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Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!

Wielkanoc tuż, tuż… Tym bardziej jest nam miło oddać w Państwa ręce świąteczne wydanie „Pulsu Niemodlina”. Po raz kolejny prezentujemy w nim najważniejsze wydarzenia z życia naszej gminnej społeczności. W najnowszym numerze szeroko opisujemy
dzień uroczystej intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II, która odbyła się w Grabinie. Zamieściliśmy również informacje o postępach prac związanych z przebudową dróg śródmieścia Niemodlina oraz rozmowę z Krzysztofem Kubiakiem – dyrektorem Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie na temat przygotowań basenu w Lipnie do sezonu letniego.
W dziale kulturalnym przedstawiamy relacje z koncertów: „Świat w obłokach – piosenki
Marka Grechuty” w wykonaniu Sceny Młodzieżowej działającej przy Ośrodku Kultury,
„Czar Operetki”, podczas którego mogliśmy usłyszeć najsłynniejsze arie i duety operetkowe oraz akustycznego występu Darka Malejonka, który odbył się w kościele parafialnym w Niemodlinie. Dużo miejsca poświęcimy wydarzeniom sportowym. Nasza redakcja przeprowadziła rozmowę ze Stefanem Majewskim oraz Dariuszem Schuber tem
– znanymi sportowcami, zdobywcami medali olimpijskich i znakomitymi trenerami, którzy gościli w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie. Na łamach naszego pisma odnajdziecie Państwo relację z obchodów święta patrona szkoły w Zespole Szkół w Niemodlinie oraz informację o tym, jak dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie
przygotowują się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
Zachęcamy do lektury
Redakcja
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NASIONA WARZYW I KWIATÓW
CEBULKI KWIATÓW
SZTUCZNE KWIATY

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

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

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu,
energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzą
Elżbieta i Marian Oleksa
Restauracja „Na Wyspie”
w Niemodlinie
oraz
Hurtownia Akumulatorów,
ul. Nowa 11
w Niemodlinie

RABAT 10%

Wydarzenia
18 marca br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbył się koncert poświęcony
twórczości Marka Grechuty, przygotowany
przez wokalistów Sceny Młodzieżowej
pod kierunkiem Katarzyny Paszuli-Gryf
i Pawła Ostrowskiego.
Po raz kolejny młodzi wykonawcy i zgromadzona publiczność udowodnili, że poezja oraz ambitna
muzyka nie jest zarezerwowana wyłącznie dla melomanów, ale cieszy się dużym powodzeniem wśród
niemodlińskiej społeczności.
Artyści przenieśli widzów w świat wspaniałych
dźwięków i słów. Sprawili, że utwory jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Marka Grechuty
– odżyły na nowo. – Rewelacja! Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie – mówił jeden z obecnych na sali widzów. I było w tym stwierdzeniu wiele prawdy, ponieważ cały występ przepełniony był emocjami.
Utwór „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu
Magdaleny Krzemień sprawił, że w niejednym oku za-

Śpiewali piosenki Marka Grechuty
Scena Młodzieżowa

kręciła się łza. Równie wzruszające wystąpienia zaprezentowały: Aleksandra Kaleta z piosenką „Miłość”, Justyna Adamowska wykonująca utwór „Świecie nasz”, Dorota Zysiak
śpiewająca „Wolność”, Natalia Kryjom w piosence „Aparat”,
której na fortepianie akompaniował Kacper Kryjom, a przepiękne solo na saksofonie wykonał Paweł Ostrowski. Najsłynniejsze utwory Marka Grechuty wyśpiewali: Magdalena Mrożek – „Niepewność”, „Historia pewnej podróży”,
Agnieszka Brzezina – „Nie dokazuj”, Magdalena Skaza – „Deszcz na jeziorach”, Marta Fedorowicz – „Dzikie wino”, Szymon Kwoczała – „Będziesz moją panią” oraz Janusz
Tekiela – „Dni, których nie znamy”. Całości dopełniła finałowa piosenka „Świat w obłokach”, podczas której zaprezentowali się wszyscy wykonawcy Sceny Młodzieżowej nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami.
Po występie odbył się wernisaż prac Jacka Frąckiewicza – artysty, malarza, grafika i ilustratora, którego prace
(ponad 450 wystaw) zwiedziły cały glob i można je było podziwiać zarówno w Europie, jak i w Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej.
Red.

Natalia Kryjom i Paweł Ostrowski

Już jako dziecko miałem fantazję
Z Jackiem Frąckiewiczem – malarzem, rysownikiem i grafikiem,
rozmawia Michał Graczyk.
„Puls Niemodlina”: Twoje prace przesiąknięte są surrealizmem i nieco filozoficznym spojrzeniem na otaczający nas
świat. Kiedy pierwszy raz zdałeś sobie
sprawę z tego, że właśnie w taki, a nie inny sposób spoglądasz na otaczającą nas
rzeczywistość?
Jacek Frąckiewicz:
Już jako dziecko miałem fantazję i wielką wyobraźnię, dalszy „rozwój zwojów” pogłębiło czytanie książek. Później
pojawiło się skrócone myślenie, wręcz analityczne, jak
w sensacyjnych powieściach.
Jako chłopca fascynował
mnie zawsze ogień. Podpaliłem kiedyś zagajnik, żeby zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda prawdziwy pożar, a później przez
przypadek firankę, ku ogromnemu niezadowoleniu
moich rodziców. Żywioły zawsze mnie napędzały
i jest tak do dzisiaj – uwielbiam ogień i dym, ale
wody się boję.
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PN: Oglądając Twoje prace, nasuwa
się pytanie: dlaczego nie zostałeś reżyserem filmów fabularnych? W twoich grafikach i obrazach jest mnóstwo scenek
„żywcem wyciągniętych” z filmów Felliniego!
Jacek Frąckiewicz: Mam wiele pomysłów
na filmy animowane, które uwielbiam, ale niestety życie rodzinne oraz codzienność wypełniona
wieloma obowiązkami, nie pozwalają mi na realizację wszystkich pomysłów, które rodzą się w mojej głowie. Bycie reżyserem to ciągłe poszukiwania
pieniędzy na produkcję, ale żeby tworzyć kolejne
„Felliny” czy „Almodovary”, to jestem już zbyt leniwy. Mogę się utożsamiać z surrealistami włoskimi, których ubóstwiam. Wymyślanie czegoś nierzeczywistego jest dla mnie lepsze niż praca
z naturą.
PN: Czy pamiętasz jakieś śmieszne
zdarzenie związane z twoją dotychczasową działalnością twórczą – coś, co będziesz pamiętał do końca życia, a na samą myśl o tym, wybuchasz śmiechem?

Jacek Frąckiewicz: Śmiechem może nie,
ale pamiętam coś z początków swojej działalności,
jak na moją wystawę do małego muzeum, w małym mieście powiatowym, przyszła jedna osoba!
Dzisiaj jest to może śmieszne, ale i żałosne.
PN: Jakie są twoje twórcze i wystawiennicze plany na najbliższe miesiące?
Jacek Frąckiewicz: W maju zaprezentuję
moje prace w nowej galerii w Holandii (Harlem),
potem krótki wypad do Bratysławy i do Wiednia
– w tym roku przypada 150. rocznica urodzin Gustawa Klimta i w całej Austrii będą organizowane
z tej okazji wystawy. Małe wakacje zamierzam
spędzić pod Splitem, a we wrześniu czeka mnie kolejna wystawa – tym razem w Lublinie.
PN: Dziękuje za rozmowę.
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Przebojowy wieczór
na Dzień Kobiet
W dniu 8 marca br., z okazji Dnia Kobiet
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbył się
koncert „Czar Operetki”. Już po raz drugi artyści odwiedzili naszą niemodlińską scenę
– i tak jak za pierwszym razem – publika
przyjęła ich bardzo gorąco. Naira Ayvazyan
(sopran) oraz Tomasz Urbaniak (tenor), podczas swojego występu zaprezentowali najpiękniejsze arie i duety operetkowe.
– To koncert w iście karnawałowym nastroju, pełen dobrego humoru – zapewniali artyści, którzy nie
rzucali słów na wiatr. W repertuarze solistów znalazły
się najsłynniejsze utwory wielkich kompozytorów takie
jak: „O sole mio” – Eduarda Di Capui, „La donna e mobile” Verdiego czy „Kuplety Adeli” – Straussa.

Artyści zaprosili do udziału w koncercie wszystkich obecnych słuchaczy i tak, wspólnymi siłami, razem wyśpiewali utwór „Usta milczą, dusza śpiewa”,
pochodzący z operetki „Wesoła wdówka”.
Całości widowiska dopełniały: akompaniament
Grażyny Griner oraz konferansjerka Jacka Nowosielskiego, która rozbawiała publiczność do łez. Soliści zachwycili nie tylko swoimi umiejętnościami wokalnymi, ale również świetną grą aktorską oraz
– w przypadku Nairy Ayvazyan – różnorodnymi strojami. – To była prawdziwa uczta dla ucha – wspomina jeden z uczestników koncertu.
Podczas występu artyści wielokrotnie wyrażali
swoje podziękowania dla wspaniałej widowni oraz
zachwycali się zmianami dokonanymi w Ośrodku
Kultury – okotarowaniem sali widowiskowej, oświetleniem oraz zakupem cyfrowego fortepianu.
Po ponad półtoragodzinnym występie artyści
pożegnali publiczność, która oczywiście nie pozwoliła im tak łatwo zejść ze sceny i brawami zachęciła
do bisowania.
Natalia Kryjom

Świętowali w Lipnie
8 marca br. w świetlicy wiejskiej
mieszkańcy Lipna, w przemiłej atmosferze, świętowali Dzień Kobiet.
Pomysłodawcą wydarzenia był sołtys Jan
Gorczowski oraz rada sołecka w Lipnie. Podczas spotkania nie zabrakło słodkości, ciepłych
słów oraz szampana. Sołtys Jan Gorczowski
przywitał wszystkich zgromadzonych życzeniami: Z okazji tego szczególnego dnia, życzę wszystkim Paniom zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów, zarówno w życiu
osobistym, jak i zawodowym.
Red.

Dzień Kobiet w Rzędziwojowicach
W dniu 11 marca br. w świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach, z inicjatywy
sołtysa wsi Izabeli Mihilewicz i rady sołeckiej, zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W przygotowanie tego
wydarzenia włączył się Ośrodek Kultury
w Niemodlinie.
W niedzielne popołudnie świetlica wiejska
wypełniła się mieszkankami Rzędziwojowic, które
przy poczęstunku spędziły wspólnie całe popołudnie. W części oficjalnej, życzenia w imieniu

wszystkich mężczyzn, złożyli wszystkim przybyłym paniom – Mariusz Nieckarz i Marian Zalipski.
Spotkanie zostało urozmaicone występami
przygotowanymi przez wychowanków Studia Piosenki działającego w Ośrodku Kultury w Niemodlinie: Wiolettę Pałkę, Oliwię Ostrowską, Dominikę Zbroję i Angelikę Ostrowską. Nad nagłośnieniem
czuwał Piotr Sopel. W drugiej części programu artystycznego zaprezentował się zespół Szydłowianki.
Red.

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

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

lek. dent. Monika Kozieł

AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25
tel. 77 460 64 77

Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres) • biżuteria nazębna
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
KONTRAKT Z NFZ tylko dla dorosłych

Wydarzenia

5

Uroczystość w Grabinie

18 marca br., w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Grabinie uroczyście
dokonano intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II. Relikwię błogosławionego
wprowadził do kościoła ks. Infułat Edmund Podzielny, który wraz z ks. Proboszczem Tomaszem Malickim oraz ks. Bronisławem Dołhaniem, koncelebrował
eucharystię. Wszyscy mieszkańcy wsi
i okolicznych miejscowości wspólnie świętowali to ważne dla społeczeństwa wydarzenie.

Uroczystość w Krasnej Górze
W niedzielę 25 marca br., w pięknie
przystrojonym kościele filialnym w Krasnej Górze, miało miejsce wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II. Mszę św.
odprawił proboszcz parafii ks. Tomasz
Malicki.
W przygotowanie uroczystości, w której
udział wzięli zaproszeni goście, strażacy OSP
z Krasnej Góry i Rogów, włączyła się cała społeczność Krasnej Góry, za co podczas mszy św.
dziękował wszystkim mieszkańcom wsi ks. Tomasz Malicki.
Red.

Dzięki staraniom ks. proboszcza Tomasza Malickiego, udało się pozyskać na rzecz parafii św. Mikołaja
w Grabinie relikwię pierwszego stopnia – kroplę krwi bł.
Jana Pawła II. Posiada ona certyfikat autentyczności.
Dla parafii św. Mikołaja obecność relikwii jest wyróżnieniem, zaszczytem i radością.
Uroczystość zaszczyciło wielu szanownych gości,
m.in.: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wraz
z małżonką, księża Dekanatu Skoroszyckiego, Krystyna i Bronisław Haładusowie – fundatorzy relikwiarza,
Bogusława Proskórnicka – dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tułowicach, osoby wspierające kościół pw. św. Mikołaja w Grabinie.
Bł. Jan Paweł II jest patronem Szkoły Podstawowej
w Grabinie. Pracownicy placówki oraz uczniowie całym
sercem zaangażowali się w uroczystość, którą uświetniła obecność pocztów sztandarowych: SP w Grabinie,
SP w Tułowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej i Marianek z Grabina.
Po mszy świętej goście i parafianie udali się do budynku szkoły. Tam przywitała ich dyrektor Violetta
Szczepkowska słowami bł. Jana Pawła II, które są drogowskazem i głównym kierunkiem oddziaływań wychowawczych w szkole: W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to,
ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy ażeby również umiał
być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
Dyrektor Violetta Szczepkowska zaprosiła gości do obejrzenia wystawy fotograficznej zatytułowa-

nej „Jan Paweł II Wielki” oraz wystawy pamiątek
związanych z osobą Ojca Świętego, zgromadzonych
na przestrzeni 14 lat, którą przygotowały nauczycielki: Gabriela Łaskarzewska i Dorota Dec. W szkolnych
murach zaprezentowano również program słowno-muzyczny, składający się z wierszy Karola Wojtyły,
opowiadań i wspomnień o Janie Pawle II oraz pieśni
religijnych, przygotowany pod kierunkiem pań: Marty Dziergas i Danuty Babicz. Program prowadzili
i uświetnili przyjaciele szkoły: Zbigniew Goluch (członek Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 „Żubr”
w Opolu) oraz Waldemar Kotas (aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu). Goście wspólnie
z uczniami śpiewali przygotowane pieśni religijne,
szczególnie ulubioną pieśń Karola Wojtyły – wzruszającą „Barkę”. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami i wyróżnieni ciepłymi słowami aktora Teatru im. Jana Kochanowskiego – Waldemara
Kotasa. Rodzice postarali się również o wspaniałe
ciasta, którymi delektowano się przy kawie i herbacie. Po wszystkim pożegnano gości wręczając im
symboliczne pamiątki z uroczystości.
Wszystko to sprawiło, że niedziela 18 marca 2012 r. zapisała się w sercach mieszkańców Grabina i okolic jako dzień ciepły, nie tylko dzięki wspaniałej, wiosennej pogodzie. Z pewnością również
w kronice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie zaistnieje jako czas szczególny, który zjednoczył
mieszkańców, zmobilizował do efektywnej współpracy i zachęcił do refleksji.
Danuta Babicz

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania osobom pomagającym i wspierającym kościół pw. św. Mikołaja w Grabinie oraz jego sponsorom:
• Bronisławowi Haładusowi – Prezesowi PWH „RAPEX” – Spółka z o. o
• Violetcie Szczepkowskiej – Dyrektor ZSP w Grabinie
• Zbigniewowi Figasowi – Prezesowi WFOS i GW
• Zdzisławowi Bąkowi – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Namysłowie,
• Sławomirowi Kownackiemu – Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Namysłowie o/Niemodlin
• Krzysztofowi Wojdyła – Prezesowi „Agra H” w Białej Nyskiej
• Henrykowi Krzysztofowi – Prezesowi „Agra H” w Białej Nyskiej
• Kazimierzowi Misztalowi
• Alfredowi Lenkiewicz
Ks. Tomasz Malicki
Proboszcz parafii w Grabinie
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Reggae w kościele
22 marca br. w kościele parafialnym w Niemodlinie odbył się koncert Dariusza „Maleo” Malejonka – polskiego wokalisty, kompozytora i gitarzysty.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem
i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności
oraz pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Niemodlin oraz klientom
życzy
Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
www.kwiaciarnia-sonia.pl

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi.
Umiejętności dostrzegania
piękna tego świata
i wiary w siebie i swoje możliwości
składają
Bogusław Zięba
właściciel firmy
„Nadzór i Projektowanie”
wraz z pracownikami

Nie byłoby w tym wydarzeniu nic nadzwyczajnego, gdyby nie interesujące elementy biografii ar tysty oraz jego zaskakujące decyzje i postanowienia.
„Maleo” był członkiem takich rockowych
grup, jak: Kultura, Izrael, Moskwa czy Armia. Jego młodość naznaczona była ciągłymi poszukiwaniami wiary i sensu życia, którym niejednokrotnie
towarzyszyły środki psychodeliczne i alkohol. Darek zagłębiał się w religie wschodu, takie jak hinduizm czy buddyzm, następnie zainteresował się
protestantyzmem, po czym odnalazł swoje miejsce w chrześcijaństwie, głosząc Słowo Boże za pomocą muzyki.
Mogłoby się wydawać, że aktualna twórczość
muzyka będzie nasycona religijnością i opowieściami o Bogu, a ku zaskoczeniu publiczności zebranej w kościele, Malejonek dał rewelacyjny koncert, utrzymany w klimacie popularnego dzisiaj
reggae. Jego teksty były bardzo uniwer salne,
a dzięki prostym i rytmicznym refrenom publika
mogła włączyć się w to muzyczne wydarzenie
i śpiewać razem z wokalistą.
Pomiędzy utworami Darek dzielił się ze słuchaczami swoimi opowieściami o drodze do nawrócenia, wierze, inspiracjach oraz muzyce.
– Chciałbym poprzez moją muzykę zburzyć Mury
Jerycha, czyli tą obojętność ludzi wobec Boga
– apelował do zgromadzonych.
W tym muzycznym, akustycznym wydarzeniu, wokalistę wspomagał Adam Mościcki, który
śpiewał oraz grał na instrumentach perkusyjnych.
Natalia Kryjom

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego
Alleluja
życzą
Zakład Optyczny
Marcin Oracz
oraz
Gabinet Okulistyczny
Elżbieta Rogala

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom gminy
Niemodlin oraz naszym klientom
życzenia zdrowia, radości,
ciepłych chwil spędzonych w gronie
najbliższych,
wiary, nadziei i miłości
składa
Piotr Pełka
właściciel cukierni w Niemodlinie
wraz z rodziną i pracownikami

Aktualności
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III Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty
1 kwietnia br. Zakładowy Dom Kultury w Graczach zorganizował Konkurs
Wielkanocny. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: wielkanocna palma, wielkanocna ozdoba oraz wielkanocny wypiek.

PIZZERIA PRIMAVERA
W NOWEJ ODSŁONIE
Ul. Rynek 49, 49-100 Niemodlin
Tel.: 774607222, 774608222
NOWE GODZINY OTWARCIA:
Pon.–Czw. 11:00 – 22:00
Pt. – Sb. 11:00 – 23:00
Niedziela 12:00 – 23:00
Święta 14:00 – 23:00
Pizzeria zatrudni pracownika
(mężczyznę).

Wszystkim
klientom
życzymy
zdrowych,
radosnych
i spokojnych
Świąt
Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja
dla wszystkich klientów oraz mieszkańców
Gminy Niemodlin
składa
Zarząd
i Pracownicy „Społem” PSS Niemodlin

Była to już trzecia edycja konkursu, który cieszył się
w tym roku – tak, jak w latach poprzednich – dużym zainteresowaniem. Zaproszeni goście oraz publiczność
mogli degustować domowe wypieki oraz podziwiać
piękne świąteczne ozdoby. Ponadto zespół „Graczanki”
umilił wszystkim zgromadzonym czas, prezentując swój
nowy muzyczny reper tuar.
Jury w składzie: Grażyna Czer wińska-Drosdziok,
Delfina Moździerska i Mateusz Bałamucki wybrali
spośród wszystkich konkursowych dekoracji i ciast
zwycięzców. – We wszystkich pracach i wypiekach widać wielkie zaangażowanie twórców, dlatego decyzja
o wygranych była dla nas bardzo ciężka – powiedziała Grażyna Czer wińska-Drosdziok tuż przed wręczeniem nagród.
W kategorii „wielkanocna palma” pierwsze miejsce
zdobyły Magnuszowice, drugie miejsce otrzymały Radoszowice, natomiast miejsce trzecie zostało przyznane dla sołectwa Szydłowiec. Pierwsze miejsce w kategorii „ozdoba wielkanocna” otrzymała Małgorzata Biela,
drugie przypadło Grażynie Sarnickiej, a trzecie Krystynie Pasiece. W kategorii „wielkanocny wypiek” laureatką pierwszego miejsca została Anna Biskup, drugiego
– Sylwia Szarek, a trzeciego – Alicja Pawłosek. W tej kategorii wyróżniono dodatkowo kulinarne dzieło Janusza
Tekieli.
Nagrody dla laureatów ufundowała Spółka „Bazalt
Gracze”, które wręczył, jej prezes, Andrzej Miśta.
Natalia Kryjom

Ciepłych, pogodnych i pełnych radosnej
nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, a także słonecznych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
mieszkańcom Gminy Niemodlin
i klientom
życzy
Józef Jakubik
Właściciel Cegielni Niemodlin
wraz z kadrą pracowniczą

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, składamy
najserdeczniejsze życzenia
naszym klientom: dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego optymizmu oraz
samych sukcesów!
Agencja Usługowo-Handlowa
w Niemodlinie
JARKO

PULS

Wieści z gminy
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Niemodlina

Basen w Lipnie szykuje się do sezonu
Tradycyjnie, jak co roku w marcu, zostały podjęte prace porządkowe na basenie
w Lipnie. O ich przebiegu oraz aktualnych
problemach opowiada dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie – Krzysztof
Kubiak.
„Puls Niemodlina”: Na czym polegają
prace przygotowawcze basenu w Lipnie
do otwarcia sezonu letniego?
Krzysztof Kubiak: Obecnie dokładamy wszelkich starań,
aby uzyskać zgodę sanepidu, by
móc otworzyć basen w sezonie letnim. Aby tak się jednak stało, potrzebny jest remont głębokiej niecki – i to jest nasz priorytet. Aktualnie
jesteśmy w trakcie sprzątania całego obiektu, wypompowujemy wodę. Już na dniach zaprosimy firmy budowlane, które
określą sytuację i zaproponują cenę remontu niecki.
PN: Jak doszło do tego zaniedbania? Kogo należy za to winić?
Krzysztof Kubiak: Przez ostatnie kilkanaście lat
obiekt systematycznie ulegał niszczeniu. Miasto dzier-

Gmina Niemodlin realizuje
projekt „Przebudowa dróg
Śródmieścia Niemodlina”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego, ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Niemodlin. Wartość zadania wynosi 4 568 827,50 zł, w tym 3 883 503,38 zł
z Unii Europejskiej.
W ramach projektu w roku 2011 przebudowano ulice: Kilińskiego, Szewską, Spółdzielczą, Lwicką,
Szkolną oraz dokonano wyburzenia budynku produkcyjnego tzw. starej kaflarni. W roku 2012 zostaną przebudowane ulice: Drzymały, Podwale, Lompy,
Strażackiej. Przebudowa realizowana jest zgodnie
z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Niemodlin w nowej szacie
Rozmowa Grzegorza Krzyśkowa
z kierownikami robót przebudowy
ulic śródmieścia
Niemodlina: Moniką Rosińską oraz
Mateuszem Żywczykiem z Firmy
WASBUD.
Grzegorz Krzyśków: W dość nietypowy sposób zwiedzacie Państwo Niemodlin…
Mateusz Żywczyk: Tak (śmiech). Można powiedzieć, że Niemodlin poznajemy „dogłębnie”. Zna-

żawiło obiekt prywatnym inwestorom, a ci nie zawsze
inwestowali w niego tyle, ile należy. Dodatkowo trzeba
mieć na uwadze niszczycielską działalność środowiska, bo przecież mówimy tu o obiekcie otwartym. Jeżeli przez te wszystkie lata nie robiło się systematycznych
remontów, skutek można było przewidzieć.
PN: Jakich kosztów remontu niecki należy się spodziewać?
Krzysztof Kubiak: Najprostszy remont tego
obiektu to koszt ok. 500 – 600 tys. zł. Ponieważ nie mamy takich środków, spróbujemy załatać nieckę betonem i cementem, czyli wykonać prowizoryczny remont prostymi siłami gospodarskimi. Kolejny nabór
środków unijnych przewidziany jest na lata 2014–2020. Wtedy będziemy starać się o dofinansowanie – jeśli je uzyskamy – przeprowadzimy gruntowny remont całego basenu.
PN: Który przewidywałby…
Krzysztof Kubiak: Remonty wspomagane unijnymi dotacjami zakładają wiele zmian i różnych atrakcji: zjeżdżalnie, rwące rzeki, ścianki spinaczkowe, wodolecznictwo, sauny, jacuzzi, solanki, itp. Cały obiekt
mógłby służyć jako ośrodek szkoleniowy, wyposażony
w restaurację i bazę noclegową. Tak maluje się przymy każdy kamień w okolicach ul. Kilińskiego, a teraz
poznajemy południe Rynku.
G. K: I jak Wam się podoba nasze miasto?
Monika Rosińska: Niemodlin ma dość specyficzny charakter i w każdym momencie prac czujemy historię, która nas otacza. Ostatnio na plac budowy przyszedł tajemniczy pan, ubrany w czarny płaszcz
i trzymający w ręku aparat fotograficzny. Dowiedzieliśmy się od niego wielu ciekawych rzeczy, związanych
z historią Niemodlina.
G. K: Ciężko prowadzić inwestycję
wśród zabytków?
Monika Rosińska: Na szczęście asfalt, który
usuwamy nie jest zabytkiem. Natomiast kostka, która go zastąpi ma już stylowy charakter – przywróci
blask śródmieściu. Problemy występują przy wszystkich tego typu pracach.
G. K: Jakie problemy najczęściej występują?
Mateusz Żywczyk: Mieszkańcy i handlujący
na targowisku skarżą się na utrudnienia w ruchu. Musimy również być bardzo uważni przy wykopach, aby
nie uszkodzić sieci, gdyż media miejskie położone są
dość płytko.
G. K: W jakim stopniu postępują prace
– nie ma opóźnień?
Mateusz Żywczyk: Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Wspomniane problemy usuwamy na bieżąco. Staramy się prowadzić prace w taki sposób, aby
zadowolić inwestora i wszystkich właścicieli przyległych posesji.
G. K: Na kiedy przewidywany jest koniec prac?
Monika Rosińska: Zgodnie z umową powinniśmy oddać plac budowy w październiku 2012 br.
Dopiero wtedy będzie widoczny ogrom prac, jaki wykonaliśmy, a śródmieście Niemodlina odzyska swój historyczny blask.
G. K: Dziękuję, powodzenia.

szłość, natomiast tegorocznymi atrakcjami basenu będą: park linowy, boisko do siatkówki, boisko do badmintona, plac zabaw dla dzieci oraz gastronomia, czyli to
samo, co w zeszłym sezonie. Będziemy kłaść szczególny nacisk na to, aby obiekt był regularnie sprzątany i wyglądał schludnie, dzięki czemu, mam nadzieję, zachęcimy ludzi do korzystania z niego.
PN: O ile pozwoli na to pogoda, która
z natury należy do bardzo kapryśnych…
Krzysztof Kubiak: To fakt. Pogoda przyciąga
klientów. Dzięki nim można odzyskać środki, które co roku inwestowane są w basen. Jeżeli nie będzie ładnej pogody, będą straty.
PN: Na kiedy planowane jest otwarcie
basenu?
Krzysztof Kubiak: Chcielibyśmy otworzyć
obiekt w dniu 1 czerwca. Od kilku lat początek tego miesiąca jest bardzo ciepły, w związku z tym chcielibyśmy
„ruszyć” z jego początkiem i do końca sierpnia udostępniać go mieszkańcom. Jeśli będzie pogoda…
PN: Kto w tym roku będzie dbał o bezpieczeństwo korzystających z basenu?
Krzysztof Kubiak: W zeszłym roku przetarg wygrała grupa ratowników związanych z Ziemią Niemodlińska i Tułowicką. W tym roku również ogłoszenie będzie jawne, każdy będzie mógł się zgłosić. Myślę, że już
w tym miesiącu dane na temat przetargu dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz
OSiR-u. Przetarg dotyczyć będzie również gastronomii.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Trzymamy rękę na pulsie

1 marca br. w Graczach na ulicy XXX–LECIA
PRL, nieznany sprawca włamał się do garażu, z którego skradł przedmioty na sumę 500 zł.
1 marca br. w Niemodlinie, na terenie punktu
skupu złomu, w metalowym kontenerze znaleziono niewybuch pochodzący z czasów II Wojny Światowej.
9 marca br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej,
nieznany sprawca wyłamując korek wlewu, próbował
skraść olej napędowy w samochodzie ciężarowym marki Scania.
10 marca br. w Graczach na ulicy XXX- LECIA PRL, nieznany sprawca włamał się do dwóch
garaży, z których skradł prostownik, szlifierkę, kosiarkę elektryczną oraz skrzynkę z narzędziami. Straty wyniosły 700 zł.
16 marca br. w Brzęczkowicach, mieszkaniec
powiatu opolskiego, podczas spaceru, znalazł niewybuch pochodzący z okresu II Wojny Światowej.
20 marca br. w Niemodlinie na ulicy Drzymały, nieznany sprawca dokonał kradzieży torebki z zawartością pieniędzy, dowodu osobistego i legitymacji ubezpieczeniowej. Straty – ponad 3 tys. zł.
Zebrał: Michał Graczyk

Wieści z gminy

Fundusz sołecki aktywizuje
obszary wiejskie
Fundusz sołecki jest narzędziem, które sołectwa powinny wykorzystywać do realizacji
własnych inicjatyw – tak zakłada ustawa. Teoretycznie wieś zyskała bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie publicznych
funduszy, jednak jak to się ma w praktyce?
Wcelu weryfikacji rzeczywistych osiągnięć funduszu sołeckiego spotkałem się z sołtysami
dwóch miejscowości Gminy Niemodlin.
W pierwszej kolejności udałem się do Tarnicy, chcąc
jednocześnie uwiecznić moment, w którym mieszkańcy obsadzają drzewkami ozdobnymi swój plac rekreacyjny. Wraz z sołtysem oraz mieszkankami Tarnicy – bo jak
się później okazało, głównymi inicjatorkami wszelkich
przedsięwzięć w tej miejscowości są panie – udaliśmy
się do altanki należącej do sołectwa, gdzie zadałem moje pierwsze pytania.
Aby uzyskać pełniejszy obraz tego, jak zmienia się
obecnie wieś, postanowiłem sprawdzić jeszcze jedną miejscowość. Wybrałem się do Molestowic, gdzie odbyłem
rozmowę z sołtysem – Zdzisławem Kutyłą.
Po przeprowadzeniu tych dwóch rozmów, okazało się, że sołtysi potwierdzili, iż każda złotówka pozyskana z budżetu Gminy Niemodlin zostaje pomnożona dzięki pracy społecznej. Jest to dowód na to, że fundusz sołecki stał się istotnym narzędziem wspomagającym inicjatywy na wsi.
Poniżej prezentuję rozmowę, którą przeprowadziłem z sołtysem Tarnicy – Lidią
Witos oraz sołtysem Molestowic – Zdzisławem Kutyłą.
Szymon Daszkiewicz: Co udało się
wam do tej pory osiągnąć?
Lidia Witos: Cały plac rekreacyjny, wcześniej było tam śmietnisko i stare gospodarstwo.

Sz. D.: A ta altanka?
Lidia Witos: Tak, ta altanka też jest naszym dziełem, oprócz tego wybudowaliśmy boisko do piłki plażowej, które mamy dzięki nagrodom z konkursów koron
żniwnych.
Sz. D.: Jak fundusz sołecki wpłynął
na aktywność społeczną tutejszych mieszkańców?
Lidia Witos: W bardzo dużym stopniu. Wcześniej,
z braku środków, niewiele można było zrobić…
Sz. D.: Jaka atmosfera panuje, kiedy
wspólnie pracujecie nad jakąś inicjatywą?
Lidia Witos: Każdy wie, co ma robić, jest wesoło. Jest podział pracy. Jak pracujemy popołudniami, to
dzieci też pomagają, a przy cięższych pracach wspierają nas panowie.
Sz. D.: Jakie inwestycje sołectwo planuje w przyszłości?
Lidia Witos: Chciałybyśmy zrobić boisko do piłki nożnej i skatepark. Liczymy, że z pomocą kilku kolejnych funduszy sołeckich uda nam się postawić kontener na świetlicy. Liczymy też na pomoc Rapexu, naszego głównego sponsora. Do tej pory pan Bronisław Haładus nigdy nam nie odmówił i zawsze użyczał niezbędnego sprzętu. Korzystając z okazji, jako mieszkańcy sołectwa Tarnica, chcieliśmy podziękować panu Haładusowi i firmie Rapex za otrzymaną pomoc.

Wyspa w Molestowicach

Nowe przedszkole już otwarte

2 kwietnia br. rozpoczęło działalność
Niepubliczne Przedszkole Ar tystyczno-Językowe dla dzieci w wieku 2,5 do 5
lat. Lokal znajduje się w Niemodlinie, tuż
obok hotelu „Domino”.
To, co wyróżnia nowe przedszkole na tle innych
placówek tego typu, to przede wszystkim atrakcje,
które oferuje. A w nich dwupoziomowa konstrukcja
zabawowa o powierzchni ponad 70m2 posiadająca
liczne zjeżdżalnie, tunele, drabinki oraz duży basen
z piłeczkami. – Konstrukcja jest bardzo bezpieczna
dla dzieci, posiada wszelkie atesty i zezwolenia, jej

stan używalności jest regularnie sprawdzany przez
upoważnione do tego osoby. Zabawa na takiej konstrukcji świetnie rozwija koordynacje ruchową dzieci
oraz wpływa na ich prawidłowy rozwój – zapewnia
właściciel przedszkola Przemysław Łyszczarczyk. – Ponadto powstaje zewnętrzny plac zabaw – dodaje.
Kolejną atrakcją obiektu jest niewątpliwie program edukacyjno-rozwojowy, który przewiduje naukę
języków obcych, kółko teatralne, warsztaty plastyczne, rytmikę oraz taniec. Wszystkie zajęcia oraz materiały edukacyjne wliczone są w cenę miesięcznej
opłaty za dziecko, co również stanowi kolejny atut placówki. – Chcemy stworzyć takie miejsce, w którym
dzieci będą mogły już od najmłodszych lat rozwijać
swoje umiejętności i zainteresowania. Najważniejsze
jest to, aby dzieci miały ogromną przyjemność z zajęć. Jeżeli chodzi o naukę języków obcych, to na pewno będzie to język angielski, którego nauczanie będzie odbywać się w formie zabawy – mówi
Łyszczarczyk. Ponadto kadra wychowawców przedszkola będzie składać się z wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnim stażem i doświadczeniem, natomiast wyżywienie przedszkolakom zapewni
zewnętrzna, wyspecjalizowana firma cateringowa.
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Na placu rekreacyjnym
w Tarnicy

Sz. D.: Czy ciężko jest być sołtysem?
Lidia Witos: Ciężko, ale trzeba… – Mieszkańcy
nie widzą innej opcji! – woła jedna z obecnych pań, chcąc
dodać otuchy…
Sz. D.: Czy fundusz sołecki przyczynił się
do rozwoju wsi?
Zdzisław Kutyła: Fundusz wyzwala inicjatywę
w ludziach. Im większa inicjatywa, tym łatwiej o sponsora, to się wzajemnie napędza. Oprócz funduszu, realizujemy własne inicjatywy.
Sz. D.: Jak to jest być sołtysem Molestowic?
Zdzisław Kutyła: Niełatwo. Zawsze znajdą się
osoby, które krytykują, ale jednak, kiedy się coś zrobi, jest
satysfakcja. Jest grupa mieszkańców, która chce pracować na rzecz wsi.
Sz. D.: Jakie inicjatywy jako mieszkańcy planujecie na najbliższe lata?
Zdzisław Kutyła: Chcemy zmienić elewację naszej świetlicy, myślimy o drewnie, aby było bardziej stylowo i ładnie komponowało się z resztą placu.
Sz. D.: Panie sołtysie, proszę powiedzieć, o czym marzą mieszkańcy Molestowic?
Zdzisław Kutyła: O budowie koliby.
Sz. D.: Koliby….?
Zdzisław Kutyła: To jest taki domek pasterski,
miejsce z ogniskiem w środku. Jest ono w stanie pomieścić 100 osób – wszyscy mieszkańcy mogliby się tam spotykać.
Sz. D.: Dziękuję za rozmowę.

Przedszkole zaczyna cieszyć się zainteresowaniem. W kwietniu uczęszczać będzie do niego wprawdzie tylko siedmioro dzieci, jednak obiekt przystosowany jest do maksymalnej ilości – w liczbie 25.
Należy zaznaczyć również, że cały obiekt jest zupełnie nowy, posiada wszelkie atesty oraz spełnia wszelkie wymagania, by mogły w nim przebywać dzieci.
W planach placówki jest zamontowanie monitoringu
wizyjnego, dzięki któremu rodzic będzie mógł obserwować swoje dziecko.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 – 16.30, natomiast Centrum Zabaw dla Dzieci „Dinolandia” świadczy swe usługi
do godziny 19.00 – ku uciesze tych bardziej „spóźnialskich” rodziców.
Natalia Kryjom

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.
PN: Panie burmistrzu, na ostatniej sesji
Rady Miejskiej radni przyjęli stanowisko
w sprawie inicjatywy referendalnej. Jak Pan
odebrał tak zdecydowane odrzucenie tej inicjatywy przez radnych?
M. S.: W tych trudnych dla mnie miesiącach jest
to kolejny dowód na to, że mieszkańcy nie popierają grupy inicjatywnej i zamiaru przeprowadzenia referendum.
Poparcie przez radnych moich dotychczasowych działań oraz przyjętych kierunków zmian przeprowadzanych
w naszej gminie jest dla mnie szczególnie ważne. Byłem
mile zaskoczony i osobiście wzruszony. Nie spodziewałem się tak wyraźnego głosu radnych, reprezentujących
naszych mieszkańców, sprzeciwiającego się inicjatywie
referendalnej. Dziękowałem na sesji radnym, którzy podpisali się pod tym stanowiskiem. Również i przy okazji
dzisiejszego wywiadu chciałbym im jeszcze raz podziękować.
PN: Ale nie wszyscy radni podpisali się
pod tym stanowiskiem. Czy wie pan dlaczego?
M. S.: Nie wiem. Nie inicjowałem, a także nie brałem udziału w rozmowach na temat odrzucenia przez
radnych inicjatywy referendalnej sołtysa Graczy. Nie
umiem odpowiedzieć, dlaczego trzech radnych: Mirosław Dec, Zofia Osijewska oraz Monika Słodkowska nie
podpisali się pod stanowiskiem. Dla mnie ważnym jest,
że 12-tu, podkreślę, aż 12-tu radnych nie popiera inicjatywy referendalnej. Przecież to 80 procent wszystkich
radnych wybranych w demokratycznych wyborach.
PN: Media donoszą o nowej inicjatywie
prezydenta Opola w sprawie utworzenia
aglomeracji opolskiej. Jakie jest stanowisko
naszej gminy?
M. S.: Osobiście odnoszę się z dużą życzliwością
do zgłoszonej inicjatywy współpracy gmin powiatu opolskiego i Opola w zakresie, między innymi: szkolnictwa,
gospodarki odpadami, zdobywania nowych inwestorów
czy też komunikacji. Inicjatywa ta jest tym bardziej cenna, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w nadchodzącym

okresie budżetowania środki pomocowe z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 będą dofinansowywały zadania zgłaszane przez wiele samorządów. Będą współfinansowane zadania wspólne: gmin, powiatów i województw samorządowych. Krótko mówiąc – zadania ponadgminne, związujące problemy ponadlokalne. Z tego punktu widzenia inicjatywa ta wychodzi naprzeciwko nowym wyzwaniom. Apeluję w związku z powyższym
o utrzymywanie dobrych relacji z sąsiednimi gminami,
starostwem i zarządem województwa. Obserwowane
ostatnimi czasy próby skłócenia tych samorządów z naszą gminą, poprzez obrażanie niektórych ich przedstawicieli, źle służą naszym interesom. Nie wróży nic dobrego na przyszłość.
PN: Jakieś konkretne przykłady?
M. S.: Proszę bardzo. Sołtys Graczy w ubiegłym roku w swoich wystąpieniach publicznych, dotyczących zapowiedzi przeprowadzenia referendum o odwołanie Rady Powiatu Opolskiego, używał wielu nieodpowiedzialnych stwierdzeń dotyczących członków Platformy Obywatelskiej i Mniejszości Niemieckiej, tworzących obecną koalicję. W tym roku radna Osijewska przekazała nieprawdziwą informację, dotyczącą wypowiedzi wicemarszałka województwa Tomasza Kostusia na temat rzekomego lobbowania na rzecz prywatnego przedsiębiorcy, chcącego wybudować biogazownię w Magnuszowicach. Przecież o problemach możemy mówić i wypowiadać się w sposób cywilizowany, bez obrażania lub poniżania adresatów. Nieodpowiedzialne zachowania źle
służą naszej gminie.
PN: Wspomniał pan, że sołtys Graczy zapowiadał wcześniej inicjatywę referendalną
w sprawie odwołania Rady Powiatu…
M. S.: Dokładnie tak. Referendum było zapowiadane na styczeń bieżącego roku. Nic z tego nie wyszło.
Łatwiej było sołtysowi zainicjować kolejny proces referendalny w gminie. Zapowiadał również referendum
o odłączeniu Graczy od gminy Niemodlin w przypadku fiaska referendum o odwołanie burmistrza.
PN: Powróćmy do idei aglomeracji opolskiej – czy powstanie nowy związek międzygminny?
M. S.: Nie, nie sądzę. Przecież taki związek musiałby wchodzić w kompetencje obecnego powiatu ziemskiego. Idea aglomeracji opolskiej nie powinna być konkurencją dla obecnego podziału administracyjnego.
Współpraca powinna obejmować gminy, starostwo powiatowe oraz miasto Opole. Z naszego, niemodlińskiego punktu widzenia ważnym zadaniem, które powinno
dotyczyć aglomeracji opolskiej jest stworzenie wspólnej
polityki kreującej nowe miejsca pracy, zmniejszającej stopień bezrobocia oraz ograniczającej sferę ubóstwa. Chodzi mi głównie o zniesienie barier przy zatrudnianiu nowych pracowników, o stworzenie bezpłatnych dowozów
dla naszych mieszkańców w przypadku otwierania nowych zakładów pracy w aglomeracji. I o to będę głównie zabiegał przy pracach związanych z ewentualnym
porozumieniem.
PN: Panie burmistrzu – ukazał się komunikat Regionalnego Komitetu ds. obwodnicy
Nysy i Niemodlina. Co on oznacza?
M. S.: Przypomnę, że zgodnie z harmonogramem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu kończy się projektowanie i ostatnie uzgodnienia dotyczące obwodnicy Niemodlina. Wkrótce przyjdzie
czas na wywłaszczenia, które są uzależnione od środków budżetu państwa. Rozpoczynają się prace rządowe dotyczące wykazu miejscowości ubiegających się o bu-

dowę obwodnic w całym kraju. Do końca roku ma zostać wydane nowe rozporządzenie Rady Ministrów w tej
sprawie. Apel Komitetu dotyczy umieszczenia obwodnicy Nysy w załączniku nr 1 do rozporządzenia, czyli inwestycji które rozpoczną się do 2013 roku oraz obwodnicy Niemodlina w załączniku nr 1a, czyli inwestycji które mogą być rozpoczęte do 2013 roku. Oczywiście obie
inwestycje zostaną zrealizowane, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości środków finansowych w budżecie państwa.
PN: Pojawiają się informacje, że obwodnicy Niemodlina nie będzie…..
M. S.: Dzisiaj nikt odpowiedzialny nie może jednoznacznie powiedzieć, że powstanie obwodnica jednego
czy drugiego miasta. Przecież ani burmistrz Nysy, ani
ja, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku
rozwinie się kryzys finansowy w ujęciu globalnym czy też
europejskim. Jak ten kryzys wpłynie na finanse naszego kraju. Ile będzie pieniędzy na emerytury, a ile
na przykład na budowanie nowych dróg. Mamy bardzo
dynamiczną sytuację na międzynarodowym rynku finansowym. Te i inne elementy wpływają na decyzje rządowe. Przecież nie mamy bezpośredniego wpływu na nie.
To nie oznacza oczywiście, że powinniśmy być bierni. Są
prowadzone rozmowy z ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wojewodą i marszałkiem,
posłami RP, pracuje Regionalny Komitet. Trwa korespondencja w sprawie rozpoczęcia tych bardzo ważnych inwestycji dla regionu. Robimy wszystko, aby obwodnica
Niemodlina doczekała się pomyślnej realizacji. Pojawiające się informacje o braku postępu prac związanych
z budową naszej obwodnicy są przysłowiowym czarnowidztwem. Póki co, prace projektowe przebiegają
sprawnie i terminowo. Mając gotowy projekt, będziemy
robili wszystko, aby znalazł on dofinansowanie w budżecie państwa.
PN: A co z innymi drogami?
M. S.: Najbardziej zależy mi na jak najszybszym
przywróceniu komunikacji na drodze powiatowej pomiędzy Graczami a Górą. Obecna droga polna ułatwiająca komunikację pomiędzy Rutkami a Graczami jest sukcesywnie utwardzana przez Spółkę „Bazalt-Gracze”. Jest
przejezdna, co nie oznacza, że wszystkie pojazdy mogą nią się poruszać. Jest to rozwiązanie tymczasowe.
Droga jest naprawiana przez „Bazalt – Gracze”, za co
dziękuję prezesowi Andrzejowi Miście. Zarząd Dróg Powiatowych zlecił pierwsze prace koncepcyjne. Prawdopodobnie już w maju Rada Powiatu Opolskiego zatwierdzi przebieg nowej drogi oraz preliminarz finansowy jej
budowy. Jak zwykle gra idzie o pieniądze, których samorządy nie mają w nadmiarze. Przywrócenie komunikacji w tym rejonie jest priorytetowym zadaniem. Również
brak odpowiedniej ilości pieniędzy na utrzymanie i sukcesywne odnawianie dróg gminnych jest przyczyną ich
ciągłej degradacji. Dotyczy to zarówno Niemodlina, jak
i innych miejscowości. Naprawiamy te drogi poprzez zasypywanie dziur i wyrw, a także ich wyrównywanie. Mamy do wyboru: albo w ciągu całego roku zmodernizować jedną drogę kompleksowo nie robiąc nic na innych
drogach albo tymczasowo polepszać stan większości
dróg kosztem jednej, wybranej inwestycji. Niestety, w najbliższym czasie nie przewiduję możliwości zwiększania
środków na modernizację dróg gminnych. Zdecydowaną większość środków musimy przeznaczyć na utrzymanie oświaty oraz pomoc społeczną. To są bardzo trudne wybory.
PN: Z jakimi innymi problemami boryka
się urząd?
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M. S.: Urząd pracuje normalnie. Wszystkie sprawy mieszkańców staramy się załatwiać na bieżąco. Oczywiście w sprawach skomplikowanych, a nie jest ich mało, czas na załatwienie wydłuża się. Wielu mieszkańców
jednak wymaga natychmiastowych odpowiedzi i szybkiego rozwiązania ich problemów. Rozumiem to zniecierpliwienie. Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Staramy się sprostać dodatkowym zadaniom
nakładanym przez państwo na samorządy. Załatwienie
spraw mieszkańców po ich myśli nie zależy od dobrej
lub złej woli urzędnika – zależy od przepisów obowiązującego prawa. Spośród wielu spraw prowadzonych
przez urząd w ostatnim okresie nasiliły się informacje
oraz interwencje dotyczące czystości w mieście oraz w sołectwach. Chodzi o brud, jaki panuje w bocznych ulicach
Niemodlina oraz przy drogach – w rowach przydrożnych. Zwróciłem się do zarządców dróg o sprzątanie rowów przydrożnych. Zobowiązałem dyrektora ZGKiM
do posprzątania miasta oraz większych sołectw. Apeluję do innych zarządców nieruchomości, sołtysów, ogrodów działkowych, PZW i innych instytucji o wzmożenie
działań na rzecz poprawy czystości i estetyki otoczenia.
Zróbmy wszystko, aby posprzątać naszą gminę. Przestańmy tolerować brudasów, którzy niszczą środowisko
naturalne. Przestańmy tolerować osoby, które narażają nas na wydatki z budżetu gminy przeznaczone
na sprzątanie i usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
PN: Dziękuję za rozmowę.
M. S. Ja również dziękuję za możliwość przedstawienia swoich racji. Jednocześnie tą drogą składam
mieszkańcom naszej gminy życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Smacznego jajka oraz udanego dyngusa. Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego przybliży nas do prawdy i refleksji nad przyszłością
naszej gminy.

Pomoc pieniężna dla Kombatantów
Kombatanci i inne osoby uprawnione, jak
również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą
zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio
do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych (adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4).
Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone
na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (www. udskior.
gov. pl), a także można je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie ul. Boh. Powst.
Śl. 37, tel. 774607945.
Edyta Kapuścińska
OPS Niemodlin
Burmistrz Niemodlina informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajduje się:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
zbycia w trybie bezprzetargowym tj. lokali
mieszkalnych nr 1 i 2, położonych w budynku nr
25A, w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we
współwłasności działki nr 130/15.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat –
część działki nr 997/11, o powierzchni 318 m2
położonej przy ul. Reymonta w Niemodlinie,
z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.
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Oświadczenie dwunastu radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie złożone na XXIII
sesji RM w Niemodlinie w dniu 29 marca 2012 r., opublikowane na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusza Nieckarza.
Oświadczenie
Radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie inicjatywy referendum dotyczącego odwołania Burmistrza Niemodlina
Radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, podpisani poniżej, wyrażają swoją dezaprobatę dla inicjatywy zorganizowania referendum w sprawie odwołania Burmistrza Niemodlina – Pana Mirosława Stankiewicza.
Zwracamy uwagę, że pod kierownictwem Burmistrza Niemodlina Pana Mirosława Stankiewicza,
Gmina pozyskała w latach 2008-2011 środki zewnętrzne na kwotę 19.756.715 złotych w celu przeprowadzenia szeregu niezbędnych inwestycji, które od wielu lat oczekiwały na realizację, a obecnie służą
mieszkańcom. Ponadto trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia kolejnych inwestycji podnoszących standard życia mieszkańców Naszej Gminy.
Uważamy, że inicjatywa referendum ma podłoże polityczne i nie służy rozwojowi Gminy Niemodlin.
W naszej opinii jest to nieodpowiedzialna próba wywołania destabilizacji, która doprowadzi do nasilającej się atmosfery wrogości i podziałów wśród mieszkańców.
Apelujemy do organizatorów referendum o zaprzestanie kampanii pomówień i negacji wszelkich
działań władz samorządowych.
Protestujemy również przeciwko takim działaniom organizatorów referendum, które narażają Gminę Niemodlin na utratę wiarygodności w województwie opolskim i wywołują niepotrzebne antagonizmy.
Podpisy radnych:
Mariusz Nieckarz, Zenon Kulczyński, Czesław Paszkowski, Danuta Unijewska,
Stanisław Janiak, Grzegorz Zawałka, Barbara Krzewińska, Wiesław Pogonowski,
Krzysztof Bunia, Zbigniew Weber, Bartłomiej Walków, Bartosz Wajman

Pismo Regionalnego Komitetu ds. Obwodnic Nysy i Niemodlina wystosowane
przez Antoniego Hasenbecka do Ministra
Infrastruktury Sławomira Nowaka.
Pan Sławomir Nowak
Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze,
Regionalny Komitet ds. Obwodnicy Nysy i Niemodlina został powołany z inicjatywy społecznej w celu koordynacji działań zmierzających do uzyskania szerokiego i spójnego poparcia dla realizacji inwestycji
budowy obwodnicy Nysy i Niemodlina do roku 2015.
Komitet jest platformą wspólnych działań władz
wojewódzkich – z Marszałkiem Województwa Opolskiego na czele – powiatowych, miejskich oraz społeczności lokalnych Nysy i Niemodlina.
W nawiązaniu do:
• Uchwały Rady Ministrów nr 10/2011
z dnia 25.01.2011 r. w sprawie ustanowienia „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” załącznik nr 2,
• stanowiska Ministerstwa Infrastruktury
z dnia 01.02.2011 r. (sygn. TA1mwr-0782-456/11),
• spotkania z Ministrem Cezarym Grabarczykiem
w dniu 21.01.2011 r. w Ministerstwie Infrastruktury
informujemy, że na dzień dzisiejszy stan przygotowania inwestycji budowy obwodnicy Nysy i Niemodlina
wygląda następująco:
1. Dokumentacja techniczna na obwodnicę Nysy została wykonana w 100%,
2. GDDKiA O/Opole otrzymał ponowną opinię,
z Departamentu Ochrony Środowiska, o pozytywnym
oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
3. GDDKiA O/Opole rozpoczęła procedurę
zmierzającą do uzyskania pozwolenia ZRID,
4. Biuro Projektów MOSTY Katowice zakończy dokumentację dla obwodnicy Niemodlina w II kwartale a procedura uzyskania pozwolenia ZRID zostanie
rozpoczęta w III kwartale 2012 r.

W związku z powyższym Komitet apeluje do Pana Ministra o wpisanie, w ramach aktualizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”:
obwodnicy Nysy do załącznika nr 1 – lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się
do 2013 roku, obwodnicy Niemodlina do zał. nr 1a
– lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku.
Nasz apel do Pana Ministra podyktowany jest katastrofalnym stanem obecnej infrastruktury drogowej
Nysy i Niemodlina doprowadzającym codziennie do kilkugodzinnego paraliżu komunikacyjnego w obu miastach. Ten stan jest powodem wzrastającego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców (kilka wypadków
śmiertelnych), strat w gospodarce lokalnej, degradacji historycznej infrastruktury, zanieczyszczania środowiska przez wzrost emisji spalin i natężenia hałasu oraz znacznego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK” utworzonego na pow. 255 ha
wzdłuż planowanej obwodnicy Nysy. Działania Komitetu uzyskały aprobatę w ilości ponad 30 000 głosów
poparcia wśród mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji regionu.
Mamy nadzieję, że determinacja tak dużej grupy
społecznej, wspieranej przez władze wojewódzkie,
miejskie ipowiatowe spotka się ze zrozumieniem iwsparciem także ze strony Pana Ministra. Zwracamy się jednocześnie do Pana Ministra – w nawiązaniu do ustaleń z Ministrem Cezarym Grabarczykiem – o wyznaczenie terminu spotkania w Ministerstwie Infrastruktury celem przedłożenia kompletu dokumentów oraz
merytorycznego uzasadnienia naszego apelu.
W oczekiwaniu na odpowiedź
pozostajemy z poważaniem.
Za Regionalny Komitet
ds. Obwodnic Nysy i Niemodlina
Przewodniczący Komitetu
Antoni Hasenbeck
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
w okresie od 29.02.2012r. do 29.03.2012r.
• W dniu 5 marca br. burmistrz wziął udział
w konferencji z udziałem europarlamentarzystów,
władz wojewódzkich oraz przedstawicieli wszystkich
samorządów województwa na temat nowej perspektywy dofinansowania projektów w latach 2014-2020.
• W dniu 6 marca br. burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy podpisali aneks z Zarządem Województwa na finansowanie placów zabaw w 19 sołectwach.
W tym samym dniu z inicjatywy Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych odbyło się pierwsze spotkanie
dotyczące przyszłości ZGKiM w Niemodlinie.
• W dniu 8 marca br. odbyło się spotkanie burmistrza z projektantem, prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Niemodlinie, prezesem OSP w Grodźcu oraz sołtysem tej wsi
w sprawie budowy garażu przeznaczonego dla
OSP Grodziec. W spotkaniu wziął też udział radny
Grzegorz Zawałka.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z Zespołem do spraw oświaty. Podczas spotkania omówiono
przebieg prac nad zmianą sieci oświatowej w gminie.
• W dniu 9 marca br. burmistrz wraz z pracownikami urzędu dokonali przeglądu zaawansowania inwestycji na terenie gminy oraz dokonali przeglądu najpilniejszych prac związanych z naprawą dróg
gminnych. W tym samym dniu burmistrz podpisał
umowy na dofinansowanie działalności niemodlińskich klubów sportowych.

• 11 marca br. burmistrz wziął udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Football Academy w Niemodlinie.
• W dniu 12 marca br. burmistrz wziął udział
w konferencji poświęconej nowym zasadom gospodarki odpadami na terenie województwa opolskiego.
• W dniu 13 marca br. burmistrz spotkał się z sołtysami: Radoszowic, Grabina, Saren Wielkich, Roszkowic i Brzęczkowic w sprawie planowanej budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
• W dniu 15 marca br. burmistrz spotkał się z Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Graczach. Podczas spotkania uzgodniono powstanie oddziału integracyjnego w tym przedszkolu od 1-go września 2012
roku.
• W dniu 18 marca br. burmistrz na zaproszenie
ks. Proboszcza Tomasza Malickiego z Parafii św. Mikołaja w Grabinie wziął udział w intronizacji relikwii bł.
Jana Pawła II do kościoła w tej miejscowości.
• W dniu 21 marca br. burmistrz spotkał się
z Komendantem i Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie w celu omówienia najistotniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy. W tym samym dniu
burmistrz podpisał umowy stypendialne z najzdolniejszymi uczniami osiągającymi wysokie wyniki
sportowe. Również 21 marca odbyło się spotkanie
z Agencją Promocji Inwestycji w sprawie linii ener-

WIOSENNNE PORZĄDKI
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się pozimowe porządki. Uprzątnięcia wymaga to, co przez zimowe miesiące
leżało ukryte pod śniegiem. Topniejący śnieg pokazał, że „produkowane” przez ludzi śmieci nie zawsze trafiają tam,
gdzie ich miejsce, czyli do kosza na śmieci.
Wszelkiego rodzaju papiery, plastikowe butelki i jednorazowe reklamówki, skrzętnie ukryte przez ostatnie miesiące w śniegu, teraz, zamiast wiosennej zieleni „zdobią” miejskie trawniki i zieleńce. Najwyższy
czas, aby trafiły na wysypisko śmieci i ustąpiły miejsca świeżej trawie.
Powitajmy wiosnę czystym otoczeniem, dajmy możliwość rozkwitnąć wiosennej zieleni w uporządkowanym otoczeniu, wolnym od śmieci. Zadbajmy o to, by „efekty” wiosennych porządków na naszych posesjach nie
trafiały, skrzętnie upakowane w foliowe worki do lasów czy przydrożnych rowów, co niestety zdarza się zbyt często. Takie pozbywanie się odpadów nie tylko szpeci otoczenie, ale również poważnie szkodzi środowisku, w którym wszyscy żyjemy.
Na obszarze naszej Gminy sprzątaniem terenów komunalnych będą
zajmowali się pracownicy: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast uprzątnięciem prywatnych
posesji powinni zająć się ich właściciele. Sprzątając swoje posesje pamiętajmy o tym, aby „efekt” wiosennych porządków trafił w przeznaczone dla
niego miejsce. Pamiętajmy o segregacji odpadów i o tym, że śmieci nie wolno palić – to poważnie szkodzi środowisku. Zgłaszajmy również niemodlińskiej Straży Miejskiej wszelkie przypadki nielegalnego pozbywania się odpadów, wskazujmy, gdzie powstały nowe „dzikie” wysypiska śmieci. To pomoże w szybszym uprzątnięciu naszego otoczenia.
Inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Alicja Sewiłło

getycznej 110 kW przebiegającej przez teren Gminy Niemodlin.
• 22 marca br. odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej
Zbigniewem Jagielnickim w sprawie tegorocznych
obchodów wydarzeń wołyńskich. W tym samym
dniu odbył się całodniowy trening systemu wykrywania i alarmowania w gminie Niemodlin poświęcony ewentualnym zagrożeniom bronią masowego rażenia.
• W dniu 23 marca br. burmistrz spotkał się
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu uzgodnienia zakresu prac związanych
z remontami dróg powiatowych oraz ograniczeniu
przejazdu samochodów wysokotonażowych na terenie gminy.
• W dniu 27 marca br. burmistrz wystąpił do firmy Shell Polska Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia warunków przyłączenia do sieci wodnej dwóch gospodarstw w Rzędziwojowicach. W tym samym dniu
burmistrz podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie zamówień publicznych na remont i wyposażenie sali ślubów. Również w tym samym dniu
burmistrz spotkał się z sołtysami. Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom sołectw oraz szkoleniu
związanemu z pozyskiwaniem środków z UE w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Partnerstwa
Borów Niemodlińskich.
• W dniu 28 marca br. burmistrz spotkał się ze
Starostą Opolskim w sprawie bieżącej współpracy
obu samorządów oraz wypracowania stanowiska
w sprawie inicjatywy prezydenta Opola dotyczącej
utworzenia aglomeracji opolskiej.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wdrażanie „podatku śmieciowego”
w Gminie Niemodlin
Jednym z warunków skutecznego wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, jest dysponowanie przez gminę instalacją do sortowania odpadów. Nasza gmina takiej instalacji nie posiada. Rozwiązanie problemu nastąpiło poprzez podjęcie przez
Radę Miejską w Niemodlinie uchwały o powierzeniu Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów. Decyzja Rady Miejskiej wynikała z korzystnych warunków realizacji uchwały, przedstawionych przez burmistrza Nysy.
Zadaniem, które należy wykonać w gminie jest dokonanie szczegółowej analizy stanu gospodarki odpadami, z której będzie wynikała: ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy, liczba mieszkańców w rozbiciu na różne typy
zabudowy mieszkaniowej, liczba gospodarstw domowych. Wykonana analiza pozwoli określić sposób naliczania mieszkańcom opłat za odbiór i przetwarzania odpadów
zwanych popularnie „podatkiem śmieciowym” oraz prawidłowego sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnej do przeprowadzenia przetargu
na odbiór odpadów.
Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami wymaga podjęcia przez
Radę Miejską w Niemodlinie szeregu uchwał. Najważniejszą z nich będzie Regulamin
utrzymania porządku w Gminie Niemodlin. Istotna dla mieszkańców będzie uchwała
Rady w sprawie sposobu naliczania opłat. Rada ma możliwość ustalenia podstawy wysokości opłaty w zależności od: liczby osób zamieszkałych w lokalu, powierzchni lokalu oraz zużycia wody przez mieszkańców lokalu. Każda z tych propozycji ma wady i zalety. Wybór będzie należał do Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Zachętą do segregacji odpadów przez mieszkańców będzie uchwalenie dwóch stawek za odbiór odpadów. Niższą stawką będą obciążani mieszkańcy dokonujący segregacji „u źródła”, czyli na swojej posesji. Inni zapłacą znacznie więcej.
Wymagany stopień segregacji odpadów będzie określony w Regulaminie utrzymania porządku.
Opracował:
Walerian Kaliński Z-ca Naczelnika Wydz. RSN
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24 marca br., grupa juniorek zespołu tanecznego RYMIX, działającego przy
Ośrodku Kultury w Niemodlinie w składzie: Emilia Badeja, Adela Diłaj,
Dominika Gryf, Wiktoria Habiak, Karolina Janiak, Oliwia Koteluk, Wiktoria
Kramczyńska, Aleksandra Petka, Martyna Piwko, Natalia Wójcik, Gabriela
Zielińska, wzięła udział w rejonowych eliminacjach do Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych w Tarnowie Opolskim. Dziewczyny zatańczyły
układ disco-dance zatytułowany „Restauracja”.
Nasze tancerki miały „podniesioną poprzeczkę", ponieważ przyszło im
zmierzyć się w kategorii - młodzież młodsza, a znaczna część zespołu mogła
startować w dziecięcej kategorii wiekowej. Ponadto tydzień przed występem
jedna z tancerek złamała rękę, co skutkowało zmianami we wszystkich
ustawieniach.
Pomimo tych utrudnień oraz ogromnej konkurencji (startowało aż 18
zespołów w tej samej kategorii), nasze tancerki zakwalifikowały się do dalszego
etapu – „Promocje", który odbędzie się już 13 kwietnia br. w Ozimku. Bardzo
prosimy o mocne trzymanie kciuków.
Karolina Micuń

„Karpik” w Galerii Satyry „Na Tynku”
30 marca br. w Galerii Satyry „Na Tynku” w Tarnowskich Górach już po raz czwarty odbył się finisaż wystawy IX Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK 2011”.
W czasie finisażu można było obejrzeć nadesłane prace
na konkurs, m.in. z Iranu, Chin, Izraela, Rosji, Japonii. Uczestnicy
spotkania w Galerii Satyry mogli również otrzymać katalog pokonkursowy prezentujący najciekawsze prace nadesłane na konkurs.
W części kabaretowej wieczoru, z okazji 40-lecia pracy artystycznej, wystąpił Andrzej Toluś Skupiński z przyjaciółmi.
Red.

ZAPOWIEDZI
KULTURALNE

wiać serię por tretów wykonanych ołówkiem.
WSTĘP WOLNY.
Przygoda Rafała Kraski z rysowaniem rozpoczęła się w wieku przedszkolnym. Nigdy nie chodził do żadnej szkoły plastycznej, jest samoukiem.
Z początku rysował tylko ołówkiem, ale z biegiem
czasu nauczył się korzystać również z kredek pastelowych. Jednak zdecydowana większość prac
wykonana jest ołówkiem – to ulubione narzędzie
Rafała Kraski. Pierwszy portret wykonał dość późno, bo wczasach, kiedy uczęszczał do liceum ekonomicznego. Metodą prób i błędów doszedł
do perfekcji.
Rusza sprzedaż biletów na koncert
Ryszarda Rynkowskiego

Recital Doroty Zysiak
Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na recital Doroty Zysiak – wokalistki Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie, który odbędzie się 26 kwietnia br. (czwartek), o godz. 18.00.
W programie m.in. piosenki Jonasza Kofty, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej. WSTĘP WOLNY.
Wernisaż prac
Rafała Kraski
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie zaprasza na wernisaż prac
Rafała Kraski – mieszkańca Grabina, który
odbędzie się 26 kwietnia br. (czwar tek),
o godz. 18.00. Podczas wernisażu będzie można podzi-

Już 17 maja br., o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbędzie się koncert znanego polskiego wokalisty,
kompozytora i pianisty Ryszarda Rynkowskiego.
Artysta swoim występem uświetni Koncert
Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY 2012. Bilety w cenie 40 zł można nabyć
w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

OGŁOSZENIA KULTURALNE
• Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ogłasza nabór do Studia Piosenki
W programie zajęć: emisja głosu, ćwiczenie dykcji, interpretacja tekstu, praca z mikrofonem, ćwiczenia ruchu scenicznego, improwizacja. Zajęcia odbywają się w każdą środę
od godziny 15.00 w Ośrodku Kultury, w sali
nr 1 (galeria). Prowadzenie: Natalia Kryjom.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
• Gra na gitarze
Są wolne miejsca! Zajęcia odbywają się
we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00. Prowadzenie: Paweł Kaliciński. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 663 910 531.
• Zajęcia Dziennikarstwa
Muzycznego
Nie musisz pięknie śpiewać, ani grać
na żadnym instrumencie. Liczy się tylko Twoja
miłość do muzyki. W programie zajęć: historia
muzyki, charakterystyka różnych gatunków
muzyki (jazz, rock, soul, klasyka, reggae, itd.),
recenzje płyt, projekcje koncertów, biografie
znanych artystów, charakterystyka instrumentów, otwar te dyskusje i rozmowy na temat
muzyki. Ponadto zapoznanie uczestników
z funkcją nowych mediów w komunikacji, charakterystyką gatunków dziennikarskich, charakterystyką pracy dziennikarza, warsztatem
reklamy, warsztatem reportażu i filmu dokumentalnego.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 17.30, w sali nr 9 (pokój instruktorów). Prowadzenie: Natalia Kryjom. Chętnych,
serdecznie zapraszamy.

PULS

Edukacja

14

Niemodlina

Wielkanocne spotkanie
W dniu 20 marca br., w grupie „Pszczółek” z Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, odbyły się zajęcia otwarte, zatytułowane „Wielkanoc tuż, tuż”. Spotkanie
przeprowadziły wychowawczynie grupy
trzylatków, panie: Małgorzata Piłasiewicz
oraz Barbara Grządziel.
Połączenie zajęć otwar tych wraz z zajęciami
plastycznymi pozwoliło rodzicom naszych dzieci oderwać się od codziennych obowiązków, poznać środowisko, w którym przebywają przedszkolaki, a także
zaznajomić się z zasadami prowadzenia zajęć.
Na początku spotkania dzieci zapoznały się
z tradycją Świąt Wielkanocnych. Dowiedziały się
więcej na temat święcenia pokarmów oraz uwielbianego przez nich „Śmigusa-Dyngusa”.
Po zajęciach, zaprosiliśmy rodziców do wspólnego tworzenia ozdób wielkanocnych. Zachętą do pracy były wyeksponowane na stolikach wcześniej wykonane dekoracje świąteczne. Dzieci z ciekawością
i zainteresowaniem przyglądały się pracy rodziców
oraz chętnie pomagały w doborze kolorów wstążek,
kwiatków czy piórek.
Rodzice wykazali się dużą kreatywnością, inwencją twórczą oraz oryginalnością, bowiem powstawały przeróżne papierowe „cudeńka”. Dzieci
były zachwycone, że wraz z nimi mogły się bawić
i uczyć.
Miła atmosfera, brak pośpiechu oraz wzajemny
kontakt nauczyciel-dziecko i rodzic sprawiły, że wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko.
Powstałe ozdoby trafiły na świąteczną wystawkę znajdującą się w holu przedszkola.
Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy
za wspólnie spędzony czas i życzymy Wesołych Świąt
Wielkanocnych.
Małgorzata Piłasiewicz
Barbara Grządziel

Wystawa pt. „Wybrane Legendy
i Podania Powiatu Opolskiego”
W dniach 1–28 marca br., w Miejsko
Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, mieszkańcy mieli okazję obejrzeć interesującą wystawę zatytułowaną „Wybrane
Legendy i Podania Powiatu Opolskiego”,
przybliżającą niezwykłe historie powiatu
opolskiego, o których pamięć przetrwała
dzięki opowieściom przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
Z wystawą wyeksponowaną w czytelni biblioteki, zapoznali się uczniowie klas IIb, IIIa i Vb ze SP nr 1
oraz uczniowie klas IV, V, VIa, a także osoby należące do kółka historyczno-regionalnego, ze SP nr 2

w Niemodlinie. Prezentację wystawy poprzedzała
pogadanka na temat legend i podań, a sama wystawa przeniosła naszych najmłodszych czytelników
w krainę fantazji, w miejsca znane i nieznane.
Uczniowie z ciekawością obejrzeli wystawę, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się „Legenda
o kapliczce na Narockim Cmentarzu”.
Na zakończenie spotkań uczniowie pozowali
do pamiątkowych zdjęć na tle wystawy. – Mamy
nadzieję, że prezentowane podania i legendy naszej
okolicy tej bliższej i dalszej, wzbogaciły wszystkich odwiedzających o wiedzę na temat naszego regionu
– mówi jedna z uczestniczek wydarzenia.
Dorota Olszewska

Ciekawostki
z Kraju Kwitnącej Wiśni

znać inne kultury. Każdy powinien chcieć zgłębiać tajemnice świata, a nie zadawalać się tym, co dostarcza
nam codzienność.
Malwina Ziętara
klasa II c gimnazjum

Budujemy „Przylądek Nadziei”
dla chorych dzieci
16 marca br., po raz kolejny wysłaliśmy
transport plastikowych zakrętek. Tym razem uzbierało się ponad 40 dużych worków. Transport zawierał zakrętki uzbierane przez uczniów Zespołów Szkół
w Niemodlinie i Dąbrowie oraz Publicznych
Szkół Podstawowych w Grodkowie i Niemodlinie (PSP nr 1).

Dnia 9 marca br., w Zespole Szkół
w Niemodlinie, odbyła się nietypowa lekcja
geografii. Podczas dwóch godzin lekcyjnych uczniowie drugich klas gimnazjum
mieli okazję poznać wiele ciekawych informacji na temat Japonii.

Bolesław Grabowski przedstawił uczniom informacje na temat Kraju Kwitnącej Wiśni, jakiego
nie znali. Gimnazjaliści dowiedzieli się mnóstwa interesujących informacji, które bardzo często szokowały odmiennością kulturową tego egzotycznego
dla nas kraju.
Pan Grabowski starał się przedstawić młodym
uczniom japońską mentalność. Szczególnie zaskoczyły ich zasady panujące w japońskich szkołach.
– Myślę, że polskim uczniom byłoby trudno przystosować się do 13 godzin lekcji dziennie lub do samodzielnego sprzątania szkoły gdyż w japońskich szkołach
nie ma pań sprzątaczek. Zaciekawił nas również sposób odżywiania się Japończyków. Podstawą ich jadłospisu jest sushi – wspomina jedna z obecnych
na spotkaniu uczennic. Pod koniec wizyty, podróżnik zapoznał wszystkich z nowinkami technicznymi
tamtego kraju oraz z chęcią odpowiadał na zadane mu pytania. Zajmujący sposób opowiadania
Bolesława Grabowskiego potrafił zainteresować
gimnazjalistów. Nie nudził ich suchymi faktami,
ale opowiadał mnóstwo ciekawostek oraz zabawnych historii ze swojego pobytu w Japonii. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zobaczyć zdjęcia wykonane przez podróżnika, który swoją wizytę ubarwił
prezentacją tradycyjnego stroju japońskiego – kimona.
Wszystkim bardzo podobało się spotkanie. Każdy wyszedł z sali zadowolony z udziału w tej niezwykłej lekcji. – Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką
nietypową lekcję, każdy na tym zyskał. Przecież powinniśmy być świadomi, że są odmienne kraje na świecie,

Przypominamy, że uzbierane plastikowe zakrętki (po wodzie mineralnej, napojach czy środkach
chemii), są sprzedawane (1kg = 1zł). Zebrane w ten
sposób fundusze zostają przekazane na budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii
i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we
Wrocławiu.
Akcję zbiórki zainicjowali kilka lat temu uczniowie Zespołu Szkół w Niemodlinie i od tej pory jest ona
kontynuowana. Wiele osób wyrobiło już w sobie nawyk zbierania zakrętek i regularnego ich przynoszenia w miejsce zbiórki. Każdy może włączyć się do akcji. Zapraszamy.
Katarzyna Drabik

Noc z Andersenem
W nocy z 30 na 31 marca br. w MGBP
w Niemodlinie, w rocznicę urodzin Jana
Christiana Andersena, odbyła się już trzecia edycja „Nocy z Andersenem”. Wzięli
w niej udział uczniowie klasy IIIa ze SP Nr 1
wraz z wychowawczynią Ewą Konowaluk.
Tej nocy na dzieci czekało wiele niespodzianek
i atrakcji. Najmłodsi obejrzeli pokaz multimedialny
„Hans Christian Andersen”, przedstawiający życie
i twórczość znanego duńskiego bajkopisarza. Dzieci wysłuchały także baśni Andersena „Brzydkie Kaczątko” oraz uczestniczyły w grze dramatycznej dotyczącej uczuć związanych z przeżyciami kaczątka.
Nie zabrakło również konkursów: słoiczek krąży, puzzlowe zgadywanki, związanych z twórczością pisarza
i sprawdzających znajomości jego baśni. Chwilę
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wanej pory roku, jaką jest wiosna, ale jest
to także dzień patrona szkoły.
21 marca 1947 roku tutejsza szkoła otrzymała
imię pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.
Coroczną tradycją stały się uroczyste obchody tego
wydarzenia. Ich celem jest przybliżenie sylwetki i czasów władcy, przypomnienie historii szkoły, wytworzenie poczucia więzi ze szkołą wśród dzisiejszych
uczniów Zespołu Szkół.
W tym roku, w ramach obchodów Dnia Patrona,
uczniowie mogli zapoznać się z gazetką poświęconą
Bolesławowi Chrobremu, wziąć udział w szkolnym
konkursie wiedzy o patronie, a na deser obejrzeć pokazy walk Bractwa Rycerskiego z Brzegu.
W teście wiedzy o patronie startowały dwuosobowe drużyny, w kategoriach liceum i gimnazjum.
Zadanie polegało na rozwiązaniu testu, składająceprzerwy i odpoczynku zapewniła kolacja przy wspólnym stole. Odbyły się również zabawy ruchowe, które cieszyły się dużym powodzeniem: kaczuchy, balonowe szaleństwo, Kopciuszek we dwoje, Calineczka.
Późnym wieczorem dzieci zasiadły przed dużym ekranem i ze skupieniem oraz ciekawością
obejrzały film „Królowa Śniegu”. Zmęczone, ale
i zadowolone zasnęły pomiędzy regałami z książkami, słuchając niezwykłych utworów Andersena
w wykonaniu Jerzego Stuhra. Rankiem, po przebudzeniu, najmłodsi znaleźli pod swoimi poduszkami
baśnie Pana Andersena.
Dziękujemy uczestnikom spotkania za entuzjazm w zabawie, a rodzicom i wychowawczyni
– Ewie Konowaluk za zaangażowanie i pomoc.

rzystnie akcje. Sesje na parkiecie trwały, inwestycje
też, a wszystkim działaniom towarzyszyły wielkie
emocje.
Po zakończeniu sesji okazało się, że mamy kilku
krezusów, niestety nie zabrakło również bankrutów.
Drobne pamiątki i dyplomy przygotowane dla każdego ucznia przez PWSZ były miłym zakończeniem
spotkania i zaspokoiły nieco rozbudzone finansowe
apetyty przyszłych inwestorów giełdowych.
Ewa Skura-Prajel

Dorota Olszewska

Święto patrona szkoły
21 marca dla uczniów Zespołu Szkół
w Niemodlinie ma podwójne znaczenie.
Nie jest to tylko pierwszy dzień tak oczeki-

go się z 18 pytań. Wszystkie zespoły poradziły sobie
doskonale z pytaniami przygotowanymi przez panie:
Agnieszkę Tracz i Ewę Skurę-Prajel. Pierwszymi wśród
najlepszych zostali w kategorii gimnazjum: 1. Karolina Helińska, Dominik Taratuta – kl. 3a; 2. Dominika Grela, Marta Wysocka – kl. 1a; 3. Marta Wydra,
Dominika Zbroja-kl. 2b. Natomiast w kategorii liceum: 1. Dorota Gorczowska, Bożena Maligłówka
– kl. 2B; 2. Justyna Krzesińska, Andrzej Lelek
– kl. 3A; 3. Barbara Szklarska, Paulina Zawiślak
– kl. 2A. Gratulujemy!
Ewa Skura-Prajel

Gimnazjaliści z Chrobrego
na giełdowym parkiecie
20 marca br., przedstawicielka Instytutu Finansów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, przeprowadziła
z naszymi gimnazjalistami, warsztaty przybliżające zasady działania oraz inwestowania na giełdzie.
Uczniowie klas trzecich z gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie wraz z opiekunkami: Ewą Skurą-Prajel i Iwoną Maturą-Pacholik, mieli okazję zadebiutować na giełdowym parkiecie. Mowa tu o świecie wir tualnym, ale być może jest to wstęp
do rzeczywistych działań w przyszłości.
Było to możliwe dzięki warsztatom zorganizowanym przez pracowników dydaktycznych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
Każdy z uczestników zajęć „otrzymał” kapitał
początkowy w wysokości 10 000 zł i miał okazję pomnożyć majątek kupując, a następnie sprzedając ko-

Wiosnę
przywitali śpiewająco
21 marca br. roku w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach
odbył się IV Festiwal Piosenki Gimnazjalnej
pod hasłem „Śpiewać każdy może...”.
Uczniowie zaprezentowali różnorodny repertuar. Oceny dokonało jury w składzie: Beata Sądel, Zenon Kulczyński, Karol Biskup. Pierwsze miejsce zajęła Marlena Borowicz z klasy IIB. Drugią lokatę
zdobyła Paulina Judasz z klasy IIIA, natomiast miejsce trzecie przypadło Aldonie Zając z klasy IIB. Nagrodę publiczności zdobył uczeń klasy IB Krzysztof
Napieracz, który w utworze hiphopowym prosił
o więcej szacunku, pokoju i miłości. Publiczność ciepło przyjęła występy koleżanek i kolegów. Dekorację
przygotowała pani Ewa Rehlis.
Bogumiła Sanojca-Tuła
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Konferencja szkoleniowa PZPN w Niemodlinie

Stefan Majewski, Dariusz Schubert, Robert Graf oraz reprezentacja OSiR-u Niemodlin

Piłka to całe ich życie
Szkolenie trenerów, które odbyło się
w hali widowiskowo-sportowej w ramach
Akademii Piłkarskiej Grassroots, prowadziły dwie znakomite sportowe osobistości.
Stefan Majewski – reprezentant Polski, zdobywca srebrnego medalu za trzecie miejsce
na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, selekcjoner reprezentacji Polski oraz Dariusz
Schubert – reprezentant Polski, srebrny
medalista IO w Barcelonie w roku 1992.
Rozmowę na temat programu szkolenia,
zamiłowania do sportu oraz miłości do piłki nożnej przeprowadziła Natalia Kryjom.

„Puls Niemodlina”: Czym charakteryzuje się program Grassroots?
Stefan Majewski: Program „Grassroots” to
przede wszystkim piłka amatorska, a nie zawodowa.
Poprzez zabawę, szkolenia i różne happeningi, takie jak
m. in: organizacja Grassroots Day, szkolenia trenerów
i młodych piłkarzy, wakacyjna akademia piłkarska, turniej im. Marka Wielgusa czy wiele, wiele innych akcji
przeprowadzanych pod hasłem programu Grassroots,
pozwalamy ludziom brać udział w grze. Nie dyskwalifikujemy nikogo. Myślę, że program „Grassroots” zdobywa coraz większe rzesze sympatyków, właśnie dlatego, że każdy może w nim wziąć udział, bez względu
na różne okoliczności. Tak jak pokazaliśmy w naszej prezentacji – aktywnych graczy, którzy nie posiadają ręki czy nogi jest wielu, a dzięki temu programowi drzwi
do satysfakcji płynącej z piłki nożnej nie są dla nich zamknięte.
PN: Informacje zawarte w materiałach
edukacyjnych, na bazie których prowadzicie

dzisiejsze szkolenie, powstały dzięki współpracy z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej.
Czym różni się niemiecka myśl szkoleniowa
od naszej rodzimej?
Dariusz Schubert: Różnice są. Przede wszystkim, niemiecka myśl szkoleniowa jest opracowywana
i kontynuowana od kilkunastu już lat, dzięki czemu przynosi znaczące efekty. Dzisiaj, na podstawie tej współpracy polsko–niemieckiej, chcemy zaproponować te niemieckie akcenty w pracy z młodzieżą i z dziećmi. Pragnę jednak podkreślić, że w Polsce jest wielu młodych,
zdolnych trenerów i piłkarzy. To nie jest tak, że wszystko robimy źle. Wiele, a może nawet najwięcej zależy
od trenera i taktyki przez niego przyjętej.
PN: W takim razie, czym powinien charakteryzować się dobry trener?
Stefan Majewski: To czynnik bardzo złożony.
Dobry trener musi mieć przede wszystkim powołanie.
To podstawa. Następnie musi posiadać jakąś wizję tego, jaką drogą chce podążać. To, jak ułoży sobie resztę, jest rolą drugoplanową. Powołanie i wizja są najważniejszymi czynnikami, szczególnie w pracy z młodzieżą, gdzie trener musi charakteryzować się zarówno cechami wychowawczymi, jak i nauczycielskimi.
Dariusz Schubert: Dobry trener powinien kochać piłkę, to przede wszystkim! Powinien podnosić swoje umiejętności, dokształcać się w każdej możliwej chwili, a wiedzę, którą zdobywa, przekazywać swoim podopiecznym.
Stefan Majewski: Rozwój talentu dziecka zależny jest w dużej mierze od trenera, ale również od rodziców. Im szybciej zrozumiemy to, że nasze dziecko
nie będzie piłkarzem, ale za to nadaje się do koszykówki, siatkówki czy tenisa, tym lepiej dla niego i dla nas.
Im wcześniej odkryjemy i popracujemy nad jego talentem, tym jest większa szansa dla dziecka, że właśnie
w tym talencie się dalej rozwinie. Warto pracować
nad rozwojem dziecka. Bo to niesamowicie cieszy – i mówię to zarówno jako trener oraz jako rodzic.
PN: Od czego zaczęła się wasza przygoda z piłką? Jak wspominacie swoje piłkarskie początki?

W dniu 26 marca bieżącego roku w hali
widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie odbyła się konferencja szkoleniowa w ramach Akademii Piłkarskiej Grassroots prowadzona przez trenerów
– Stefana Majewskiego, Dariusza Schuberta oraz Roberta Grafa.
Konferencja szkoleniowa przeznaczona była dla nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowania fizycznego, trenerów oraz instruktorów piłki nożnej,
a także animatorów pracujących na boiskach Orlik. Jej
tematem przewodnim była prezentacja zeszytu ćwiczeń
„Gry i zabawy z piłką”, przeznaczonego dla nauczycieli nauczania początkowego. Zeszyt ten powstał dzięki
współpracy z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej w ramach programu „Wyższe kwalifikacje”.
Dodatkowo materiał przedstawiony podczas szkolenia dotyczył zdrowego żywienia oraz zapobiegania urazom i wadom postawy u dzieci. Materiał został opracowany przez specjalistów z Carolina Medical Centre.
Każdy z uczestników konferencji otrzymał darmowy egzemplarz przedstawianego zeszytu ćwiczeń oraz certyfikat ukończenia kursu.
Red.
Dariusz Schubert: Swoją przygodę z piłką
zacząłem na podwórku. W zasadzie nie pamiętam,
ile miałem wtedy lat, ale odkąd sięgam pamięcią,
to zawsze ta piłka znajdowała się gdzieś obok mnie
[śmiech]. Chodzi mi tutaj o tzw. piłkę uliczną, bo właśnie ta podwórkowa piłka była moim codziennym
zajęciem. Od rana do wieczora, niezależnie od pogody i sytuacji, wychodziłem na dwór i tam, z wielką pasją oddawałem się mojemu zamiłowaniu. Ile
tylko miałem sił, zdrowia i czasu – to wszystko poświęciłem piłce, której nadal poświęcam bardzo wiele. Do pierwszego klubu zacząłem uczęszczać
w wieku 7 lat.
Stefan Majewski: Ja zaczynałem podobnie, jak
ci młodzi chłopcy z Niemodlina – najpierw mały klub,
a potem wspinaczka po szczeblach kariery. Stąd
wniosek, że można zostać reprezentantem kraju wychodząc z małego klubu.
PN: Czym jest dla was piłka nożna?
Dariusz Schubert: Krótko – piłka nożna, to moje całe życie [śmiech].
Stefan Majewski: Wszystkim [śmiech]. Wszystko, co w życiu osiągnąłem, zawdzięczam piłce nożnej.
Na tym etapie życia, kiedy czuję się spełnionym sportowcem, uczestniczę w wielu programach sportowych
dla dzieci, bo uważam, że piłka to świetna droga do tego, aby coś w życiu osiągnąć i trzeba to pokazać tym
młodym ludziom.
PN: Jakimi słowami zachęty chcielibyście
się podzielić z naszymi młodymi niemodlińskimi piłkarzami, być może przyszłymi reprezentantami kraju?
Stefan Majewski: Oglądajcie wiele sportowych programów, przypatrujcie się im uważnie i zobaczcie, jaką radość sprawiają zdobyte bramki. Spróbujcie wyobrazić sobie własną osobę na miejscu tych
wszystkich złotych strzelców. Kiedy już będzie w stanie zrozumieć to, co zobaczycie, to pamiętajcie, że taką radość życia można poznać tylko wtedy, gdy będzie się w niej uczestniczyć.
Dariusz Schubert: Słowa ode mnie brzmią tak:
wierzcie w siebie, wierzcie w to, co robicie, poświęcajcie wiele czasu i uwagi na to, co robicie, bądźcie cierpliwi i nie zważajcie na to, że jesteście z małego miasta. Dla każdego z Was jest szansa, ale to czy ją wykorzystacie zależy indywidualnie od każdego z Was.
Kochajcie to, co robicie i pracujcie nad tym.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Oldboje Mistrzem NHLP
19-tygodniowy sezon I Ligi NHLP został zakończony. W sezonie 2011/2012
w rozgrywkach wystąpiło 10 zespołów,
walczących o tytuł mistrza NHLP.
Po kilku kolejkach, na górze tabeli uplasowały
się cztery ekipy: Monari Grodków, Oldboje Niemodlin, Sąsiedzi Opole i Rybnios Rybna, którzy równym krokiem zmierzali po tytuł mistrza. Na dole
klasyfikacji znajdowało się pozostałych sześć ekip:
UEG Grodków, Covebo Niemodlin, FC Małe, FC
Niemodlin, Young Boys i Huragan Grabin, które co

kolejkę sprawiały jakieś miłe niespodzianki wygrywając spotkania z w/w czołową czwórką.
Liga od początku była ciekawa, „wielka czwórka” skupiła się na walce o tytuł, a pozostałe zespoły na walce o utrzymanie. W walce o mistrza, jako
pierwsi, tempa nie wytrzymali Grodkowianie
i w grze pozostali Sąsiedzi, Rybnios i Oldboje.
Kwestie mistrzowskie rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej kolejce, a w niej los skojarzył bezpośrednio zainteresowanych Rybnios Rybna i Sąsiadów Opole. Lepsi okazali się Sąsiedzi, pokonując
Rybniosa w stosunku 4:2. Oldboje, najstarszy zespół
ligi wytrzymał „finiszowe” tempo rozgrywek i pewnie pokonał w meczu ostatniej kolejki swojego rywa-

Oldboje z podwójną koroną
Zakończył się sezon halowy. 27 marca
br., po blisko sześciu miesiącach gry, zabrzmiał ostatni gwizdek rozgrywek Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej. Do rywalizacji halowych rozgrywek stanęło siedem
ekip, które rywalizowały ze sobą w systemie
pucharowym.
W pierwszym meczu pewne zwycięstwo nad drugoligową Spartą zanotowali zawodnicy FC Niemodlin
(10:1). W meczu numer dwa, Oldboje w okrojonym
składzie (bez trzech czołowych zawodników), ograli
zespół Young Boys (1:0). Tym samym poznaliśmy pierwszą półfinałową parę.
W kolejnym meczu Bazylia Opole, nowy pierwszoligowiec, przegrała ze spadkowiczem Covebo
Niemodlin 1:2. Mecz numer cztery nie odbył się, ponieważ zawiodła drużyna Monari, która ułatwiła
drogę do półfinału drugiej ekipie z Grodkowa i oddała swój mecz walkowerem. W związku z tym,
drugą parą półfinałową byli: Covebo Niemodlin
i UEG Grodków.

W pierwszym półfinale Oldboje pewnie pokonali
FC Niemodlin 4:1, a w drugim półfinale Covebowcy
w rzutach karnych przegrali w stosunku 7:8.
Finał był szybkim objęciem prowadzenia przez
grodkowian i udana pogoń mistrzów ligi, po końcowej syrenie wynik zawodów wyniósł 2:2. Rzuty karne
lepiej wykonywali doświadczeni Oldboje zdobywając
Puchar Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej sezonu 2011/2012.
Po meczu finałowym przyszedł czas na ostatni
mecz barażowy, o jedno miejsce w I lidze. W tym meczu ekipa UEG nie dała żadnych szans „Góralom”
z Krasnej Góry, wygrywając 10:5.
Zakończeniem sezonu halowego było uroczyste
wręczenie nagród. Burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz tradycyjnie ufundował komplet strojów
piłkarskich dla mistrzów ligi, okazałe puchary oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn. Ostatnim akcentem były indywidualne wyróżnienia, które otrzymali: II Liga – najlepszy bramkarz zdaniem
internautów: Łukasz Jackiewicz, KGKS Krasna Góra.
Król strzelców: Mateusz Jastrzębski, KGKS Krasna Gó-

Wszyscy uczestnicy

Zapisy do Niemodlińskiej
Ligi Piłkarskiej na Orliku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do udziału w rozgrywkach czwartej edycji Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej
na Orliku (NLP).
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la (5:3), dzięki czemu został nowym mistrzem Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej 2011/2012.
W ligowym podsumowaniu nie powinno zabraknąć statystyki, a więc: ponad 5 miesięcy sportowej rywalizacji, rozegrano 90 spotkań i nie zanotowano ani jednego walkowera, wszystkie
spotkania trwały łącznie 3600 minut czystej gry,
strzelono 818 bramek, najwięcej – 113 bramek
zdobył zespół Oldbojów Niemodlin, najmniej – 62
bramki – stracił zespół Sąsiadów Opole, najwięcej
– 53 bramki – strzelił zawodnik Oldbojów Zygmunt Bąk. W sumie wystąpiło 251 zawodników!
Marcin Janik
ra. Najlepszy bramkarz zdaniem organizatorów i sędziów: Łukasz Jackiewicz, KGKS Krasna Góra. Najlepszy zawodnik zdaniem organizatorów i sędziów: Radek
Majewski Bazylia Opole. I Liga – najlepszy bramkarz
zdaniem internautów: Przemysław Kępa, Huragan
Grabin. Król strzelców: Zygmunt Bąk, Oldboje Niemodlin. Najlepszy bramkarz zdaniem organizatorów
i sędziów: Marcin Raczkowski, Rybnios Rybna. Najlepszy zawodnik zdaniem organizatorów i sędziów: Józef
Okoń, Sąsiedzi Opole. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy i drobne upominki.
Ligę typerów wygrał Bar tosz Kłosiński, który
otrzymał nagrodę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie – Krzysztofa Kubiaka. Nagrodą
była piłka futsalowa z autografami wspaniałych
sportowych osobistości: Stefana Majewskiego oraz
Dariusza Schuberta.
Specjalne podziękowania i drobny upominek otrzymały dziewczyny Sandra Dec, Patrycja Dec, Weronika
Dec i pani Irena Środa, które pomagały realizować
„projekt liga”. Podziękowania należą się również Agencji Reklamowej Covebo (Marcin Kulik) za nieodpłatny
wydruk dyplomów. Organizatorzy dziękują również
Danielowi Hoheisel za pomoc przy administrowaniu
strony oraz projekt dyplomów i plakatów.
Marcin Janik

Zdobywcy Pucharu Burmistrza Niemodlina

Rozgrywki czwartej edycji NLP zaplanowano w okresie od maja do końca września, a mecze rozgrywane będą raz w tygodniu w późnych godzinach
popołudniowo-wieczornych od 18.00. Wstępne zapisy przyjmujemy w siedzibie OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11 lub drogą elektroniczną na adres: osirniemodlin@wp.pl.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.osir-niemodlin.pl lub www.nhlp.futbolowo.pl, a w przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 774600-124 lub pisać na adres: osirniemodlin@wp.pl.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
OSiR Niemodlin
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Zagłębie Lubin
z pucharem
Za nami II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Niemodlina, zorganizowany przez Football Academy Niemodlin.

Trzecie miejsce w województwie
w unihokeju i tenisie stołowym
29-30 marca br. w hali OSiR-u w Niemodlinie
odbyły się dwa finały wojewódzkie.
W czwar tek 29 marca br. uczennice PSP Nr 1 w Niemodlinie zdobyły brązowy medal w unihokeju. Trzecie
miejsce to duży sukces młodych hokeistek, które sprawiły miłą niespodziankę. Rywalizację wygrała drużyna Mirosława Tulika, która nie dała większych szans swoim rywalkom. W kategorii chłopców mistrzem województwa
również została drużyna z Sidziny, która podobnie jak
dziewczynki, odnotowując trzy zwycięstwa, zdobyła mistrzostwo województwa opolskiego.
W piątek 30 marca br. do rywalizacji przystąpili tenisistki stołowe PSP nr 2 w Niemodlinie. Duży sukces i trzecie
miejsce młodych tenisistek, na co dzień trenujących w klubie UKS „Sokolik” Niemodlin, to dobry prognostyk na przyszłość. Tenisistki wystąpiły w składzie Karolina Janiak, Patrycja Białowąs i Oktawia Walków. Zawody sędziował Zdzisław
Grobelski.
Marcin Janik

Liczba kibiców przerosła najśmielsze oczekiwania,
ponieważ hala dosłownie pękała w szwach. Był to nie
tylko rekord frekwencji na trybunach, ale również ilości
znanych firm piłkarskich, które odwiedziły nasze miasto.
Na starcie zaprezentowało się 12 drużyn: Football
Academy Niemodlin, Football Academy Opole, Football
Academy Olkusz, Zagłębie Lubin, Gwiazda Ruda Śląska,
Śląsk Wrocław, Piast Strzelce Opolskie, Stal Osowiec,
Zagłębie Sosnowiec, Ajaks Częstochowa, Odra Opole 2004 i Odra Opole 2005. W turnieju wzięło udział
prawie 150 dzieci. Oprócz zmagań małych futbolistów
kibice mogli podziwiać pokazy Mistrza Świata w trickach piłkarskich (Freestyle Football) Pawła Skóry.
Okazało się, że patent na zdobywanie pucharu
w Niemodlinie – tak jak w ubiegłym roku – ma drużyna Zagłębia Lubin, która po emocjonującym finale
i rzutach karnych pokonała Odrę Opole 2004.
W „małym finale” czyli meczu o trzecie miejsce,
również były rzuty karne i w nich lepsza okazała się drużyna Zagłębia Sosnowiec, która pokonała Gwiazdę Rudę Śląską. Kolejność pozostałych drużyn: 5. Football
Academy Opole, 6. Śląsk Wrocław, 7. Odra Opole 2005, 8. Football Academy Olkusz, 9. Football Academy Niemodlin, 10. Stal Osowiec, 11. Piast Strzelce
Opolskie, 12. Ajaks Częstochowa.
Indywidualne nagrody otrzymali: Król Strzelców
– Maksymilian Paszkowski (Odra Opole 2004), Najlepszy Bramkarz – Szymon Wojakowski (Football Academy
Opole) i Najlepszy Zawodnik – Piotr Wybański (Zagłębie Sosnowiec). Tytuły „Talent Football Freestyle”, przyznane przez Pawła Skórę otrzymali: Mateusz Kownacki (Football Academy Niemodlin), Piotr Wybański
(Zagłębie Sosnowiec), Bartosz Rosół (Gwiazda Ruda Śląska) i Julian Półtorak (Football Academy Opole).
Turniej wypadł znakomicie i wszyscy z niecierpliwością czekają na przyszły rok, gdy odbędzie się kolejna
edycja turnieju. Football Academy Niemodlin dziękuje
wszystkim drużynom za znakomitą sportową postawę
na parkiecie, widzom za wspaniałą atmosferę na trybunach (doping, flagi, bębny), burmistrzowi Niemodlina, dyrektorowi i pracownikom niemodlińskiego OSiR-u, Agencji Reklamowej Covebo z Niemodlina oraz
wszystkim rodzicom, babciom i dziadkom naszych małych pociech z FA Niemodlin za pomoc przy organizacji turnieju.
Tomasz Rusnak,
FA Niemodlin

Sport

Dziewczyny górą
15 marca br. odbył się Drużynowy Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Tenisie Stołowym w Kategorii
Dziewcząt Szkół Podstawowych.
Wygrały zawodniczki UKS Sokolik w składzie:
Patrycja Białowąs, Karolina Janiak i Oktawia Walków, reprezentujące PSP nr 2 w Niemodlinie. Drugie
miejsce zajęły dziewczęta z SP Łany, trzecie – dziewczęta z SP Głubczyce. Opiekunem drużyny była p.
Barbara Olszewska. Gratulujemy!
Grażyna Janiak
Sekretarz UKS Sokolik

II Turniej Tenisa Stołowego Amatorów
18 marca br. w niemodlińskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się trzecia
runda II Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina.

PULS
Niemodlina

Zawody otworzył Prezes naszego UKS „Sokolik”
Niemodlin Bartłomiej Walków. Sędzią głównym Turnieju był Zdzisław Grobelski. Trzecia runda zgromadziła, jak dotąd, rekordową liczbę startujących zawodników, aż 49 z terenu województwa opolskiego!
Organizatorami Turnieju byli: UKS „Sokolik” Niemodlin oraz OSiR w Niemodlinie.
Grażyna Janiak
Laureaci:
1. Sebastian Gall (Janów) – 80 pkt.
2. Jan Patrys (Tułowice) – 70 pkt.
3. Andrzej Strzeja (Szymiszów) – 60 pkt.
4. Marek Pacek (Brzeg) – 55 pkt.
5. Radosław Osada (Ptakowice) – 50 pkt.
6. Paweł Jabłoński (Gościejowice) – 49 pkt.
Klasyfikacja po trzech rundach:
1. Sebastian Gall – 240 pkt.
2. Jan Patrys – 195 pkt.
3. Paweł Jabłoński – 158 pkt.
4. Marek Pacek – 154 pkt.
5. Jacek Salata – 148 pkt.
6. Edward Micuń – 135 pkt.
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Turniej o Puchar Prezesa OZTS
Zawodnicy UKS „Sokolik” Niemodlin uczący się
w niemodlińskich szkołach, wzięli udział w Wojewódzkim Turnieju Młodzieży Szkół Podstawowych
i Gimnazjum o Puchar Prezesa OZTS w Opolu, który składał się z 4 etapów. Opiekunem była p. Barbara Olszewska.
Grażyna Janiak

III runda ligi juniorów
w tenisie stołowym
10 marca br. w sali gimnastycznej PSP nr 2
w Niemodlinie odbyła się III runda ligi juniorów
w tenisie stołowym. Organizatorem zawodów był
Uczniowski Klub Spor towy „Sokolik” Niemodlin.
Zawody sędziował Zdzisław Grobelski – trener
„Sokolika”.
Inf. wł.
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Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

Burmistrz
Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wszystkim naszym Klientom życzymy
spokojnych i pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła.
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
przyrody i wiarą w sens życia. Pogody w sercu
i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego oraz smacznego święconego jajka
w gronie najbliższych i mokrego dyngusa
życzy
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp. z o.o. w Grabinie

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim pracownikom
i emerytom oraz udziałowcom spółki „Bazalt-Gracze”
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
rodzinnych Świąt spędzonych w atmosferze domowego
ciepła oraz pięknych chwil i radości dzielonej
z najbliższymi. Wesołego Alleluja!
Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy Górników
Spółki „Bazalt - Gracze”

