowo wytyczone przeze mnie szlaki rowerowe, w dużej części były to po prostu trasy
łącznikowe, które miały nam umożliwić w miarę szybkie i przyjemne dotarcie do Parku w Lipnie. Chodziło
o walory czysto użytkowe.

Nowy Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP wybrany
W dniu 14 maja 2011 r. w Graczach odbył się zjazd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W zjeździe uczestniczyli delegaci ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Niemodlin, przedstawiciele członków wspierających
Związek oray członkowie ustępujących władz oddziału gminnego.
Obrady otworzył prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, który przywitał wszystkich zgromadzonych, m. in.: Komendanta Miejskiego Państwowej

Straży Pożarnej w Opolu brygadiera Pawła Kielara,
przedstawiciela Zarządu Powiatowego OSP RP Jerzego Liberę, Dowódcę Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie brygadiera Krzysztofa Kuńca,
Prezesa Kopalni „Bazalt Gracze” Andrzeja Miśtę.
W czasie zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP. Prezesem został
Krzysztof Piątek, Wiceprezesem Krzysztof Kuniec, Komendantem gminnym Sławomir Gębski, Sekretarzem Bożena Galla, Skarbnikiem Zofia Sujkowska, członkowie: Stanisław Płonka, Jan
Dziedzic, Bogdan Krępa, Adam Makarewicz, Marcin
Sobczyński, Jarosław Grębowiec i Zbigniew Nowak.
Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjną Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w składzie:

Przewodniczący – Krzysztof Janczak
Wiceprzewodniczący – Marian Błoński
Sekretarz – Piotr Łukawski
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP następujących przedstawicieli: Jarosława Grębowca, Sławomira Gębskiego
i Krzysztofa Kuńca.
kk

Wydarzenia

Niech się święci 3 Maja!

W dniu 4 maja w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, z udziałem władz samorządowych, miała
miejsce uroczystość przygotowana przez uczniów
klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie.

Kultury w Niemodlinie gromkimi brawami nagrodziła przedstawienie.
W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Niemodlina z Burmistrzem Mirosławem Stankiewiczem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariuszem
Nieckarzem, także radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół
Gminy Niemodlin wraz z pocztami sztandarowymi
oraz mieszkańcy Niemodlina.
Z pewnością może cieszyć fakt, że to właśnie
uczniowie, czyli najmłodsze pokolenie Polaków, angażuje się w przygotowania związane z uroczystościami 3 – majowymi. To od nich w głównej
mierze zależy bowiem, by tradycja obchodzenia tego ważnego święta była ciągle żywa w naszym narodzie i, by ją kultywowano również w przyszłości.
kk
Mariusz Nieckarz, przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie

Uroczysta akademia

Obchody 220. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w dniu 3 maja br. uroczystą
Mszą św. za Ojczyznę, podczas
której homilię wygłosił ks. dziekan Jerzy Chyłek.
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W widowisku słowno-muzycznym młodzież,
przygotowana przez nauczycieli: Monikę Ostrowską-Matusik, Iwonę Półtorak i Annę Ciszewską,
przedstawiła dzieje związane z powstaniem tak
znaczącej dla Polski, drugiej w tamtym czasie
na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych),
ustawy zasadniczej.
Wielkie zaangażowanie, gra aktorska młodych
artystów wcielających się w role bohaterów tamtych czasów oraz oprawa muzyczna sprawiły, że
publiczność zasiadająca na widowni w Ośrodku

III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego

czeskie miasto – Stity. W turnieju uczestniczyły także drużyny z Tułowic, Brzegu i Niemodlina.
Turniej otworzył Burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, który przywitał wszystkich zawodników,
przedstawicieli miasta Stity ze Starostą Jirijm Voglem, przedstawicieli Brzegu i Tułowic, mieszkańców
Niemodlina i pozostałych, licznie przybyłych tego
dnia, kibiców piłki nożnej i tenisa stołowego.
Pogoda i dobre nastroje dopisywały, a wola walki, z zachowaniem zasad fair play, udzielała się
wszystkim zawodnikom. Mecze piłkarskie rozegrano
w dwóch grupach – młodszej i starszej. Po sześciu
spotkaniach wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce

w grupie młodszej zdobyła drużyna z Brzegu, drugie
zespół z Tułowic, a trzecie miejsce zajęli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 1 w Niemodlinie. Tytuł króla strzelców w tej grupie przyznano
Pawłowi Bujakiewiczowi. W grupie starszej bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Czech, na drugim
miejscu uplasowała się drużyna z Niemodlina, a trzecie miejsce przypadło reprezentantom Tułowic. Królem strzelców został Michał Błoński.
W tym samym czasie, gdy na „Orliku” toczyła się
rywalizacja pomiędzy piłkarzami, w Hali Widowiskowo-Sportowej rozgrywano mecze tenisa stołowego. Do turnieju przystąpiły dwie drużyny Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Sokolik” z Niemodlina oraz drużyna ze Stity. Pierwsze miejsce w rywalizacji drużynowej zajął UKS
Sokolik I, drugie UKS Sokolik II, a trzecie goście ze Stity.
Najlepszym zawodnikiem tego dnia okazał się Stepan
Kobza ze Stity, drugie miejsce przypadło Marcinowi Kolmanowi (UKS „Sokolik” Niemodlin), a trzecie Marcie
Klich również z UKS „Sokolik” Niemodlin.
Puchary, medale, dyplomy i pozostałe nagrody
laureatom i wszystkim uczestnikom turnieju wręczyli Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Starosta Stity Jirij Vogel.
kk

Zwycięzcy z Brzegu - grupa młodsza

Zwycięzcy ze Stitów - grupa starsza

Uczestnicy

W dniu 30 kwietnia br., na boisku „Orlika” i w Hali Widowiskowo-Sportowej w Niemodlinie, odbył się III Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Niemodlina.
Organizatorem turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. Główną ideą organizacji rozgrywek jest popularyzacja sportu wśród mieszkańców Niemodlina oraz miast partnerskich – Stity
i Vechelde.
W tym roku w Niemodlinie zabrakło drużyny
z Niemiec, swoją reprezentację wystawiło natomiast

Konkurs rzutów karnych

UKS Sokolik - zwycięzcy w tenisie stołowym
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z siedzibą w Przystajni, która wykona zamówienie
za kwotę 999.670,15 zł. z czego 499.835,70 zł. stanowią środki Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011. Rozpoczęcie robót planuje się w momencie
zakończenia prac kanalizacyjnych na ulicy Nowej.

Nowa inwestycja
wodociągowa w Niemodlinie
Kolejny etap kanalizacji miasta
Niemodlina rozpoczęty
Rozpoczęła się budowa etapu VI kanalizacji Niemodlina, w ramach projektu unijnego „Ochrona
wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu »Bory Niemodlińskie« – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI”. Projekt obejmuje budowę kanalizacji w obrębie ulic: Kor fantego, Daszyńskiego,
Nowej, Bohaterów Powstań Śląskich, Świętojańskiej
i Wyzwolenia.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie sieć
kanalizacyjna o całkowitej długości 6,764 km,
w tym główne kolektory – 4798 m, odcinki rurociągów tłocznych – 1247 m oraz przyłącza do posesji – 719,5 m, co umożliwi podłączenie do sieci 768 osób.
Zaproponowane rozwiązania techniczne mają
na celu powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
której włączenie nastąpi do istniejącej sieci w Niemodlinie i dalej do oczyszczalni w Gościejowicach. Przyczyni się to do większego wykorzystania mocy przerobowych oczyszczalni. Realizacja projektu przyczyni
się do zwiększenia ilości oczyszczonych ścieków,
a tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Obecnie, przez brak systemu kanalizacji sanitarnej, wody rzeki Ścinawy Niemodlińskiej
oraz Nysy Kłodzkiej ulegają zanieczyszczeniu, co negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego.
Wykonawcą zadania jest Zakład Budownictwa
Ogólnego „DROBUD” z siedzibą w Opolu. Termin zakończenia został określony w umowie na dzień 31
października 2012 r. Jednak do połowy czerwca 2011 roku priorytetowe jest skanalizowanie ulicy
Nowej, aby następnie przystąpić do budowy drogi
w ramach tzw. Schetynówki. Natomiast do końca 2011 roku planuje się wybudować sieć na ulicy
Świętojańskiej i Wyzwolenia, co związane jest z planowaną budową chodnika przy drodze wojewódzkiej 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.863.293,48 zł, w tym 1.546.178,50 zł stanowią
środki Unii Europejskiej, pozyskane przez Gminę Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ulica Nowa w Niemodlinie
zostanie zmodernizowana
Zakończyło się postępowanie przetargowe
na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Wykonawcą zadania została firma ADAC-LEWAR s. c.

Dnia 10 maja 2011 roku podpisano umowę
na wykonanie zadania o nazwie „Wymiana azbestowej sieci wodociągowej ul. Dąbrowszczaków w Niemodlinie”. Zadanie realizowane jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „UNITEL” JACEK
MARKIEWICZ Z NIEMODLINA.
Jest to niezwykle ważna inwestycja dla naszych
mieszkańców, szczególnie osiedla Liściastego w Niemodlinie, a także mieszkańców Gościejowic, którzy
obecnie narzekają na słabe ciśnienie w kranach,
a nawet brak wody, co spowodowane jest licznymi
awariami starej i zużytej sieci wodociągowej.
Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Dąbrowszczaków ma poprawić taki stan rzeczy, dlatego też termin realizacji wynosi 90 dni. Na zlecenie
Gminy Niemodlin opracowywane jest również koncepcja modernizacji sieci wodociągowej na obszarze
całej gminy, w celu opracowania szczegółowego
harmonogramu realizacji inwestycji polegających
na remoncie poszczególnych odcinków sieci. Zakłada się, że w kolejnym etapie nastąpi likwidacja SUW
w Michałówku.

Program Ryby wkrótce startuje
Burmistrz Niemodlina oraz Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zapraszają na spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskiwania środków
w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.
Zapraszamy w dniu 1 czerwca 2011 r. do sali posiedzeń Rady Miejskiej w Niemodlinie przy ulicy Bohaterów Powstań Śląskich 34, w godz. od 17.00 do 20.00
W spotkaniu może wziąć udział każda osoba,
która chce podjąć działalność na rzecz rozwoju obszarów należących do LGR „Opolszczyzna”, przedstawiciele gmin i instytucji kultury, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy,
osoby i przedsiębiorcy związani z sektorem rybactwa.
Unijne środki można pozyskać m.in. na: rozwój
i wsparcie przedsiębiorczości, promocję i rewitalizację
miejscowości, rozwój turystyki i rekreacji, promocję lokalnych produktów i usług, wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa, tworzenie i rozwój systemów
sprzedaży produktów rybactwa, poprawę jakości środowiska i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu
informacyjnym. Program szczegółowy dostępny jest
na stronie www.niemodlin.pl

Trzymamy rękę na pulsie
– 2011.04.16, godz. 00:02,
Gracze, ul. Niemodlińska, patrol
KP Niemodlin zatrzymał nietrzeźwego (0,35 mg/l) 29 – letniego
mężczyznę (zam. G. pow. Brzeg)
kierującego samochodem osobowym VW Golf,
– 2011.04.12, godz. 12:00,
Rzędziwojowice, zamieszkały
w Anglii 31-letni mężczyzna zawiadomił, że nieznany sprawca w m.
Rzędziwojowice na autostradzie A4 zatrzymał jego samochód
i pod pretekstem, że brakło mu paliwa wyłudził od niego 120 funtów
angielskich – około 500 zł, dając mu w zastaw 2 sygnety i naszyjnik,
które, jak się okazało, nie stanowią żadnej wartości,
– 2011.04.20-22, Niemodlin, ul. Wojska Polskiego, nie ustalony
sprawca, uderzając kamieniem wybił przednią szybę w autobusie marki AUTOSAN, powodując jej zniszczenia na szkodę OPKS w Opolu.
Straty – 500 zł,
– 2011.04.01, Gracze, nieznany sprawca, wyłamując drzwi,
włamał się do altanki, z której skradł wieżę stereo marki PANASONIC
oraz komplet noży kuchennych. Straty – 200 zł,
– 2011.04.24, Magnuszowice, patrol KP Niemodlin zatrzymał
nietrzeźwego (0,82 mg/l) 59-letniego mężczyznę, zam. G. pow. O., który kierował samochodem,
– 2011.04.18, Niemodlin, 25-letnia nietrzeźwa (0,63 mg/l) kierująca samochodem marki HONDA CIVIC (zam. T. pow. Opole) dojeżdżając do skrzyżowania, nie udzieliła pierwszeństwa dla kierującego samochodem marki SUZUKI LIANA Marka S. lat 35 (zam.
Niemodlin). W wyniku zdarzenia obrażeń ciała, w postaci stłuczenia
klatki piersiowej, doznała kierująca Hondą. Postępowanie prowadzi
KMP w Opolu. Straty – 11 tys. zł,
– 2011.04.23-25, Michałówek, nieznany sprawca wyłamując zamek korka wlewu włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym marki MERCEDES ACTROS, z którego skradł 800 litrów oleju napędowego, na szkodę firmy RABEN Transport Polska w Gądkach.
Straty – 4,0 tys. zł,
– 2011.04.23-26, Niemodlin, nieznany sprawca wybijając okno
włamał się do biura restauracji, z którego skradł czajnik bezprzewodowy, przedłużacz i artykuły spożywcze. Straty -100 zł,
– 2011.04.27, funkcjonariusze KP Niemodlin wraz z funkcjonariuszami Zespołu IV WK KMP w Opolu realizując informację własną
ustalili, że trzynastolatka zam. O. pow. Opole w dniu 10.02.2011 r.
z plecaka dokonała kradzieży telefonu komórkowego marki SAMSUNG S3650 CORBY. Postępowanie prowadzi KP Niemodlin,
– 2011.04.27, godz. 14:00, Niemodlin, ul. Opolska, funkcjonariusze KP Niemodlin realizując informację własną dokonali rozliczenia
szesnastolatki zam. N., pow. Opole, której udowodniono, iż
w dniu 18.04.2011 r. dokonała kradzieży pieniędzy, telefonu komórkowego marki NOKIA 3110 CLASSIC oraz aparatu fotograficznego
marki SONY. Postępowanie prowadzi KP Niemodlin,
– 2011.05.01, godz. 3:00, Krasna Góra, patrol Policji zatrzymał
nietrzeźwego (0,55 mg/l) lat 22 (zam. O. pow. Opole), który kierował
samochodem marki FORD TRANSIT,
– 2011.05.05, godz. 00:00, policjanci z KP Niemodlin ustalili,
że 27-letni mężczyzna (zam. Niemodlin) w nocy z 16/17.02.2011 r. wybijając szyby włamał się do budynku, z którego skradł kosę spalinową
oraz piłę spalinową marki Alpina. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie,
– 2011.05.06, Gracze, nieznany sprawca wyłamując kratę
i drzwi usiłował włamać się do sklepu spożywczego na szkodę firmy
BORT-WIMAR Grodków. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi
na niepokonanie dodatkowego zabezpieczenia,
– 2011.05.10, godz. 12:27, Rutki, z nieustalonej przyczyny powstał pożar zabudowań gospodarczych. Spaleniu uległy cztery szopy,
skuter, dwie piły spalinowe, kosiarka spalinowa i inne rzeczy na szkodę Jadwigi i Michała D.,
– 2011.05.10-11, Niemodlin, ul. Opolska, nieznany sprawca wybijając szybę w drzwiach włamał się do samochodu, z którego skradł
radioodtwarzacz DVD z monitorem marki CANVA i telefon komórkowy ALCATEL na szkodę Bożydara N. Straty 1,2 tys. zł,
– 2011.05.11, Niemodlin, Adam S. ujawnił w rowie skorodowany przedmiot o średnicy 10 cm i długości 25 cm, przypominający pocisk artyleryjski. Sprawę prowadzi KP Niemodlin,
– 2011.05.06, Rzedziwojowice, nieznany sprawca zatankował
do samochodu marki VOSVAGEN W GOLF III nr rej. DW9654R 52
litry etyliny, a następnie odjechał nie płacąc na szkodę stacji paliw
SHELL. Straty – 277 zł,
– 2011.05.13, Niemodlin, policjanci z KP w Niemodlinie ustalili, że dwudziestoletni mężczyzna zam. N. pow. Opole, w nocy
z 11/12.02.2011 r. w Niemodlinie, ul. Opolska, Klub Hollywood, wykorzystując nieuwagę dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 3,6 tys.
zł oraz dowodu osobistego.
Zebrała: kk
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Burmistrz Niemodlina informuje o możliwości wykupu przez
najemców komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem
preferencyjnej bonifikaty

Sprawozdanie Burmistrza
Niemodlina z działalności
międzysesyjnej

W dniu 31 marca 2011 roku weszła w życie uchwała Rady Miejski 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 jednolub-dwu lokalowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Wydział
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (p.35) tel.77/4606295 wew.209

W okresie sprawozdawczym, tj.
od 27 marca 2011r. do 28 kwietnia 2011r. realizując zadania organu
wykonawczego Gminy – Burmistrz
Niemodlina:
• w dniu 31 marca spotkał się z dyrektorem spółki PELIZER z Wrocławia w sprawie
wydania opinii na temat uzgodnienia projektu uruchomienia kopalni bazaltu ze złoża
„Ameryka” w Graczach;
• w dniu 5 kwietnia wziął udział w spotkaniu Starosty Opolskiego z wójtami i burmistrzami gmin, które dotknęła powódź w 2010
roku. Podczas spotkania omówiono aktualny
stan zabezpieczenia gmin przed ewentualnymi zdarzeniami kryzysowymi w 2011 roku;
• w dniu 7 kwietnia przewodniczył Zespołowi do spraw oświaty, podczas którego
omówiono między innymi przebieg prac związanych z koncepcją budowy nowego przedszkola w Niemodlinie;
• w dniu 14 kwietnia spotkał się z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej we Rogach. Podczas spotkania zapadła decyzja
o utworzeniu oddziału przedszkolnego w tej
szkole;
• w dniu 20 kwietnia spotkał się z dyrektorami niemodlińskich szkół, na spotkaniu
omówiono między innymi problem podwyżek
płac dla pracowników samorządowych funkcjonujących w oświacie. W tym samym dniu
Burmistrz spotkał się z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej. Podczas spotkania
omówione zostały między innymi zasady przyjęć do przedszkoli w Niemodlinie w nowym roku szkolnym;
• w dniu 26 kwietnia rozpoczęły się zebrania
sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach, na których wybierani są sołtysi oraz rady sołeckie;
• w dniach 27-28 kwietnia wziął udział
w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez
Wojewodę Opolskiego.

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
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, drugi przetarg odbył się
dnia 4 marca 2011 roku.
Cena wywoławcza: 100.000,00 zł.
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 22 czerwca 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 27 czerwca 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, o godz. 11.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone
wadium zostanie: zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Jednocześnie informuje się, że jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Ponadto na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 1023/5 o pow. 0,6043 ha położona przy
ul. Opolskiej w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 515/1 o pow. 0,1069 ha położona w rejonie
ul. Krótkiej w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 77/4606295 do 7 wew.209.

W związku z uszkodzeniem głównej magistrali wodociągowej przy ul.
Opolskiej oraz rozpoczęciem wymiany
azbestowej sieci wodociągowej na ul.
Dąbrowszczaków w Niemodlinie, informujemy mieszkańców o możliwości
czasowego pogorszenia jakości wody
oraz przerwach w jej dostawie, za co
Państwa z góry przepraszamy.
Wymiana w/w sieci wodociągowej przy ul.
Dąbrowszczaków ma na celu poprawę dostawy
wody do ul. Opolskiej, Słowackiego i Osiedla „Liściastego”, ul. Gościejowickiej i miejscowości Gościejowice.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie
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Rozmowa Pulsu Niemodlina z Zastępcą Burmistrza
Niemodlina Bartłomiejem Kostrzewą na temat kanalizacji
Niemodlina – etap V.
Puls Niemodlina: Mieszkańcy Niemodlina są coraz bardziej zmęczeni sposobem prowadzenia kanalizacji Niemodlina etap V. Kiedy to się w końcu skończy?
– mówią.
Bar tłomiej Kostrzewa: Mam nadzieję, że
już niebawem, ale absolutnej pewności mieć nie
możemy. Wykonawca inwestycji, firma AZYSA, wielokrotnie niedotrzymywała zobowiązań co do terminu zakończenia inwestycji. Na chwilę obecną
prace są prowadzone, ale firma ma duże opóźnienie. Zasadniczo można pójść w dwóch kierunkach
– albo umożliwić realizację inwestycji AZYSIE, albo
definitywnie zakończyć współpracę i w przetargu
wybrać następnego wykonawcę. Każdy z wariantów ma swoje plusy i minusy.
PN: Pomówmy zatem o nich…
Bartłomiej Kostrzewa: W przypadku kontynuacji robót przez AZYSĘ istnieje szansa ich zakończenia do około połowy roku. Sieć jest bowiem
położona w 93%. Zostały najtrudniejsze odcinki,
które wymagają zastosowania specjalistycznych
metod wykonawczych. Gmina uzyska również 3
letnią gwarancję na zrealizowane prace. Minusem tego rozwiązania jest to, że w dotychczasowych rozmowach z firmą AZYSA niemal żadne
ustalenie nie zostało przez nich dotrzymane. Istnieje niebezpieczeństwo, że firma nadal będzie działać w sposób opieszały i nie wiadomo, w jakim terminie zakończy prace. W przypadku zerwania
umowy, gmina może się ubiegać wyłącznie o 10%
odszkodowanie (ok. 360 000 zł). To rozwiązanie
ma taki mankament, że konieczna byłaby inwentaryzacja tego, co zostało wykonane, po czym musiałby się odbyć przetarg na dokończenie pozostałych prac. Gmina nie uzyska również gwarancji
na dotychczas wykonane prace. Z całą pewnością,
w takim wypadku inwestycja będzie również znacznie droższa i jej zakończenie odwlecze się w czasie.
Ostatecznie decyzję, w jakim kierunku prowadzić
dalsze działania, podejmiemy w ścisłym kontakcie
z Urzędem Marszałkowskim w Opolu, który dofinansowuje tą inwestycję w 78%. Jesteśmy w stałym kontakcie z tą instytucją i na bieżąco przekazujemy im informacje o trudnościach z realizacją
tego kontraktu.

PN: Jakie są przyczyny, przez które
tak długo trwa ta inwestycja i dlaczego
są z nią takie trudności?
Bar tłomiej Kostrzewa: Na przyczyny,
przez które tak długo trwa ta inwestycja, składa się
szereg czynników. Przede wszystkim wybraliśmy
wykonawcę, który mimo, że miał doskonale przygotowane dokumenty przetargowe, nie poradził sobie
z tym zadaniem. Firma AZYSA jest firmą hiszpańską, która dopiero od niedawna funkcjonuje w Polsce. Cena, jaką zaproponowali w przetargu, była
najniższa, referencje bez zarzutu, a na nasze zapytanie dotyczące możliwości wystąpienia tzw. „rażąco niskiej ceny” otrzymaliśmy wyczerpującą i logiczną odpowiedź. Niestety, samo wykonawstwo
było prowadzone w sposób niesolidny, bałaganiarski, a czasami wręcz zagrażający bezpieczeństwu
i zdrowiu obywateli. Najgorsze jednak w tym jest
to, że szef oddziału AZYSY bardzo długo nie przyjmował żadnych negatywnych uwag dotyczących
sposobu prowadzenia inwestycji, a nawet jeśli
przyjmował, to nadal robił swoje. Zdarzało się, że
firma wchodziła w pas drogowy bez wymaganych
uzgodnień! Rozmowy z firmą wielokrotnie miały
burzliwy przebieg, ale dopiero niedawno nastąpiły pewne działania, które wskazują na chęć zakończenia inwestycji. W kwietniu na placu budowy
pojawili się właściciele i prezes firmy z Hiszpanii.
Dokonano zmian personalnych, dwóch kierowników firmy AZYSA, którzy prowadzili tą inwestycję,
już nie pracuje. Zmienili się również wykonawcy zatrudnieni przez AZYSĘ. Szkoda, że tak późno.
PN: Być może był zbyt słaby nadzór
nad inwestycją?
Bar tłomiej Kostrzewa: W procesie inwestycyjnym o takiej skali nadzór inwestorski jest zlecany profesjonalistom. W przypadku tego kontraktu wybraliśmy fir mę, również w zamówieniu
publicznym, która niestety nie stanęła na wysokości zadania. Częstokroć sami pracownicy urzędu
musieli jeździć i wyjaśniać masę nieporozumień czy
błędów, jakie miały miejsce w trakcie jej prowadzenia. Od tego powinien być inspektor nadzoru, który nie reagował w sposób, w jaki tego oczekiwaliśmy. Z tego powodu jeszcze w ubiegłym roku
zmieniliśmy inspektora nadzoru i naliczyliśmy ka-
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ry umowne z tytułu niewłaściwego wywiązywania
się z umowy. Tym niemniej trudno mi dyskutować
o słabym nadzorze. W trakcie prowadzonej inwestycji odbyło się blisko 20 samych posiedzeń rad
budowy (nie licząc wielu kontaktów roboczych),
na których podejmowane były decyzje i ustalenia,
niestety najczęściej niedotrzymywane przez wykonawcę. Tak naprawdę dopiero perspektywa kar
umownych podziałała mobilizująco na wykonawcę.
PN: Firma AZYSA opóźnienia tłumaczy warunkami naturalnymi, opadami
i podniesieniem wód gruntowych…
Bar tłomiej Kostrzewa: Nie można faktycznie nie widzieć obiektywnych przyczyn opóźnień związanych z nawalnymi deszczami i powodzią, jaka miała miejsce w roku ubiegłym.
W sytuacji prowadzenia prac na głębokościach
dochodzących do 6 metrów ma to bardzo duże
znaczenie. Na pewno jest to powód istotny, którego nie sposób było przewidzieć na etapie rozpoczęcia inwestycji. Można również zastanawiać się,
czy kanalizacja, która zakładała system grawitacyjny, była najlepszym pomysłem w zwar tej zabudowie mieszkaniowej. W tej chwili przy kanalizacji
Niemodlina etap VI nakazaliśmy projektantowi
stosowanie przepompowni, co umożliwia prowadzenie prac na głębokości ok. 1,5 metra i przynajmniej na razie nie mamy problemów z jej przebiegiem. Podobnie rzecz ma się z uzgodnieniami
z mieszkańcami. Przebieg każdego przyłącza jest
opisany i zaakceptowany pisemnie przez poszczególnych właścicieli budynków. Tego, niestety, w poprzedniej dokumentacji zabrakło, co było powodem wielu nieporozumień. W dokumentacji
na etap V kanalizacji Niemodlina najczęściej dochodziło do rozbieżności między projektem, a warunkami w terenie i uzgodnieniami z właścicielami
posesji. Niestety na dokumentację projektową nie
mieliśmy wpływu, złożyliśmy ją w takiej wersji, jaka została wykonana w latach ubiegłych przez naszych poprzedników. Należy również wspomnieć
o trudnych warunkach gruntowych. Glina, woda,
kurzawa - bardzo trudne warunki do prowadzenia
inwestycji na dużych głębokościach. Z tych powodów nie wychodziły przewier ty, nie sposób było
przejść rurami metodą rozkopu. Być może w przypadkach drastycznych, jak na ulicy Dębowej, konieczna będzie nawet zmiana dokumentacji.
PN: Wiadomo, że budowa kanalizacji
w taki sposób wywołuje szereg negatywnych emocji…
Bar tłomiej Kostrzewa: Mieszkańcy mają
pełne prawo okazywać zniecierpliwienie w związku z tą inwestycją. Nas to również kosztuje bardzo
dużo ner wów i stresu. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby możliwie najszybciej zamknąć tą
budowę. Sprawa jest jednak bardzo trudna i złożona. Zawsze oczywiście można zerwać umowę
i pójść do sądu, ale należałoby mieć na uwadze, że
nie przyspieszy to inwestycji, której wszyscy chyba
mamy dosyć, a wręcz może ją opóźnić. Jaką zresztą mamy pewność, że wyrok sądowy będzie dla
nas korzystny? Przypomnę, że w ubiegłych latach
gmina Niemodlin sądziła się z wykonawcą oczyszczalni ścieków. W efekcie proces przez gminę został przegrany, poniesiono koszty sądowe. W tym
przypadku wszystkie nasze działania dążą do tego,
ażeby możliwie najszybciej zakończyć inwestycję
oraz utrzymać dotację unijną. Emocje nie są najlepszym doradcą i dlatego staramy się znaleźć
możliwie najlepsze, racjonalne rozwiązanie. O wiążących ustaleniach informować będziemy opinię
publiczną.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Rozmowa Pulsu Niemodlina z Burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.

Puls Niemodlina: Ze strony niemodlińskich klubów piłkarskich płyną cierpkie
słowa na temat wolnego tempa uzyskania
środków na finansowanie ich działalności
oraz małych środków przeznaczanych
przez gminę na sport. Dlaczego tak się
dzieje?
Mirosław Stankiewicz: W lutym, na mój
wniosek Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie finansowania klubów sportowych. Uchwała była bardzo długo opiniowana przez nadzór wojewody i Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
Po jej publikacji w dzienniku urzędowym województwa opolskiego powinno upłynąć 14 dni, aby przepisy uchwały zaczęły obowiązywać tak, abym mógł
podpisać stosowne umowy z klubami na dofinansowanie ich działalności. Podkreślam – dofinansowanie, a nie całkowite finansowanie spor tu wyczynowego. Zadaniem własnym gminy nie jest
prowadzenie klubów spor towych. Aby złagodzić
napięcia finansowe klubów piłkarskich związanych
z rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej, uzyskałem od Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu
prolongatę opłat meczowych do końca maja tego
roku. Nasze kluby nie musiały wpłacać stosownych
opłat. Mogły spokojnie rozgrywać mecze. Teraz,
po podpisaniu umów, kluby uregulują opłaty. Na to
dofinansowanie spor tu przeznaczyliśmy w tegorocznym, bardzo trudnym budżecie, kwotę 100.000
złotych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że
nie są to jedyne pieniądze kierowane przez gminę
na sport. Wielomilionowe nakłady na rozwój bazy
sportowej w postaci Orlika (ok. 1, 6 miliona) czy hali spor towej (ok. 6 milionów), to też wydatki budżetowe na sport. Przed nami kolejne zadania w postaci remontów kapitalnych: stadionu w Niemodlinie
czy też zdewastowanego basenu w Lipnie. Nikt zatem poważny nie może mówić o tym, że nakłady
na sport w naszej gminie są bardzo małe. Mało tego, niektórzy mieszkańcy naszej gminy uważają, że
środki na sport są niewspółmiernie duże w stosunku do innych niezrealizowanych potrzeb. Są niewspółmierne do ilości osób z nich korzystających
oraz klasy spor towej, które reprezentują poszczególne kluby.
PN: Mieszkańcy podnoszą problem
brudu i śmieci w mieście. Dlaczego brak
jest działań w zakresie usuwania nieczystości?
Mirosław Stankiewicz: Problem nieczystości nie dotyczy tylko Niemodlina. Niemalże codziennie odnotowujemy podrzucanie śmieci w całej gminie. W lasach, zagajnikach, przydrożnych
rowach. W celu przeciwdziałania „utonięcia w odpadach” od kwietnia dyrektor ZGKiM zatrudnił 3
dodatkowych pracowników, którzy sprzątają miasto
we wszystkie dni tygodnia, włącznie z niedzielami.
Straż Miejska sprawdza i próbuje ustalić właścicieli podrzucanych śmieci. Jest to bardzo niewdzięczne i trudne zadanie. Tym niemniej udało się ostatnio „namierzyć” dwóch takich śmieciarzy
i zapewniam, że nie były to najbiedniejsze osoby
w naszej gminie. Od czerwca Straż Miejska będzie

mandatowała mieszkańców, którzy nie mają rachunków za wywóz nieczystości. Około 100.000
złotych kosztuje gminę utrzymanie czystości na drogach i chodnikach, a także terenach zielonych. Ponadto przeznaczamy od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych rocznie na likwidację tak zwanych
dzikich wysypisk śmieci. Wszystkie te działania kosztują, ale jak widać są niewystarczające. Ciągle powstają nowe składowiska śmieci. Nie robią tego
krasnoludki. Robią to, niestety, nasi mieszkańcy.
Prowadzimy w szkołach szeroką edukację ekologiczną, na łamach Państwa pisma ukazują się apele oraz ar tykuły związane z ekologią. Problem dotyczy całego województwa i kraju. Zgodnie
z obowiązującym prawem za odpady powinni płacić ci, którzy je wytwarzają. Ta zasada obejmuje
wszystkich, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Niestety, za kilkadziesiąt złotych „oszczędności” niektórzy obywatele postanowili uszczęśliwić
pozostałych szkaradnymi obrazami i zapachami.
Apeluję do wszystkich o zgłaszanie faktów podrzucania śmieci i piętnowania tego procederu. Bez
współpracy z mieszkańcami nie będziemy w stanie
opanować tej sytuacji. Będziemy ponosili coraz
większe wydatki na walkę z brudem, kosztem braku realizacji innych zadań.
PN: Zakończył się proces sądowy dotyczący wyborów burmistrza. Czy jest Pan
zadowolony z wyroku?
Mirosław Stankiewicz: Trudno mówić
o zadowoleniu. Niemodliński PSL zakwestionował
prace jednej z obwodowych komisji wyborczych
z powodu braku wywieszenia protokołu wyborczego po zakończeniu liczenia głosów. PSL wytoczył
proces przeciwko komisji wyborczej. Komisja ta
miała problemy z systemem komputerowym, który
odmówił posłuszeństwa w dniu wyborów. Po przeliczeniu głosów oraz ich zabezpieczeniu w lokalu
wyborczym, komisja sporządziła protokół odręczny.
Następnie rozpoczęła wprowadzanie danych
do systemu komputerowego. Niestety, system nie
odpowiadał. Brak było dostępu do Internetu. Komisja zdecydowała, zresztą zgodnie z wytycznymi komisarza wyborczego, o wydrukowaniu protokołu
w siedzibie miejskiej komisji wyborczej. Po wprowadzeniu do systemu komputerowego, wydrukowaniu
i podpisaniu przez wszystkich członków komisji protokół został wywieszony w lokalu wyborczym. Ostatecznie sąd po sprawdzeniu faktów i przesłuchaniach świadków stwierdził, że problemy komisji
wyborczej związane z brakiem możliwości wydrukowania tylko samego protokołu nie stanowią podstawy do naruszenia wyników wyborów. Nie stwierdzono fałszowania głosów, ich kupowania, a także
innych przyczyn, dla których wynik wyborczy w jakimkolwiek stopniu został wypaczony. Wyrok sądu
w Opolu powinien zakończyć okres działalności
PSL-u związany z wyborami. Mam nadzieję, że pieniactwo tych ludzi zostało skutecznie ostudzone.
PN: Mówi Pan w trybie przypuszczającym. Dlaczego?
Mirosław Stankiewicz: Ponieważ doświadczam kolejnych ataków ze strony działaczy
PSL-u. Tworzone są nieprawdziwe informacje i plotki, które niestety godzą w moje dobre imię lub podważają pełnioną funkcję. Wszystko to po to, aby
zdyskredytować moją osobę. Jest to robione w myśl
zasady: im więcej powiemy kłamstw o burmistrzu,
tym więcej ludzi w nie uwierzy. Wykorzystuje się
przy tym stworzoną na potrzeby kampanii wyborczej gazetę „bez cenzury”. A przecież chodzi głów-

nie o powrót do władzy. O objęcie stołków i powrotu
do starych układów, które mieszkańcy odrzucili trzy
lata temu. Odrzucili również w ostatnich wyborach. Zamiast budowania wspólnej, lepszej gminy
– mamy do czynienia z pomówieniami i pieniactwem. Mam nadzieję, że mieszkańcy dobrze pamiętają minione czasy i nie dadzą się nabrać na działania tych ludzi.
PN: Mieszkańcy są zainteresowani losami dworca autobusowego. Jest wiele
sprzecznych informacji na ten temat. Jakie będą losy dworca PKS-u?
Mirosław Stankiewicz: Początek problemów związanych z prawidłowym funkcjonowania
dworca sięga ponad dziesięciu lat wstecz, kiedy
podczas przekształcania PKS-u, jako firmy państwowej, w spółkę skarbu państwa, władze gminy nie zadbały o przejęcie terenu dworca, który sukcesywnie
był dewastowany. W tym też mniej więcej czasie Rada Gminy uchwala plan przestrzennego zagospodarowania, który zakłada jako funkcję dominującą
dla tego terenu funkcję dworca autobusowego
wraz z towarzyszącymi usługami dla podróżnych.
W 2008 roku udało się wymusić na zarządzie PKS-u pierwsze prace restauracyjne, polegające na malowaniu. Niestety, na tym prace te się zakończyły.
Następnie w latach 2009-10, PKS-Opole zażądał
od innych przewoźników opłat za wjazdy i wyjazdy
autobusów. Spotkało się to z natychmiastową reakcją przewoźników, którzy mając na względzie rachunek ekonomiczny, przestali korzystać z usług
dworca PKS-Opole. Mając to wszystko na uwadze
wystąpiłem do właściciela, czyli Ministra Skarbu
Państwa, o skomunalizowanie dworca na rzecz
gminy. Inicjatywa ta spotkała się z negatywną reakcją. Następnie zainicjowałem starania o utworzenie związku międzygminnego, którego celem miało być przejęcie majątku PKS-Opole, w tym
niemodlińskiego dworca. Niestety, tylko nasza gmina przystąpiła do związku. Projekt przepadł. Jesienią 2010 roku PKS-Opole sprzedał prywatnemu inwestorowi z Poznania ponad połowę gruntów
dworca autobusowego. Inwestor ten, wykorzystując
zapisy planu przestrzennego zagospodarowania
Niemodlina, zamierza uruchomić „usługi towarzyszące dla podróżnych” polegające na budowie marketu wraz z poczekalnią dla podróżnych i toalety.
Taki jest obecny stan prac związanych z zagospodarowaniem tego terenu.
PN: Czyli kolejny market zamiast dworca autobusowego?
Mirosław Stankiewicz: Prawdopodobnie
powstanie market z miejscami dla podróżnych oraz
wiaty przystankowe wraz z czterema miejscami
parkingowymi dla autobusów dalekobieżnych. Takie są obietnice nowego właściciela oraz PKS-Opole. Ale jak wiadomo, jeszcze nigdy nie doczekaliśmy
się dotrzymania obietnic ze strony największego
przewoźnika. Stąd jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tych obietnic. Ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę podejmie Starosta Opolski, który jest poinformowany o naszych
zastrzeżeniach co do funkcji, jaką ma spełniać teren dworca autobusowego. Robimy wszystko, aby
nasi mieszkańcy mieli godziwe warunki podróżowania. Niestety, w wielu przypadkach jesteśmy bezsilni. W aktualnym stanie prawnym, prawo własności
jest priorytetowym. Oczekiwania społeczne oraz
jakość usług schodzą na dalszy plan lub w ogóle się
nie liczą.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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VIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 28 kwietnia 2011r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na której podjęto następujące uchwały:
• uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011r. - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
• uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011r.- zmieniająca uchwałę 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.
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.

Wyprawka szkolna
W roku szkolnym 2011/2012 realizowany będzie,
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.
Programem objęte będą dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) rozpoczynający naukę w klasach I – III i IV – VI szkoły podstawowej, w klasach I – III gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej
i szkole ponadgimnazjalnej, u których niepełnosprawność potwierdzona powyższym orzeczeniem, wynika z wady wzroku, wady słuchu lub z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz w przypadku, gdy wchodzą one w skład niepełnosprawności sprzężonych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwała uczniom wymienionym wyżej i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł netto miesięcznie (art. 8
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a także uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.
bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych.
W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
W uzasadnionych sytuacjach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351,00 zł netto, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, do wniosku powinno zostać dołączone uzasadnienie ubiegania się o pomoc.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012, do dnia 20 czerwca 2011 r.
Małgorzata Kochanek
Zastępca Dyrektora ZEFO w Niemodlinie

Gospodarka

Najważniejsze, by nie zburzyć tego, co jest dobre
Z dyrektor PKO Bank Polski, Małgorzatą Kotowską,
rozmawia Katarzyna Knieja

Puls Niemodlina: Od września ubiegłego
roku jest Pani dyrektorem PKO Banku Polskiego – dlaczego zdecydowała się Pani na to stanowisko?
Małgorzata Kotowska: Rzeczywiście w Niemodlinie pracuję od września, natomiast w instytucji PKO
Bank Polski pracuję już od trzynastu lat. Przed pracą
w Niemodlinie byłam zastępcą dyrektora Banku PKO
BP S.A. w oddziale w Nysie. Gdy dowiedziałam się, że
w Niemodlinie poszukiwano osoby na stanowisko dyrektora banku, to postanowiłam wziąć udział w konkursie
i w efekcie objęłam to stanowisko.
Dojeżdżam z Nysy, gdzie mieszkam. Niemodlin nie jest
zbyt daleko położony od mojego miasta, dlatego nie wahałam się podjąć tego wyzwania, jakim jest kierowanie bankiem.
Jest to z pewnością rozwój dla mnie, każdy inwestuje w siebie, staje przed nowymi wyzwaniami i stara się im sprostać.
Puls Niemodlina: Jakie są Pani wrażenia
po tych ośmiu miesiącach, od kiedy pełni Pani
stanowisko dyrektora banku w Niemodlinie?
Małgorzata Kotowska:Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Oddział banku jest pomodernizacji, położony wdobrym miejscu, co dowyników sprzedaży również
możemy się pochwalić plusami. Nasz bank stoi teraz
przednową jakością, zmieniamy ofertę, zmieniamy podejście
do klientów. Jest to moment przełomowy dla banku.
Puls Niemodlina: Jakie ma Pani plany wobec placówki, którą Pani kieruje?
Małgorzata Kotowska: Zawsze wychodzę z takiego założenia, że najważniejsze, by nie zburzyć tego, co
jest dobre. To jest podstawa. Poza tym oczywiście ważny
jest ciągły rozwój banku. Pozyskiwać nowych klientów,
proponować swoją ofertę, ofertę rachunków, ofertę kredytową. Wyzwania są duże, pole do popisu również. Myślę,
że z pracownikami, którzy tu są – jest to już stała załoga,
na pewno nam się te wszystkie plany uda zrealizować.
Puls Niemodlina: Jak przekonać mieszkańców Niemodlina, aby korzystali z usług akurat
Państwa banku?
Małgorzata Kotowska: Obecnie jest bardzo duża kampania reklamowa naszych nowych rachunków
bankowych, w ramach tej kampanii realizujemy tutaj,
na rynku lokalnym, pewne działania. Mamy nadzieję, że
uda nam się rozpocząć współpracę z instytucjami publicznymi, m.in. z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie. Nasza praca przede wszystkim polega na tym, żeby dotrzeć
do klientów z ofertą. Odwiedzamy zakłady pracy, chodzimy do klientów, do właścicieli firm, wysyłamy oferty, dzwonimy do naszych klientów przedstawiając im nowości, jakie proponuje bank itp.
Puls Niemodlina: Ludzie na ogół postrzegają banki jako instytucję „zimną”, zajmującą się
tylko finansami, próbującą jak najwięcej „wyciągnąć” od swoich klientów. Co Pani zrobi, by to
zmienić?

Małgorzata Kotowska: Bank, ze swej natury,
jest instytucją od zarabiania pieniędzy. Jest to m.in. również nasza misja, nasi akcjonariusze chcą otrzymywać
dywidendy, chcą, żeby były wysokie. Ale wszystko można
pogodzić i dzisiaj mamy taką ofertę, że klienci mogą prowadzić rachunki bankowe bezkosztowo. Są często promocje na pożyczki gotówkowe, gdzie bank nie pobiera również prowizji. Dużą zmianą jest to, że naprawdę
wychodzimy do ludzi, na zewnątrz, nie zamykamy się
w murach budynku. Mentalność pracowników banku
zmienia się, ale i widoczne jest przeobrażenie samego banku. Pozyskujemy nowych klientów i bardzo nam zależy
na dotychczasowych klientach. Ważne jest również to, że
dziś stawki w banku można negocjować, można porozmawiać z dyrektorem i pewne warunki ustalić, chociażby
okresy spłaty kredytów i prowizje.
Puls Niemodlina: Czy myślą Państwo
w swojej działalności o tym, by wspierać kulturę, różnego rodzaju akcje i inicjatywy społeczne na terenie Niemodlina i Gminy Niemodlin?
W dzisiejszych czasach współpraca instytucji
publicznych z firmami prywatnymi, bankami
jest chyba nieodzowna…
Małgorzata Kotowska: PKO Bank Polski od wielu lat jest mecenasem kultury, sztuki, sponsorem różnych
imprez, np. charytatywnych. Aktywnie bierze w tym udział.

13

Gdy pracowałam wcześniej w Nysie miałam wielokrotnie
do czynienia z wydarzeniami z tego zakresu. Z innymi instytucjami uczestniczyliśmy wspólnie w Dniach Nysy, braliśmy też udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach
z Muzeum w Nysie, mamy nawet przyznany tytuł honorowego darczyńcy. Jak wspomniałam wcześniej, w Niemodlinie również chciałabym nawiązać taką współpracę,
m.in. z Ośrodkiem Kultury, pewne rozmowy w tym kierunku już poczyniliśmy i mam nadzieję, że nasza współpraca
będzie się dobrze układać.
Puls Niemodlina: Jakie są Pani zainteresowania i pasje, czym dyrektor banku zajmuje
się w czasie wolnym?
Małgorzata Kotowska: Przyznam, że obecnie
tego czasu wolnego jest mniej, wracam później do domu. Ale jeżeli znajdę odrobinę czasu to spędzam go
bardzo aktywnie. Przede wszystkim jeżdżę rowerem,
nawet w tamtym roku miałam poważną kontuzję, ale
trzeba jeździć ostrożnie – w kasku, w długich
spodniach, jednak bardzo polecam tę formę aktywności. Poza tym jestem również mediatorem, skończyłam studia podyplomowe w tym kierunku. Pracuję charytatywnie jako mediator z młodzieżą, jeżeli pojawiają
się konflikty, to staram się pomagać, rozmawiać. Uczę
tego, że konflikty można rozwiązywać samemu, nie
trzeba od razu „uruchamiać” takiej instytucji jak sąd,
tylko można w komfor towych warunkach porozmawiać o swoich potrzebach. Te umiejętności przydają się
również w mojej pracy w banku, ważna jest dobra
współpraca z ludźmi, a wszelkie nieporozumienia i konflikty można zawsze rozwiązać.
Puls Niemodlina: Dziękuję za rozmowę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar y wiejskie

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD) „Partnerstwo Borów
Niemodlińskich – LUDZIE LASU” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit dostępnych środków - 1 913 506, 95 zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
II. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”:
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit dostępnych środków - 287 026,05 zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
III. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”:
¬- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit dostępnych środków - 669 727,45 zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
IV. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów:
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit dostępnych środków - 688 862,52 zł
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
Miejsce składania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00. Wnioski ( 2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać osobiście.
Wzór formularza wniosku oraz inne dokumenty:
- wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy ,
- instrukcje wypełniania wniosków,
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów,
- kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym wymagania minimalne
udostępnione są w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl
w zakładce „info dla beneficjentów” .
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077
4606351 bądź mailem: niemodlinskie@op.pl

PULS

Edukacja
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Niemodlina

„Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – wchodzę”...
Pod takim hasłem obchodziliśmy w tym
roku VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
W ciągu całego Tygodnia odwiedziło nas
wielu najmłodszych czytelników.
W czasie spotkań przekonywaliśmy, że wejście
do biblioteki przynosi zawsze wymierne efekty, a poza tym to bardzo dobre miejsce na wspaniałą zabawę. Wieczór z Andersenem był tego dowodem.
Na uczestników czekało wiele atrakcji. Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci projektowały
kreację dla Calineczki, zabawy – Balonowe Szaleństwo, Kolorowe Łabędzie, konkursy, puzzlowe zgadywanki. Uczestnicy mogli sprawdzić umiejętność wyrażania własnych uczuć wcielając się w postać
Brzydkiego Kaczątka.
Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem,
kończąc jednocześnie obchody Tygodnia Bibliotek
w Niemodlinie. Wszystkim uczestnikom spotkań bardzo dziękujemy za wspaniałą zabawę.
Zapraszamy do odwiedzania naszej Biblioteki
na co dzień, a na uroczyste obchody Święta Bibliotek musimy poczekać do następnego roku.
Opracowanie: Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczny w Nimodinie

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ
Myślicie, że budowa książki jest prosta
jak budowa cepa? A kto zna jej budowę? Ja
już ją znam! W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbyły się zajęcia z udziałem uczniów klas piątych ze
Szkoły Podstawowej nr 2, które poprowadziła dla nas pani Dorota Olszewska.
Tytułem spotkania była książka. Na początku
obejrzeliśmy prezentację multimedialną, następnie
rozwiązaliśmy krzyżówkę z hasłem – książka. Później
podzieliliśmy się na trzy grupy i każda miała do rozwiązania dwa zadania. Pierwsze – wykonanie plakatu na temat: Co kojarzy się ze słowem książka. Drugie – przedstawienie historyjki za pomocą słów
i gestów. Na koniec spotkania każdy uczeń mógł
wypożyczyć książkę, co uczyniliśmy bardzo chętnie.
Uczennica: Wiktoria Bilińska kl. V a

Oszczędzanie w literaturze
To temat ostatniego konkursu klasowego SKO dla klas I-VI, zaproponowanego
w tym roku szkolnym dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niemodlinie.
Dzieci, razem z panią w bibliotece lub samotnie
w Internecie, miały wyszukać utwory, książki, które
odpowiedzą na pytania: co oszczędzamy? W jaki
sposób można oszczędzać? Czy warto oszczędzać?
Pani Katarzyna Bilińska poprosiła o pomoc w realizacji tego zadania Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemodlinie. Kolejne klasy, począwszy
od 5a w dniu 20 kwietnia, a skończywszy na kla-

sie 6a – 9 maja, brały udział w zajęciach przygotowanych przez p. Dorotę Olszewską.
Zajęcia rozpoczynały się od wypowiedzi na temat rozumienia słowa „OSZCZĘDZANIE” i podania
jego definicji ze słownika. Następnie dyskutowano,
co można oszczędzać i jak oszczędzać? Dzieci
w pierwszej kolejności wymieniały pieniądze, wodę,
prąd, ogólnie środowisko, a nawet zdrowie, w sensie
dbania o nie. Na potwierdzenie wypowiedzi uczniów
pani bibliotekarka przedstawiła specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Dzieci uważnie ją śledziły, bo zawierała wiele cennych rad
na temat oszczędzania. Potem przeglądali fachową
literaturę dotyczącą tego tematu i notowali tytuły pozycji książkowych, ich autorów albo przytaczały wybrane fragmenty (przysłowia, aforyzmy, rymowanki
i inne). Pod koniec zajęć uczniowie w grupach 4-5
osobowych wykonywali plakaty zachęcające
do oszczędzania, czego? – wszystkiego! Plakaty są
umieszczone w holu biblioteki. Można je również
obejrzeć na stronie internetowej MGBP.
Najlepszą klasą w tym konkursie okazała się klasa 2 b, która pod opieką wychowawcy, p. Lidii Barylak,
przygotowała piękny album z wierszami o oszczędzaniu, własnoręcznie ilustrowany przez poszczególnych
uczniów. Oprócz punktów do tabeli zbiorczej klasa
otrzyma na koniec roku szkolnego nagrodę rzeczową.
Katarzyna Bilińska

„Oszczędzamy” Ziemię
– Dzień Ziemi z SKO w DWÓJCE
Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 2
w Niemodlinie uroczyście obchodzono
Dzień Ziemi. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto.
Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić
młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy
dbać o środowisko naturalne. Pierwsze obchody
w Polsce odbyły się w Warszawie w roku 1990. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia.
Uczniowie naszej szkoły w tym roku obchodzili ten
dzień 20 kwietnia. Z tej okazji zostały przygotowane
przez członków Koła SKO zawody na boisku szkolnym,
w których brały udział klasy IV – VI od godz. 9.00
do 10.30 oraz klasy I-III od godz. 10.30 do 12.00. Wcześniej uczniowie przygotowali poster informacyjny, na którym były opisane wszystkie konkurencje przewidziane
na ten dzień. Na boisku odbywały się zawody w rysowaniu plakatów na temat hasła tegorocznego Dnia Ziemi
„Las jest całkiem blisko nas” oraz segregacja śmieci,
w której nie tylko liczył się czas, ale i poprawność wykonania zadania. Wokół boiska było ustawionych 5 stacji.
Uczniowie klas młodszych oraz drużyny dziewcząt
i chłopców klas starszych przystąpiły do rywalizacji
w następujących konkurencjach: przelicz grosiki, ułóż rymowankę na temat „Oszczędzamy Ziemię” lub wymień
sposoby na oszczędzanie wody (klasy I - III), ułóż rozsypankę z hasła o oszczędzaniu w SKO lub puzzle (kopia
banknotu 100 zł dla klas młodszych), uzupełnij tabelę dotyczącą państw i ich walut na podstawie podanych
materiałów. Na ostatniej, piątej stacji, były konkurencje
sportowe: rzut do kosza, rzut ringiem do celu, rzut piłką lekarską, skoki na skakance. Wyniki były zapisywane
w specjalnie przygotowanych tabelach przez nauczycieli wyznaczonych do danej konkurencji. Komisja oceniła
plakaty i podsumowała wyniki. Pierwsze miejsce zajęła
klasa III i dziewczęta z klasy 5a. Zwycięskie drużyny
otrzymały sznur do skakania. Teraz na każdej przerwie
jest wykorzystywany, bo dzieci chętnie się nim bawią.

Na zakończenie rywalizacji odbył się wspólny apel,
na którym zostały wręczone nagrody za konkursy z Dnia
Ziemi i SKO przeprowadzone w I półroczu. Pierwsze miejsca w konkursach indywidualnych zdobyli uczniowie:
Przemysław Wajman, Tomasz Zwarycz z kl. VI b, Wiktoria Bilińska z kl. V a, Roksana Józwa z kl. IV, Klaudia Żuczek z kl. I. W konkursach całorocznych wyróżnili się
uczniowie: Artur Kuriata – Największy Dusigrosz, Wiktoria Gajewska – Największy Bateriozbieracz. Klasą
Najsystematyczniej Oszczędzającą została klasa I. Ponad 60% uczniów tej kasy dokonywało wpłat co miesiąc.
W ramach współpracy z REBA Organizacją Odzysku S.A. i Kołem Łowieckim nr 1 „Jeleń” z Niemodlina, dzieci zbierając baterie i żołędzie same zapracowały na swoje nagrody rzeczowe ufundowane przez
te organizacje: sprzęt sportowy, książki, kolorowanki,
zakładki, plany lekcji. Część nagród została również zakupiona za pieniądze uzyskane z kiermaszy szkolnych
na różne okazje. Klasa I otrzymała nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Niemodlinie.
Inaczej niż co roku obchodziliśmy Dzień Ziemi.
Nie tylko służył on do rozpowszechniania postaw
proekologicznych, ale i dobrej zabawy. Prowadząc
przez cały rok w szkole wiele akcji sprzyjających środowisku, uczyliśmy się „OSZCZĘDZAĆ” Ziemię.
Katarzyna Bilińska

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO …
W dniu 4 maja 2011 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie obchodzili uroczyście 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Poranek patriotyczny poświęcony temu niezwykłemu wydarzeniu zaprezentował zespół teatralny Klapa prowadzony przez nauczycielkę języka polskiego Ewę Bardon – Lewandowską.
Ta niecodzienna lekcja historii, ukazująca tak
ważne wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny, ubarwiona była pieśniami patriotycznymi przygotowanymi przez nauczycielkę muzyki Agnieszkę Wasilewską
oraz pokazem multimedialnym, w którym nauczyciel
informatyki Jacek Kuźniak zaprezentował wszystkim ówczesną epokę i historię tamtych wydarzeń
w obrazach z przeszłości.
Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 2
w Niemodlinie

Sonda trzeciomajowa
w Zespole Szkół w Niemodlinie
Przed tak zwanym długim weekendem
postanowiłyśmy przeprowadzić w szkole
sondę, która sprawdziłaby historyczną wiedzę młodych Polaków; 80% uczniów zapytanych o datę uchwalenia konstytucji znało
poprawną odpowiedź, zaś 20% pozostałych
wahało się w granicach od 1790 r. do 1795 r.
Kolejne pytanie brzmiało: jako która w Europie
i na świecie została uchwalona konstytucja 3 Maja? Tutaj
padały już różne odpowiedzi, jednak ze statystyk wynika,
iż60% uczniów odpowiedziało nato pytanie prawidłowo.
Na pytanie, co znosiła Konstytucja oraz co nowego
wnosiła, dobrze odpowiedziało jedynie 40%
uczniów. 23% prawidłowych odpowiedzi padło po zapytaniu: ile poprawek do dnia dzisiejszego liczy konstytucja?
Jak widać, wiedza uczniów naszej szkoły na temat Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest dość obszerna. Powinniśmy poznawać historię swojego Narodu,
by lepiej rozumieć teraźniejszość i nie popełniać
po raz drugi tych samych błędów. Kto nie zna przeszłości, nie jest godzien liczyć na dobrą przyszłość.
Urszula Mazur
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POLSKA BIEGA 2011
13 maja 2011r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie w ramach akcji „Polska
Biega” odbyły się II Biegi Przełajowe, które miały na celu uświadomić każdemu, jak
ważny jest ruch dla naszego zdrowia.
W biegu uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas młodszych. Łącznie w biegach wzięło udział około 200
uczniów. Długość trasy ustalona była według kategorii wiekowych. Każdy, kto ukończył bieg czuł satysfakcję, mimo bolących nóg i lekkiej zadyszki.
Nagrodą za wytrwałość były dyplomy i okolicznościowe statuetki, ufundowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Oto zwycięzcy we wszystkich kategoriach wiekowych:
Klasy I dziewczynki
1)
Marta Bernacka – 1b
2)
Ines Duda – 1b
3)
Patrycja Górska – 1b
Klasy I chłopcy
1)
Filip Badeja – 1b
2)
Tomek Witek – 1a
3)
Karol Brykowski – 1b
Klasy II dziewczynki
1)
Basia Romanowska – 2c
2)
Natalia Sprung – 2a
3)
Natalia Krajewska – 2b
Klasy II chłopcy
1)
Maciej Szpiech – 2a
2)
Maciej Ilów – 2b
3)
Rafał Kuratnik – 2c
Klasy III dziewczynki
1)
Paulina Nachtigall – 3a
2)
Gabrysia Zielińska – 3b
3)
Natalia Szabat – 3a
Klasy III chłopcy
1)
Olaf Adamowicz – 3b
2)
Michał Kaczkowski – 3a
3)
Kacper Grin – 3a
Klasy IV dziewczynki
1)
Martyna Piwko – 4b
2)
Julia Błońska – 4b
3)
Emilia Badeja – 4b
Klasy IV chłopcy
1)
Maciej Jasiński – 4b
2)
Michał Kramczyński – 4b
3)
Radek Ryś – 4b
Klasy V dziewczynki
1)
Agata Dulska – 5a
2)
Ewelina Niziołek – 5a
3)
Paulina Miler – 5a
Klasy V chłopcy
1)
Bartłomiej Trzmielewski – 5a
2)
Kacper Korzeniowski – 5b
3)
Miłosz Błoński – 5b
Klasy VI dziewczynki
1)
Kornelia Szabat – 6a
2)
Bogumiła Brykowska – 6b
3)
Ania Oleśków – 6a
Klasy VI chłopcy
1)
Kamil Pora – 6b
2)
Szymon Ankiewicz – 6b
Michał Błoński – 6a
Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 1
w Niemodlinie

„Rodem Warszawianin, sercem
Polak, a talentem świata obywatel”
Z takim hasłem zmagali się uczniowie klasy IIA Publicznego Gimnazjum w Graczach podczas zajęć artystycznych, pracując metodą projektu edukacyjnego.
Podsumowując swoją pracę, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela muzyki zorganizowali dla swoich
kolegów konkurs muzyczny „Co wiesz o Fryderyku?”.
Konkurs poprzedziła prezentacja multimedialna
o kompozytorze. Zwyciężyły uczennice klasy IIA: Marta Podchorodecka i Pamela Podchorodecka. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
B. ST.

„O CHŁOPCU, KTÓREMU PAPIEŻ
PRZY
WRÓCIŁ NADZIEJĘ”
To tytuł przedstawienia, które odbyło
się w Szkole Podstawowej w Graczach, przygotowanego przez p. Jadwigę Piwowarską
w związku z beatyfikacją wielkiego Polaka.
Podczas uroczystego apelu uczniowie klasy szóstej przybliżyli postać Papieża i jego pontyfikatu.
Wcielili się w role księdza, nauczyciela i listonosza.
Scenkom towarzyszyła prezentacja multimedialna
wykonana przez p. Ewę Rehlis. Ulubione pieśni Papieża Jana Pawła II wykonał chórek szkolny. Uczniowie
dowiedzieli się, jak niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata był Ojciec Święty.
B. ST

„MAPodMO,
TATO NIE PAL”
takim hasłem odbył się turniej
klas I – III w Szkole Podstawowej w Graczach.
Uczniowie przedstawiali scenki mówiące o szkodliwym wpływie dymu tytoniowego na zdrowie człowieka. Malowali plakaty, przygotowali antyreklamę
w formie piosenki.
Nagrody dla zwycięzców ufundowano z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opracowanie: Pedagog szkolny

TE
MATYKA REGIONALNA WPRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 1 „BAJKA” W NIEMODLINIE
Nasze przedszkolaki realizując program tematyki regionalnej w ramach projektu „Aktywne Przedszkola w Gminie Niemodlin-III edycja” uczestniczyły
w wycieczkach do Skansenu w Bierkowicach – Opolu. Pierwsza zaplanowana była w dniu 11.05.2011
i uczestniczyły w niej grupy: „Żabki” (4-5 latki) oraz
„Kotki” z oddziału zamiejscowego w Grodźcu. Druga z wycieczek odbyła się w dniu 17.05.2011 i pojechały na nią „Krasnoludki” i „Biedronki„(5-6 latki).
Przedszkolaki brały udział w lekcjach pokazowych z zakresu garncarstwa oraz wikliniarstwa.
Dzieci, poprzez obserwację, a także bezpośrednie
działanie, zdobywały nieznaną im dotychczas wiedzę. Z dużym zainteresowaniem poznawały proces
powstawania naczyń glinianych, ich różnorodnych
form, a także wyrobów wiklinowych.
W dalszej części wycieczki miało miejsce zwiedzanie
dawnych domostw i innych zabudowań m.in. gospodarczych, maszyn rolniczych. Dzieci miały możliwość porównania życia dawniej a dziś. Ciekawe opowieści pani przewodnik wzbudzały sporo zaciekawienia, tym bardziej, iż
przedszkolaki nie miały jeszcze takiej lekcji historii. Dzieci miały możliwość poznania specyfiki swojego regionu,
życia swych przodków, sprzętu oraz narzędzi, jakimi się
wówczas posługiwano. Zadowolenie dzieci z wycieczki,
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entuzjazm z jakim o niej opowiadały, mówiły same za siebie. Była to bowiem udana wyprawa po wiedzę i nowe
doświadczenia. Z pewnością jedna z najlepszych lekcji historii, integrująca pokolenia, uświadamiająca przynależność do danego regionu i rozwijająca patriotyzm.
Elżbieta Lwowska

PRZEDSZKOLAKI Z „BAJKI”
POZNAJĄ PREHISTORIĘ
W dniu 10.05.2011 o godzinie 8.00 dzieci z grupy „Krasnali” i „Biedronek”
Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, udały się
na wycieczkę do Parku Jurajskiego w Krasiejowie. Pięknym, wygodnym autobusem
ruszyliśmy w trochę dalszą podróż, bardzo obiecującą i budzącą ciekawość.
Wycieczka w całości została sfinansowana w ramach realizacji projektu „Aktywne Przedszkola
w Gminie Niemodlin - III edycja”.
Po przybyciu na miejsce udaliśmy się do dziecięcego
Parku Rozrywki, aby miłą zabawą rozpocząć podróż poprehistorii. Nasza przygoda zaczęła się odTunelu Czasu. Pociągiem podążaliśmy ku tworzącemu się i zmieniającemu
Wszechświatu, a wszystko to działo się na tle multimedialnej scenerii. Trójwymiarowe efekty specjalne, oddawały klimat prastarych czasów sprzed230 mln lat. Byliśmy obserwatorami tworzących się planet, wielu eksplozji meteorytów,
powstawania oceanów, wybuchów wulkanów, powstawania życia zwierząt iroślin, atakże zatapiania ziemi przez lodowce. Wrażenia były ogromnie ekscytujące.
Następnie udaliśmy się na teren wykopalisk,
do pawilonu muzealnego. Pod przeszkloną podłogą
mogliśmy dostrzec różnorodne fragmenty kości gadów, płazów oraz szkielet dinozaura (Silesaurusa) odnalezionego właśnie w Krasiejowie.
Podążając do parku, otoczonego zielenią, pagórkami, jeziorami, spotkaliśmy się z licznymi okazami
dinozaurów o naturalnej wielkości. Nasza pani przewodnik dostarczała nam wielu ciekawych informacji
o życiu tych ogromnych zwierząt.
Ponadto można było uzupełnić swoją wiedzę,
czytając przydrożne tablice. Po skończonej wędrówce, na pikniku spożyliśmy smaczny posiłek i wróciliśmy pełni wrażeń do swojego przedszkola. Wycieczka była po prostu fantastyczna, ponadto edukacyjna
i pełna niezapomnianych doświadczeń.
Małgorzata Piłasiewicz

Przedszkolaki
w Par
ku Dendrologicznym
Korzystając ze słonecznej, majowej pogody,
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola im. Marii
Kownackiej w Graczach odwiedziły Park Dendrologiczny w Lipnie. W zorganizowaniu wycieczki pomogły w znacznym stopniu środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzieci z zaciekawieniem oglądały egzotyczne
gatunki drzew występujące w parku, poznawały walory turystyczne najbliższej okolicy, dokonywały obserwacji przyrodniczych posługując się wielością zmysłów. Szczególnym zainteresowaniem dzieci
obdarzyły napotkaną „Leśną wróżkę” oraz przygotowane przez nią zadania i zagadki. Poprzez zabawę
przedszkolaki wzbogacały wiedzę o środowisku przyrodniczym, wykazywały się inwencją twórczą w trakcie wykonywania „leśnego ludka” z materiałów naturalnych. Wspólne śpiewy, tańce i pląsy były świetną
okazją do integracji dzieci z różnych grup wiekowych.
Elżbieta Dressler
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Absolwenci Chrobrego 2011
W piątek 29 kwietnia 2011 r. pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego.
Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie w obecności
uczniów, rodziców i nauczycieli. Uświetnił ją zabawny spektakl przygotowany przez młodzież z klas drugich licealnych pod kierunkiem p. Elżbiety Zaperty.
W części oficjalnej p. dyrektor Barbara Panecka
wręczyła nagrody ufundowane przez starostę powiatu opolskiego dla najlepszych absolwentów. W tym
roku dwie uczennice uzyskały jednakowo wysokie
wyniki w nauce i tym samym tytuł najlepszego absolwenta liceum – statuetki Starosty Opolskiego trafiły do rąk Karoliny Donajskiej i Ewy Kłonowskiej. Pozostali wyróżniający się absolwenci otrzymali
nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. Nastąpiło też uroczyste
przekazanie pocztu sztandarowego Szkoły reprezentacji uczniów klas drugich licealnych.
Następnie przyszła kolej na pożegnania z wychowawcami, gronem nauczycielskim, wspólne fotografie i uściski, przy których zabłysły łezki w niejednym pedagogicznym oku.
Teraz przed naszymi absolwentami gorący okres
matur, które potrwają aż do 23 maja. Powodzenia
na egzaminach!
Elżbieta Woźniak

MATURA 2011
Tegoroczne matury rozpoczęły się
w nietypowej scenerii, bowiem maturzystów spieszących 4 maja na pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego, witały
śnieżne czapy na drzewach i bałwanki, ulepione dzień wcześniej przez dzieci.
Mam jednak nadzieję, że to była jedyna niespodzianka, a poza tym wszystko przebiegnie zgodnie
z planem.
W tym roku w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego do egzaminów maturalnych przystępuje łącznie 46 absolwentów liceum, w większości są to absolwenci tegoroczni, ale jest też kilku zdających,
którzy chcą sobie poprawić wyniki z wybranych
przedmiotów, uzyskane w poprzednich latach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy
maturzysta zdaje 3 obowiązkowe egzaminy pisemne w wersji podstawowej: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (w naszej szkole jest to język angielski). Dodatkowo może zdawać
w/w przedmiot w wersji rozszerzonej, wówczas w danym dniu przystępuje do dwóch egzaminów:
o godz. 9:00 pisze część podstawową,
a o godz. 14:00 rozszerzoną.
W następnej kolejności przychodzi czas na pisemne egzaminy z wybranych przedmiotów: w wer-

sji podstawowej lub rozszerzonej oraz na obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Nasi maturzyści wybrali następujące przedmioty dodatkowe: WOS, biologię, język niemiecki,
fizykę, geografię i chemię. Ostatecznie egzaminy
maturalne w naszej szkole zakończą się 23 maja, ale
wyniki z poszczególnych przedmiotów będą znane
dopiero 30 czerwca. Powodzenia!
Elżbieta Woźniak

Filmowo i naukowo
w Zespole Szkół
Pod koniec marca w Zespole Szkół
w Niemodlinie odbył się I Festiwal Filmów
Edukacyjnych.
Uczniowie gimnazjum przygotowali 24 prace
konkursowe. Były to filmy edukacyjne lub prezentacje multimedialne o tematyce: przedmioty przyrodnicze. Zwycięzcy otrzymali Złote Alchemiki 2011.
W kategorii „film” nagrodę otrzymali Tomasz
Czart, Bartosz Gryga z klasy III b gimnazjum, za film
pt. „Alkohol etylowy – wróg czy przyjaciel człowieka”.
W kategorii „prezentacja multimedialna” nagrodzona została Dominika Grin z klasy I b gimnazjum
za prezentację „Ziemia”.
Zespół Szkół w Niemodlinie

Konkurs fotograficzny
„Energia od nowa”
W kwietniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu zorganizowało ogólnopolski
konkurs fotograficzny „Energia od nowa”.
W sumie z całej Polski nadesłano 114 prac. Jurorzy oceniali prace pod względem wartości artystycznej, pomysłowości, techniki wykonania, zgodności z tematem oraz przesłania. W gronie zwycięzców
w kategorii wiekowej 15-30 lat znalazł się Adam
Choroszy – uczeń gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, który zajął trzecie miejsce. Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!!!
Elżbieta Woźniak

Międzygimnazjalny Konkurs
Ekologiczny
18 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół
im. Bolesława Chrobrego odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Ekologiczny.
W konkursie rywalizowali uczniowie z gimnazjów w Niemodlinie i w Graczach. Pierwszy etap
składał się z części testowej, a w drugim trzej najlepsi uczniowie udzielali odpowiedzi ustnych. Tematyka
konkursu dotyczyła ekologii, ochrony przyrody
i ochrony środowiska. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – Mateusz Jasiński z PG
ZS w Niemodlinie, II miejsce – Joanna Kociołek i Ada
Nicpoń z PG w Graczach, III miejsce – Magdalena
Gutka z PG w Graczach, IV miejsce – Roksana Jankiewicz i Wojciech Stanclik z PG ZS w Niemodlinie.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki biologii Zespołu Szkół – p. Małgorzata Bartoszewska i p. Katarzyna Drabik.
Katarzyna Drabik

Polsko-niemieckie seminarium
nauczycieli historii
W dniach 3-9 kwietnia 2011 roku p. Dorota Moździerska – nauczycielka Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego – wzięła
udział w polsko-niemieckim seminarium
nauczycieli historii w ramach projektu
„Łambinowice-Osthofen-Hinzert”.
Seminarium odbywało się zarówno na terenie
Opolszczyzny, jak i w Nadrenii-Palatynacie. Nauczyciele polscy i niemieccy zostali przyjęci w Urzędzie
Marszałkowskim przez władze Opolszczyzny i wicekuratora oświaty, jak również przez Dyrekcję Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu w Pałacu Elektorskim
w Trewirze.
W ramach seminarium odbyło się kilka warsztatów prowadzonych na terenach: Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Osthofen oraz
Muzeum Specjalnego Obozu Koncentracyjnego „SS”
w Hinzert.
Celem tego projektu jest: kształtowanie postaw
obywatelskich, które nie są obojętne na otaczającą
nas rzeczywistość, reagujących na negatywne fakty
i protestujących przeciwko ideologiom zagrażającym wolności jednostki oraz prawom człowieka i obywatela, „nowa pedagogika miejsc pamięci”, czyli
nowe podejście do pracy z młodzieżą w muzeach
upamiętniających martyrologię ofiar wojen i systemów totalitarnych.
Dorota Moździerska
Felieton gimnazjalisty

Ściąganie
Ściąganie – jest to najbardziej denerwująca rzecz, jaką można napotkać w czasie sprawdzianu lub innych prac pisemnych na ocenę.
Rozumiem – przyjść nieprzygotowanym
z jakiegoś ważnego powodu, ale od razu ściągać? Przecież można nauczyć się na następną
lekcję i zgłosić się do poprawy, po to one są.
No, ale po co? Przecież lepiej jest ściągać…
Gdy przychodzę do szkoły, pierwsze pytanie jakie słyszę już denerwuje człowieka, np.:
„Kto umie na sprawdzian?” itp. Przychodzi czas
sprawdzianu, zaraz są przepychanki, kłótnie.
Każdy chce siedzieć z osobą, która coś wie.
Tak naprawdę osoba ta chciałaby siedzieć sama lub z kimś, kto też się nauczył.
No i zaczyna się: „Pomożesz mi? Co zrobić
w tym zadaniu? Odsuń rękę, no nie bądź taki.”
Słowa te bardzo rozpraszają, nic się nie da napisać. Nie można się skupić. Tu cię szturchną,
tam coś szepczą i weź tu coś napisz dobrze. No
nie da się. A najgorsze w tym wszystkim jest to,
że brak reakcji na wołanie kończy się wyzywaniem i obrażaniem. A jeśli pomożesz, zaraz
pozbywasz się kartki, bo nauczyciel ci zabierze,
a w najlepszym wypadku obniży ocenę.
Ludzie, pomyślcie więc następnym razem,
zanim zaczniecie ściągać, o osobach, którym
możecie zaszkodzić. I proszę was: NIE ŚCIĄGAJCIE!
Aleksander Wójtowicz
kl. 3 d Publicznego Gimnazjum
Zespołu Szkół w Niemodlinie
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Podpatrywali
jak grają
najlepsi
w Polsce…
Niemodlińska szkółka piłkarska Football Academy została
zaproszona przez klub z Lubina
na mecz Ekstraklasy piłkarskiej
pomiędzy Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok.
Z Niemodlina na wycieczkę wybrała się blisko
czterdziestoosobowa grupa składająca się z młodych piłkarzy oraz ich rodzin. Popisy dorosłych
zawodników na tym jednym z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich w Polsce bardzo przypadły do gustu przyszłym nadziejom niemodlińskiej piłki nożnej.
Dodatkową atrakcją był brak prądu i na stadionie zapanowały „egipskie ciemności”, które uniemożliwiły rozgrywanie meczu przez około 15 minut.
Po meczu wszyscy otrzymali plakaty Zagłębia oraz
autografy piłkarzy. Niestety, Zagłębie poniosło porażkę w tym meczu 0-2.

…i sami zagrali jak mistrzowie

Mecz z liderem III ligi

14 maja w Tułowicach, na boisku Orlik odbył się
turniej piłki nożnej dla dzieci z klas I-III. Wystąpiły tam
trzy szkolne reprezentacje Tułowic oraz trzy drużyny
złożone z piłkarzy Football Academy Niemodlin.
Piłkarze z FA podzieleni zostali na drużynę
„Czerwonych” (piłkarze trenujący najkrócej w szkółce) oraz „Niebieskich” i „Żółtych” (dwie drużyny
złożone z piłkarzy trenujących najdłużej w szkółce).
Każda drużyna z FA Niemodlin grała z każdą drużyną z Tułowic. „Czerwoni”, którzy bardzo dzielnie
walczyli, musieli jednak uznać wyższość tułowickich drużyn, ale za to „Niebiescy” (wygrali 5-0, 6-1
i 4-0) i „Żółci” (wygrali 5-0, 3-0 i 2-0) nie pozostawili złudzeń gospodarzom turnieju, kto jest najlepszy,
pokazując, że regularne treningi przynoszą efekty
w postaci zwycięstw i bardzo dobrej gry, momentami na mistrzowskim poziomie.

W dniu 14 maja br. „Skalnik Gracze”
w ramach rozgrywek III ligi piłki nożnej
na własnym boisku podejmował drużynę
ROW Rybnik.

Tomasz Rusnak

Mimo ogromnej woli
walki, drużyna z Graczy
musiała uznać wyższość
lidera III ligi, mecz
zakończył się wynikiem
2:0 dla gości.
Terminarz III –
ligowych spotkań
drużyny
Skalnika
Gracze do końca sezonu przedstawia się
następująco:
28 maja 2011 r. LKS Skalnik Gracze – BKS Stal
Bielsko-Biała

1 czerwca 2011 r. Victoria Chróścice – LKS
Skalnik Gracze
4 czerwca 2011 r. LKS Skalnik Gracze – LZS
Leśnica
16 czerwca 2011 r. Polonia Łaziska Górne –
LKS Skalnik Gracze
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Niemodliński rynek na fotografii A. Jüttnera, znanego fotografa z Raciborza, ok. 1930 rok (Archiwum WUOZ w Opolu)

Niemodliński rynek
– uroki prowincjonalnego miasteczka
Ulica prowadząca do rynku
od strony Nysy, tzw. Nyskie
Przedmieście, na fotografii A.
Jüttnera, ok. 1930, (Archiwum
WUOZ w Opolu)

F

Wjazd do rynku od strony Opola

Widok rynku z wieży zamkowej

otografie przedstawiają niemodliński rynek latem. Wszystkie doskonale
oddają urok prowincjonalnego śląskiego miasteczka, które jakby na chwilę
zamarło w bezruchu przed obiektywem kamery i takie zostało utrwalone.
Ze zdjęć emanuje spokój letniego popołudnia. Widać na nich wiele szczegółów
zarówno architektonicznych jak i związanych z życiem samych mieszkańców miasteczka. Trafnie dobrana ekspozycja, świetnie uchwycona gra światła oraz estetyczne kompozycje poszczególnych obrazów świadczą o mistrzostwie twórcy. Ze
smakiem znawcy utrwalił poszczególne fragmenty zabudowy rynku, elewacje kamienic zalane słonecznym światłem, pootwierane na oścież okna – jakby chcące przez chwilę ukazać wnętrza swoich domostw – tu i tam grupki mieszkańców
stojących i leniwie rozprawiających o zapewne ważnych dla nich w tym dniu sprawach; witryny miejscowych sklepików, nazwiska sklepikarzy na szyldach, rowery bezpiecznie czekające na swoich właścicieli, latarnie miejskie i zawieszone
nad rynkiem druty, przerzucone zapewne podczas niedawnej elektryfikacji miasta. Spójrzmy na fotografie z 1935 roku:

Budynek bramny zamku

Kamienica mieszcząca aptekę

Północna strona rynku

Zachodnia strona rynku

Takich widoków dzisiaj już nie zobaczymy. Rynek, który w czasie II wojny
światowej oparł się niemieckiej armii, czyniącej zakusy na przebudowę jego wylotów, w celu usprawnienia transpor tów wojskowych – rynek, który szczęśliwie
przetrwał działania wojenne w 1945 roku i przejście wojsk radzieckich – nie wytrzymał nowatorskiej myśli powojennych architektów i inżynierów. Nikt nie zadał sobie trudu, aby ocalić jego wspaniałą, unikatową przestrzeń. Pierwszym
śmiałym krokiem – wykonanym niedługo po wojnie – zmieniającym układ urbanistyczny starego miasta, było wyburzenie wielkiej kamienicy zamykającej rynek
od zachodu, która była poważną przeszkodą w zaplanowanej przebudowie miasta. Po rozebraniu kamienicy rynek w zasadzie przestał być rynkiem, a stał się
szeroką ulicą dzielącą miasto na dwie części. Następnym krokiem było wprowadzenie w przestrzeń miejską pasów zieleni i uformowanie pierwszych, wyraźnie
wytyczonych, ciągów komunikacyjnych, które w miarę czasu całkowicie zdominowały charakter rynku, czyniąc z jego wnętrza ar terię dla komunikacji samochodowej. Przy okazji pozbyto się też kilku innych zabytków, przeszkadzających
w zaplanowanym rozwoju miasta. Dla poszerzenia drogi wyburzono stary mur
zamkowy, a wraz z nim jedną z zabytkowych bastejek, przypominających o dawnym obronnym charakterze zamku. Zniknął też charakterystyczny dla dziewiętnastowiecznej architektury Niemodlina dawny kościół ewangelicki – masywna
budowla z czerwonej cegły, której smukła wieża od lat była jednym z rozpoznawalnych symboli miasta. Nie wtajemniczonym wyjaśniam, że dziś w jego miejscu stoi betonowa figurka „kobiety z urwaną dłonią”, stanowiąca wypełnienie
uzyskanego wówczas efektu przestrzennego.
Unikatowy niemodliński rynek, który ze względu na swoją niespotykaną
przestrzeń mógł być prawdziwą chlubą miasta i całej Opolszczyzny, dzisiaj dla
przeciętnego obserwatora niczym aż tak szczególnym się nie wyróżnia. Kierunki urbanistycznego rozwoju miasta rozminęły się z europejskimi trendami, wyznaczającymi szczególną rolę tego typu starej małomiasteczkowej zabudowie. Zawsze pełen setek samochodów, rumoru trzydziestotonowych „Tirów”,
przyozdobiony niezliczoną ilością znaków drogowych, akcentujących przydzieloną mu rolę strategicznego ciągu komunikacyjnego, stracił swój niepowtarzalny
urok. Uczucie rozczarowania, zwłaszcza wśród tych, którzy przyjeżdżają tu licząc
na atrakcyjność niemodlińskich zabytków, wzmaga zamknięty już od lat zamek,
od średniowiecza stojący po wschodniej stronie rynku. Miasto na dobre pozbyło się szacownego zabytku jeszcze w 1990 roku, oddając go w ręce prywatne,
a te nie rozpieszczały zbytnio budowli, która teraz, po dwudziestu latach, może
być podziwiana tylko zza płotu. Park, otaczający zabytkowy zespół zamkowy, również stał się owocem zakazanym dla mieszkańców miasta i przyjezdnych, którzy
od lat nie mają tu wstępu. Podobnie z pozostałościami zabytkowych murów miejskich. Dziś stanowią one jedynie wrosłą w pejzaż miasta tajemniczą dekorację.
Pozbawione dostępu z zewnątrz stały się zabytkiem wirtualnym i mogą być oglądane jedynie poprzez oczka siatki ogrodzeniowej, chroniącej przylegające do nich
– od jakiegoś czasu również prywatne – parcele. Czy dawny urok Niemodlina odszedł w niepamięć? Obecni włodarze Niemodlina dostrzegają problemy. Po wielu latach stworzono pierwsze nieśmiałe projekty rewitalizacji, i choć na razie nie
udało się ich zrealizować, są chyba zwiastunem nadchodzących zmian i nowego spojrzenia na przyszłość miasta. Być może po wybudowaniu tak oczekiwanej
przez Niemodlinian obwodnicy przyjdzie kolej i na niemodliński rynek, który przecież wart jest tego, aby odzyskał swój dawny urok.
Opracował Mariusz Woźniak
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„Pięć minut”
Tak właśnie zatytułowany był spektakl teatralny, który w dniu 10 maja 2011
r., wystawiła młodzieżowa grupa teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie, prowadzona pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Dolak.
W przedstawieniu wystąpili: Patrycja
i Ilona Szlufik, Monika
Cebo, Katarzyna Dolak, Martyna Pytlarz,
Jagoda Markiewicz jako Madzia – Aleksandra Kaleta, Mamuśka
– Dorota Zysiak,
Showman – Arkadiusz
Grela, Izydor – Jakub
Szpiech, Iwona – Daria Duch, Marcin
Chrobak i Bartłomiej
Sosnowski.
Drota Zysiak
Widzowie zgroDaria Duch
madzeni w sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury, poraz kolejny mogli przekonać
się o wielkich możliwościach jakie drzemią w młodych
aktorach. Oklaskiwani m.in. przez Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, radnego powiatu opolskiego Edwarda Jędrę, radnych Rady Miejskiej w Nie-

modlinie, dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół Gminy Niemodlin oraz mieszkańców Niemodlina artyści
wykazali się prawdziwą dbałością owiarygodne iprzekonywujące przedstawienie powierzonych im ról.
A zadanie nie było łatwe. Scenariusz sztuki narzucał zawrotne niemal tempo odgrywanych scen,
akcja zmieniała się jak w kalejdoskopie. W nieco
przerysowany sposób aktorzy pokazali jak zmienne
i pośpieszne jest nasze codzienne życie. Trzeba być
happy, free i cool, by umieć dobrze się sprzedać
w dzisiejszych czasach i zapewnić sobie te przysłowiowe „pięć minut” sławy i popularności.
Ale nie tylko ci najbardziej pewni siebie i odważni mają szanse, by „zabłysnąć”. Chwilowa popularność może „dopaść” także zwykłego, przeciętnego człowieka, który wcale nie zabiega o rozgłos
i poklask. Macki wszechobecnej telewizji, showbiznesu i komercji sięgają bowiem daleko i nawet
to, co pozornie mało atrakcyjne może stać się hitem sezonu…
Spektaklowi „Pięć minut” towarzyszyła wystawa
prac plastycznych i orgiami przygotowana przez
uczniów Zespołu Szkół w Niemodlinie pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Jasińskiej i Małgorzaty
Dawidziak.
kk

Wyróżnienie dla Magdaleny Krzemień
podczas eliminacji w konkursie DEBIUTY 2011
Miło jest nam poinformować, że instruktor śpiewu i wychowanka Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
Magdalena Krzemień, za wykonanie piosenki Epitafium dla Mahalii Jackson, została wyróżniona przez jury (Elżbieta Zapendowska, Anna Panas i Piotr Klatt),
podczas opolskich eliminacji do koncertu
„Debiuty” 48 KFPP Opole 2011.
Spośród 40 wykonawców do eliminacji zakwalifikowało się jedenastu, w tym 10 zespołów. Eliminacje odbyły się w dniu 28 kwietnia br., o godz. 19.00
w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
Jury w składzie: Elżbieta Zapendowska (specjalistka od emisji głosu), Anna Panas (piosenkarka jazzowa), Piotr Klatt (muzyk, dziennikarz) spośród jedenastu wykonawców biorących udział w eliminacjach
najwyżej oceniło występ Michała Bobera z zespołem
Listen, którzy będą reprezentować Opolszczyznę
na opolskim festiwalu.
kk

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na dyskotekę z okazji Dnia Dziecka,
która odbędzie się 1 czerwca br.,
o godz. 16.00. W programie: gry, zabawy,
konkurs karaoke i słodki poczęstunek. Zapraszamy!

Zaproszenie na koncert
Arkadia Piano Trio

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na koncert kameralny, który odbędzie się 3 czerwca
(piątek) 2011 r., o godz. 18.00, w sali kameralnej
Ośrodka Kultury. W programie utwory: J. Brahmsa
i A. Piazzolli. Wstęp wolny.
ARKADIA PIANO TRIO w składzie: Paulina Maślanka – fortepian, Izabela Kozak – skrzypce, Hanna Łozowicka – wiolonczela.

Dni Niemodlina
z zespołem Leszcze
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na obchody Dni Niemodlina, które odbędą się 25 i 26 czerwca 2011 r., na placu przed Ośrodkiem
Kultury w Niemodlinie.
W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznych Dni Niemodlina będzie zespół Leszcze ze znanym
wokalistą Maciejem Miecznikowskim. Zapraszamy!

Sezon konkursowy
Justyna
Adamowska
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W dniu 29 kwietnia br. wychowanki Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie Aleksandra Kaleta i Dorota Zysiak wzięły udział w XX Wojewódzkim Konkursie
Piosenki w Korfantowie. Za wykonanie piosenek z reper tuaru Jeremiego Przybory
z muzyką Jerzego Wasowskiego (Ja dla

pana czasu nie mam, Na całej połaci
śnieg) obie zdobyły wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych.
Natomiast 14 maja br. Justyna Adamowska
po przesłuchaniach wstępnych podczas „Giełdy piosenki” w Opolu, zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Piosenkobranie”, który
odbędzie się w czerwcu w Młodzieżowym Domu
Kultury w Opolu.
Red.
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