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Od redakcji
W Wasze ręce oddajemy
pierwsze wydaniu Pulsu Niemodlina w roku 2013. Mamy
nadzieję, że będziecie chętnie
czytali nasze czasopismo
przez cały rok.
W styczniowo-lutowym numerze
relacjonujemy przebieg 21. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ofiarności mieszkańców
Niemodlina i sponsorów, nasze miasto przekazało trochę ponad siedem
tysięcy złotych na konto Fundacji
Owsiaka. Opisujemy również, jak
dzieci naszej gminy spędziły czas ferii zimowych, korzystając z bogatej
oferty zajęć Ośrodka Kultury, OSiR-u i biblioteki. Warto także zapoznać
się z propozycjami wydarzeń kulturalnych, które niedługo będą miały
miejsce w Ośrodku Kultury i naszej
gminie (kabaret, koncerty, wernisaże, konkursy). Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jedną z propozycji,
zwłaszcza dla seniorów, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie,

Drodzy Czytelnicy!
który w styczniu rozpoczął swoją
działalność. Na pewno będziemy
o jego działaniach informować.
W biuletynie gminnym kolejne
szczegóły dotyczące sprawy śmieci
i związanymi z nimi opłat. Naprawdę warto dokładnie przeczytać te informacje i, do czego oczywiście zachęcamy, śmieci segregować, aby lepiej chronić środowisko.
Na łamach nowego wydania pojawiły się stałe działy, m.in. wieści
z gminy – tutaj przeczytacie Państwo
na temat kolejnej zrealizowanej inwestycji w gminie – świetlicy w Rzędziwojowicach, spotkaniach opłatkowych oraz szkoleniu dla organizacji
pozarządowych na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania.
W dziale edukacja zamieszczamy
materiały z wielu szkolnych uroczystości i przedstawień jasełkowych, natomiast w dziale sportowym dzielimy się z Państwem sukcesami naszych sportowców.
Miłej lektury życzy
Redakcja

nasiona
W LUTYM • kwiatów
i warzyw
I MARCU
• cebulki kwiatowe
ZA GROSZE: • doniczki i osłonki

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała w Niemodlinie
Zespół Niemodlin

W dniu 13 stycznia br. odbył
się 21. Finał WOŚP. Tym razem
zebrane pieniądze zostały przeznaczone na ratowanie życia
dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów. Jak co roku, również
nasze miasto włączyło się
w zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto Fundacji WOŚP.
Od rana na ulicach Niemodlina, z puszkami
i identyfikatorami WOŚP, kwestowali młodzi wolontariusze, licząc na hojność mieszkańców i, pomimo
mroźnej pogody, nie zawiedli się. Wszyscy, którzy
pragnęli wesprzeć Orkiestrę, mogli to uczynić również
w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie, gdzie
Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowali wspólny program artystyczno – sportowy.
W części sportowej oglądaliśmy pokazowy mecz
siatkówki w wykonaniu zawodników Stali Nysa.
Dzień wcześniej siatkarze zagrali ciężki, pięciosetowy mecz ligowy, a rano mecz pokazowy w Nysie, ale
dla WOŚP nie zabrakło im sił. W Niemodlinie nie grali o wynik, dlatego mecz miał całkiem inny charakter.
Widać było ogromną radość gry samych siatkarzy,
która udzielała się publiczności. Zawodnicy Stali Nysa wylicytowali również pizzę w kształcie serca. Podobnie o zabawę i grę na rzecz Orkiestry, a nie
o wynik, chodziło w drugim rozegranym meczu siatkówki. Zmierzyli się ze sobą nauczyciele gminy Niemodlin i reprezentacja Publicznego Gimnazjum
w Graczach. Górą okazali się belfrowie, pokonując
uczniów 2:1. Oprócz siatkówki, można było zobaczyć
mecz koszykówki i rozgrywki ligi futsalu.
Kolejne punkty programu 21. Finału WOŚP poprzedzone były licytacjami wielu różnych rzeczy podarowanych przez ludzi dobrej woli z gminy Niemodlin oraz przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Zlicytowano m.in. flagi, kalendarze, koszulki i inne pamiątki fundacji, książki i albumy o Niemodlinie, talon do salonu fryzjerskiego, wizytę u opty-

ka i talon na okulary, koszulkę motocyklowego mistrza świata, kolacje w restauracji, zestawy akcesoriów motoryzacyjnych oraz inne pamiątki przekazane przez fundatorów. Wielkim powodzeniem
cieszyły się specjalnie upieczone na tę okazję tort
Zespół hip-hop

i pizza. Licytację brawurowo poprowadził, zdzierając głos niczym Jurek Owsiak, niezastąpiony szef niemodlińskiego sztabu, Michał Graczyk. Cały dochód
z licytacji przeznaczony został na konto fundacji
kierowanej przez Owsiaka.

Nauczyciele gminy Niemodlin i uczniowie PG Gracze

W bloku Ośrodka Kultury nie zabrakło tańca, ani
śpiewu. Po raz pierwszy zaprezentowała się grupa
tańcząca hip hop, która spotyka się od października
zeszłego roku. Zaprezentowali się również młodsi
tancerze z wszystkich grup wiekowych zespołu Rytmix, którzy wystąpili we wspólnej choreografii. Ze
Studia Piosenki, dla zgromadzonej publiczności zaśpiewało aż dziesięcioro wykonawców, prezentując
bogaty repertuar: od kolęd, przez rockowe utwory,
aż po operetkę. Ostatnimi wykonawcami były zespoły rockowe, działające w Ośrodku Kultury: Niemodlin i The Doris.
Gorące serca mieszkańców Niemodlina sprawiły, że do wspólnej kasy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło 7 225 złotych, co z pewnością
sprawi, że dzięki zakupionemu sprzętowi pomoże się
potrzebującym leczenia dzieciom oraz zapewni godną opiekę medyczną osobom starszym. Imprezę
w Niemodlinie, podobnie jak w wielu miastach Polski, zakończyło symboliczne światełko do nieba.
Organizatorzy akcji w Niemodlinie pragną serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc finansową wszystkim ofiarodawcom, uczestnikom
i sponsorom 21. Finału WOŚP, którymi byli:
Mirosław Stankiewicz – burmistrz Niemodlina,
Renata Szpiech – pizzeria Primavera,
sklep „U Mroza”,
Jan Naściuk – salon fryzjerski,
Józef Jakubik – Cegielnia Niemodlin,
Marcin Oracz – zakład optyczny,
Elżbieta Rogala – gabinet okulistyczny,
Piotr Pełka – Cukiernia,
Jarosław Kopij – sklep Jarko,
Marian Oleksa – Restauracja na Wyspie,
RSP Wydrowice,
Rafał Pasierbek „Stunter 13”.
Szczególne podziękowania należą się kwestującym wolontariuszom: Jagodzie Markiewicz, Annie
Konowaluk, Natalii Woźnicy, Monice Dębińskiej,
Dagmarze Stasiuk, Dominice Zbroi, Marlenie Piotrowskiej, Marcie Wydrze, Ilonie Szlufik i Marcie Myśliwiec.
mk
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Fe
rie
na sportowo
Dwa tygodnie ferii już za nami, a my mamy przyjemność poinformować, że w tym okresie hala OSiR-u nie miała chwili wytchnienia. Codziennie od rana
mięliśmy wspaniałych gości, piłkarzy, siatkarzy, tenisistów i oczywiście koszykarzy, turnieje, treningi,
warsztaty siatkarskie, gry i zabawy sportowe, w których uczestniczyła młodzież nie tylko z Niemodlina,
ale również z całej gminny. Wielkie emocje i wspaniała zabawa towarzyszyły wszystkim konkurencjom.
Marcin Janik

Ferie w bibliotece
Podczas tegorocznych ferii zimowych
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie, podobnie jak w latach ubiegłych, przyłączyła się do zorganizowania
zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„Ferie na wesoło”.
W trakcie zajęć uczestnicy brali udział w głośnym czytaniu książek „Czarodziejka Lili i cyrkowe
czary” Knister oraz „Zezia i Giler” Agnieszki Chylińskiej. Odbyło się również „Gwiazdorskie czytanie”
– konkurs na najpiękniej przeczytany fragment poezji
lub prozy, którego celem było propagowanie książki i czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników.
Dzieci znajdowały przyjemność w zajęciach plastycznych, a dzięki pomysłowości i wyobraźni powstały ciekawe i interesujące prace.
Powodzeniem cieszyły się gry, zabawy ruchowe
i edukacyjne. Niezwykle ciekawe okazały się zabawy
w czekoladową babę, ślimaka i kostkową loterię,
a wesołe zadania do pogłówkowania, czyli zgadywanki, krzyżówki i łamigłówki, dawały pole dla wyobraźni i zmuszały do myślenia.
Odbył się także turniej gier planszowych, który
wywołał wśród jego uczestników wiele pozytywnych
emocji i ducha sportowej rywalizacji.

bo, które wprawiły w dobry humor i sprawiły wszystkim wiele radości.
W trakcie zimowych ferii czas najmłodszym umilały także projekcje filmów animowanych. Ponadto
wszystkie dzieci miały możliwość korzystania z zajęć
komputerowych i darmowego dostępu do Internetu.

Nie zabrakło również zabaw z muzyką i dźwiękiem: taniec na gazetach, taniec z balonikami i lim-

Dorota Olszewska

www.zakladlewicki.pl
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Przedstawienie teatralne

Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury
Ośrodek Kultury w Niemodlinie w czasie ferii przygotował
dla dzieci z gminy Niemodlin wiele atrakcji.
Przez całe dwa tygodnie ferii dzieci i młodzież
uczestniczyły w różnych zajęciach prowadzonych
przez instruktorów Ośrodka Kultury. Na warsztatach plastycznych tworzyły grafikę, rysowały w ołówku karykatury, tworzyły kolaże, plakaty. Na zajęciach
wokalnych śpiewały karaoke lub z akompaniamentem fortepianu. Osoby z większymi pokładami energii brały udział w warsztatach tanecznych (w tym hip
hop, street dance) w różnych grupach wiekowych.
Odbyły się również warsztaty dziennikarsko-literac-

kie i próby zespołów młodzieżowych. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszył się bal karnawałowy,
w czasie którego poprzebierane dzieci bawiły się razem z Tygryskiem i swoimi rodzicami. Wielką atrakcją dla dzieci były przedstawienia teatralne m.in.
o Kopciuszku, Jacku i Placku w wykonaniu teatru
Art-Re z Krakowa, podczas których sala widowiskowa mieszcząca 300 osób pękała w szwach. Przedstawienia zgromadziły i przedszkolaków z opiekunami,
i starsze dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami.

W tym roku przez całe ferie z ofer ty Ośrodka
Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji korzystały dzieci i młodzież z całej gminy Niemodlin. Po raz pierwszy został zorganizowany dowóz uczniów ze szkół
w Graczach, Rogach i Grabina do Niemodlina
na zajęcia. Program ferii został dofinansowany ze
środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/ gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży połączonego z realizacją programów
profilaktyki uzależnień”.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznych
ferii na stronie www.okniemodlin.org w zakładce
Galeria zdjęć.
mk

Bal karnawałowy

Warsztaty taneczne

Warsztaty plastyczne

PULS

Wieści z gminy

6

Niemodlina

Opłatek Doliniaków
13 stycznia br. na corocznym opłatku
spotkało się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie oraz zaproszeni goście.
Po mszy w kościele parafialnym, opłatkowe spotkanie odbywało się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie, gdzie oprócz członków Stowarzyszenia,
była obecna dziewięcioosobowa delegacja z Doliny
z ks. Krzysztofem Panasowcem na czele, proboszczem
tamtejszej parafii. W opłatku uczestniczyli również:
ksiądz Zbigniew Paszkowski z Jarnołtówka, zastępca
burmistrza Bartłomiej Kostrzewa, wójt Wiesław Plewa
i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Nieckarz.

Wigilia harcerzy
Jak co roku, dnia 15 grudnia 2012 r.
wszyscy harcerze niemodlińskiego hufca
ZHP spotkali się na wspólnej wigilii
i opłatku.
„Niech rozjaśnia serca gwiazda betlejemska,
niech nas poprowadzi siła pozaziemska, drogę
prostą wskaże harcerska lilija”.
Na wigilii pojawiły się nie tylko zuchy, harcerze i instruktorzy, ale także rodzice i zaproszenie
goście. Wigilię rozpoczęła druhna komendant, która przywitała gości i przekazała wszystkim harcerskie pozdrowienie oraz życzenia. Podczas wigilii
swoje umiejętności teatralne zaprezentowały zuchy

Opłatek rozpoczęto odśpiewaniem Roty, a także modlitwą. Potem przyszedł czas na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. – Cieszymy się, że możemy się z wami spotkać. Spotykając się z wami,
wracamy do kraju dzieciństwa. Życzę, abyśmy byli radośni ze spotkania. Wspominajmy i śpiewajmy kolędy. Życzę pozytywnego myślenia w 2013 roku.
Szczęść wam Boże – powiedział ks. Panasowiec.
Styczniowe spotkanie to jednocześnie zebranie
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej,
na którym zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w 2012 roku.
mk

z niemodlińskiej gromady „Wesołe Tygryski” oraz
„Mroczne Misie” – zuchy z Grodźca, które
pod przewodnictwem dh Marty i dh Marleny przygotowały wspólnie jasełka. Wielkim zaskoczeniem
i niespodzianką był występ druhen z Drużyny Wędrowniczej „Ignis”, które na scenie wykonały świąteczne utwory po angielsku oraz po polsku. Miłą
i świąteczną atmosferę dopełnił występ 53.
WŚDHiH „Galimatias”, która przy akompaniamencie dh Karoliny i dh Dominiki wyśpiewała nam
znane i nie tylko kolędy oraz pastorałki. Zakończeniem tego magicznego wieczoru było zawiązanie
harcerskiego kręgu i przekazanie „iskierki przyjaźni”. Dziękujemy wszystkim za miłe spędzenie wspólnego popołudnia, do zobaczenia za rok!
Marta Wydra
ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKI HARCERSKIE
INFORMACJE O GODZINIE I MIEJSCU ZBIÓRKI
POD NR. TEL. 604-640-151
Zuchy 6-9 lat:
„Wesołe Tygryski” Niemodlin,
„Mroczne Misie” Grodziec
Harcerze 9-16 lat:
„Galimatias” Niemodlin/harcerki, „Białe Wilki”,
Niemodlin/harcerze, „Ciche Cienie” Grodziec

Opłatek w Graczach
Przed Świętami Bożego Narodzenia,
emeryci i renciści pracujący niegdyś w kopalni bazaltu spotkali się w Graczach
na wspólnej wigilii.
Spotkanie uroczyście rozpoczął prezes spółki
Bazalt-Gracze Andrzej Miśta, który powitał wszystkich gości zebranych na wigilii. Tradycją na graczewskich spotkaniach jest obecność księdza proboszcza Tadeusza Wolańskiego, który wzorem lat
ubiegłych, wraz ze zgromadzonymi odmówił wspólną modlitwę i złożył świąteczne życzenia. Później
przyszedł czas na wspólne przełamania się opłatkiem, po czym rozpoczęła się wigilijna wieczerza.
Na stołach zaserwowano świąteczne potrawy, m.in.

rybę, barszcz z uszkami oraz pierogi z kapustą. -Jest
bardzo miła atmosfera, a potrawy, takie jak u mamy
– mówi p. Ryszard, który w kopalni pracował przez
większość swojego życia. Kultywując świąteczną tradycję, wspólnie kolędowano wraz z „Graczankami”,
które wystąpiły na scenie pod artystycznym kierownictwem Kazimierza Piekarskiego z Ośrodka Kultury
w Niemodlinie. Na koniec spotkania każdy otrzymał świąteczny prezent.
Karol Biskup

Trzymamy rękę na pulsie

17 stycznia w Niemodlinie na ulicy Drzymały nieznany sprawca odginając blachę, a następnie wyłamując płytę wiórową, włamał się do kontenera handlowego, z którego skradł piekarnik, koce oraz narzutę.
28 stycznia w Niemodlinie na ulicy Rynek nieznany sprawca przecinając kłódkę i wyłamując zamek w drzwiach, włamał się do kiosku, z którego
skradł papierosy, karty startowe i inne przedmioty.
30 stycznia w Niemodlinie na ulicy Rynek policjancie z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
kierującego rowerem.
5 lutego w miejscowości Prądy policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Mercedes.
oprac. MG

Dotacja dla organizacji
pozarządowych
4 lutego br. w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie miało miejsce spotkanie
informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych na temat mikrodotacji. Z naszej gminy w szkoleniu
wzięły udział dwa kluby sportowe i jedno stowarzyszenie.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projektu pn. „Kierunek
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”. W jego ramach będzie
przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje
przeznaczone na rozwój organizacji. Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej
niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2013 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją
konkretnych przedsięwzięć. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł. Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie
przeznaczyć m.in. na realizacje działań w obszarach pożytku publicznego, rozwój infrastrukturalny organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy.
Chcesz zdobyć środki na rozwój organizacji
pozarządowej, w której działasz? Działasz od 6
do 36 miesięcy? Zapraszamy do kontaktu z osobą z OCWIP p. Alicją Gawinek, tel. 77 441 50 25,
e-mail: a.gawinek@ocwip.pl
Red.

Wieści z gminy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie rozpoczął działanie
7 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie miało miejsce pierwsze spotkanie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). Jest
to propozycja spotkań i zajęć dla seniorów, mająca na celu aktywizację intelektualną, psychiczną, społeczną i fizyczną
osób starszych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie, zainicjowany przez pracownika Uniwersytetu Opolskiego dr
Romanę Pawlińską-Chmarę – mieszkankę naszego miasta, stał się filią UTW działającego w Opolu. Niemodliński oddział jest jednak w pełni samorządny: z własnym
zarządem, kontem bankowym i strukturą, czyli sekcjami, w których będzie działać. Nowa propozycja spotkała się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej
gminy. W inaugurującym spotkaniu wzięło udział prawie pięćdziesiąt osób. Prawie tyle samo seniorów
uczestniczyło 4 lutego podczas drugiego spotkania.
– Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów
do uczęszczania i włączania się w działalność uniwersytetu. Chcielibyśmy szczególnie zaprosić mężczyzn,
żeby było więcej panów w naszym gronie. Liczymy
na inicjatywę lokalnego środowiska i wsparcie samorządu – powiedziała dyrektor niemodlińskiego UTW Maria Jańczuk.
W każdej chwili można dołączyć do Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Wystarczy przyjść na spotkanie, zapisać się i zapłacić składkę członkowską wynoszącą 5 złotych miesięcznie. Członkowie UTW w Niemodlinie bę-

Obwodnicy, a nie obietnicy
14 grudnia 2012 roku na ul. Opolskiej, a w tym roku 11 stycznia na ul. Bohaterów Powstań Śląskich i 25 stycznia
na Rynku protestowali mieszkańcy Niemodlina w związku z nieprzyznaniem
środków na budowę obwodnicy miasta.
– Żądamy natychmiastowego podjęcia rozmów w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina
z przedstawicielami mieszkańców naszego miasta. To nieprawda, że jeśli będzie obwodnica, to
Niemodlin umrze. Jeśli nie będzie obwodnicy, to
Niemodlina również nie będzie. Mieszkańcy Niemodlina, to nie jest wstyd wyjść na ulicę i protestować w słusznej sprawie – te i inne jeszcze hasła
można usłyszeć w trakcie blokad drogi krajowej.

Raport o skali przemocy
w rodzinie w gminie Niemodlin
W trakcie realizacji projektu „Wspólnie przeciw
Przemocy w rodzinie w gminie Niemodlin” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, w okresie od 16.10.2012 r.
do 28.11.2012 r. przeprowadzono badanie wśród
społeczności lokalnej w celu sporządzenia diagnozy
rodzin zagrożonych przemocą domową, tzw.,, grup
ryzyka” w gminie Niemodlin. Firma, która prowadziła badanie, opracowała gminny raport, który jest
podsumowaniem ww. badań i ma na celu zobrazować problem przemocy domowej w gminie Niemodlin, rozumienie i definiowanie przemocy domowej
oraz postawy świadków na tego typu problem.
W raporcie czytamy, że analiza danych ilościowych, uzyskanych w wyniku badań kwestionariuszo-

dą spotykać się na wykładach ogólnych, poświęconych
m.in. zdrowiu, psychologii, bezpieczeństwu, pierwszej
pomocy. Wykłady będą odbywały się co dwa tygodnie,
w poniedziałki, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury
w Niemodlinie. W czasie ostatnich dwóch spotkań
emeryci uczestniczyli w krótkim wykładzie o zdrowym
życiu oraz w zajęciach tanecznych. Drugą formą spotkań są zajęcia sekcji, na które każdy zapisuje się według
swoich zainteresowań.
Propozycja sekcji UTW w Niemodlinie:
– sekcja aktywności ruchowej (w tym basen),
– sekcja tańca,
– sekcja turystyczna, w jej ramach będzie sekcja fotograficzna,
– sekcja komputerowa,
– sekcja plastyczna,
– sekcja języka niemieckiego.
W planach jest jeszcze sekcja wolontariatu. W każdej chwili może powstać nowa sekcja. Zależy to od ilości zainteresowanych i osoby, która daną sekcję poprowadzi. Dodać trzeba, że wszyscy prowadzący sekcje
i działający dla UTW robią to w ramach wolontariatu
i nie pobierają żadnych opłat.
O terminach spotkań i działaniach UTW można
dowiadywać się na bieżąco na stronie internetowej
Ośrodka Kultury www.okniemodlin.org oraz w budynku Ośrodka Kultury, gdzie znajduje się gablota informacyjna UTW.
mk
Z każdym protestem przybywa osób, które
przez godzinę maszerują po przejściach dla pieszych w różnych częściach Niemodlina. Nad bezpieczeństwem biorących udział w proteście czuwa
policja i straż miejska.
– Po pięciu latach walki o obwodnicę dla Niemodlina, w tej chwili jest bardzo duże rozczarowanie mieszkańców. Ja rozumiem te społeczne protesty, ponieważ ludzie są zawiedzeni, przestali
wierzyć politykom. To, co należało do władz gminy, zrobiliśmy. W tej chwili decyzja o rozpoczęciu
budowy obwodnicy jest w rękach polityków warszawskich: naszych posłów i innych parlamentarzystów w Warszawie – powiedział Mirosław Stankiewicz w studiu Radio Opole 10 stycznia br.
mk
wych, pozwoliła na sformułowanie wniosków na temat natężenia, częstości oraz krążących wśród
mieszkańców gminy opinii na temat zjawiska przemocy domowej. Wyłania się z nich obraz wskazujący na częste występowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Niemodlin. Takie poglądy
wyraził co trzeci badany, a co drugi zna osoby będące sprawcami i/lub ofiarami przemocy. Informacje
otrzymane w drodze badania wskazały, że mieszkańcy gminy Niemodlin doświadczają najczęściej przemocy fizycznej i psychicznej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość deklarowanych doświadczeń przemocowych to pojedyncze przypadki. Systematyczne doświadczanie
przemocy w największym stopniu dotyczy natomiast
jej psychicznej formy. Podobnie rzecz wygląda
w przypadku stosowania przemocy. Należy jednak
podkreślić fakt, że częstotliwość występowanie zjawiska w gospodarstwach domowych respondentów,
w każdej jego formie, na terenie gminy Niemodlin
jest istotnie niższa niż ma to miejsce w badaniach
próby ogólnopolskiej. Za główne przyczyny występo-
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Świetlica w Rzędziwojowicach
jak nowa
W ostatni dzień roku – 31 grudnia 2012 r. – została uroczyście otwarta
świetlica wiejska w Rzędziwojowicach.
Otwarcie zgromadziło wielu gości m. in.: Antoniego Konopkę – członka Zarządu Województwa
Opolskiego, Mirosława Stankiewicza – burmistrza
Niemodlina, Mariusza Nieckarza – przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie, Bartłomieja Kostrzewę – zastępcę burmistrza Niemodlina,
ks. Jerzego Chyłka – proboszcza niemodlińskiej
parafii, który dokonał poświęcenia obiektu, Izabellę Mihilewicz – sołtys Rzędziwojowic.
– Wiem, że to długo trwało, że niektórzy byli bardzo zniecierpliwieni, ale to, co zapowiedzieliśmy w 2009 roku, spełnia się z końcem roku 2012. Życzę wszystkim mieszkańcom
Rzędziwojowic, aby ta świetlica nie była od święta, ale żeby była częścią społeczności, żeby tętniła życiem – powiedział Mirosław Stankiewicz.
Inwestycja polegała na przebudowie świetlicy,
wwyniku której uzyskano salę widowiskową zzapleczem kuchennym i sanitarnym, przeprowadzono
termomodernizację budynku, malowanie, wymianę
okien i drzwi, wymianę systemu grzewczego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania
„Remont irozbudowa świetlicy wiejskiej wRzędziwojowicach” i współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie Odnowa i rozwój wsi. Pierwotnie wartość
zadania wynosiła prawie449 tysięcy złotych. Jednak
wwyniku naliczenia kar umownych dla wykonawcy,
który miał zakończyć prace30 września2012, wartość zadania zmniejszyła się do kwoty 348 tys. zł,
w tym wkład gminy Niemodlin to 135 tys. zł.
Jeszcze tego samego dnia nowa świetlica
przeszła chrzest bojowy, ponieważ wieczorem
miała w niej miejsce zabawa sylwestrowa dla kilkudziesięciu osób.
– Myślę, że mogę to powiedzieć. Jako mieszkańcy Rzędziwojowic obiecujemy, że ta świetlica
nie będzie pusta i będzie spełniać swoją rolę,
a każdy jej kąt będzie dobrze zagospodarowany
– powiedział Mariusz Nieckarz, przewodniczący
Rady Miejskiej i mieszkaniec Rzedziwojowic.
mk
wania tego zjawiska uznawać można uzależnienia
i złą sytuacja materialną, na które wskazują rodzice
oraz pracownicy OPS, a także problemy w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, wskazywane dodatkowo
przez nauczycieli.
Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się
z treścią raportu gminnego, dostępnego na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego www.niemodlin.pl
w zakładce Przeciwdziałanie przemocy.
Edyta Kapuścińska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Dyżur wicemarszałka
W dniu 4 marca br. w gabinecie burmistrza
Niemodlina w godz. 15.00-17.00 pełnić będzie
dyżur wicemarszałek województwa opolskiego
Tomasz Kostuś. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Niemodlin na spotkanie.
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa
„Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
PN: Panie burmistrzu, dokonane przez Radę
Miejską w grudniu ubiegłego roku zmiany w regulaminie utrzymania czystości, a także ustalone stawki za śmieci wywołały duże niezadowolenie mieszkańców. Jakie są przyczyny tych
zmian?
Mirosław Stankiewicz: Zmiany te są wynikiem nałożonych na samorządy przez parlament nowych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W szczególności obowiązków w zakresie segregacji odpadów oraz odpowiednich
poziomów odzyskiwania różnych frakcji: makulatury, metali, plastiku, szkła oraz wielu innych tak zwanych surowców
wtórnych. Chodzi głównie o to, aby coraz mniej śmieci trafiało do ziemi, a coraz więcej ulegało biodegradacji oraz recyklingowi. Innym ważnym celem wprowadzanych przepisów jest wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci w lasach
i przy drogach, podrzutu nadmiaru śmieci czy też spalania
opakowań plastikowych. Jeżeli gminy nie będą uzyskiwały
corocznie wyższych poziomów odzyskiwania i recyklingu, będą płaciły bardzo wysokie kary. Rada Miejska przyjmując
nowe rozwiązania, uczyniła to zgodnie z przepisami prawa
i w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie.
PN: Ale nie wszystkie gminy dokonały stosownych zmian…
M.S.: Tak, to prawda. Niektóre gminy sądziły, że parlament dokona nowelizacji ustawy i przesunie termin obowiązywania przepisów na pierwszego stycznia 2014 roku.
Jednak wśród zmian, jakie miały miejsce w drugiej połowie
lutego, takiej zmiany nie dokonano. Stąd też, zgodnie z prawem, wojewoda w zastępstwie gmin powinien ustalić
stawki opłat. Sytuacja jest nowa dla wszystkich. I dla gmin,
ale i dla organów nadzoru. Ustawa jest mało precyzyjna,
a interpretacja jej zapisów jest różna w różnych gminach.
PN: Niezadowolenie mieszkańców wzbudza
również wysokość opłat.
M.S.: Opłaty za śmieci obejmują koszty: stworzenia i obsługi całego systemu gospodarki odpadami, w tym ewidencji, kontroli i egzekucji opłat, odbioru i transportu śmieci
na składowiska, przyjęcia oraz utylizacji śmieci na składowiskach, a także utworzenia gminnych punktów przyjęć śmieci segregowanych. Opłaty pobierane od mieszkańców powinny pokryć pełne koszty związane z funkcjonowaniem sys-

temu gospodarki odpadami. Obecnie żadna z gmin nie wie,
ile będą wynosić koszty odbioru i utylizacji odpadów. Będzie
to dopiero wiadome po przeprowadzonych przetargach. Stąd
też jest duża ostrożność gmin w ustalaniu wysokości opłat.
Mechanizm wprowadzony przez parlament ustalania przez
gminy wysokości opłat jest kuriozalny. Najpierw gminy ustalają stawki, a dopiero potem ogłaszają przetargi i poznają
realne koszty funkcjonowania systemu.
PN: Czyli jest szansa na obniżenie opłaty
śmieciowej w naszej gminie?
M.S.: Oczywiście, pod warunkiem, że cena za odbiór
i transport śmieci będzie niższa od zakładanej w kalkulacji.
O tym będziemy wiedzieli w kwietniu, po przetargu. Będzie
wystarczająco dużo czasu na podjęcie stosownej uchwały
przez Radę Miejską i poinformowanie obywateli o ostatecznej stawce lub stawkach.
PN: Wspomniał pan o różnych stawkach. Dlaczego parlament nie mógł wprowadzić tego
rozwiązania wcześniej?
M.S.: Dlaczego? Nie wiem. Jednak pod wpływem krytyki samorządów, parlament znowelizował ustawę i umożliwił stosowanie różnych stawek opłat. Dotychczas nie można było tego robić.
PN: Czy teraz będzie można stosować obniżone opłaty na przykład dla rodzin wielodzietnych?
M.S.: Tak. Przy czym proszę pamiętać o głównym założeniu systemu, że musi się on bilansować. Żeby jedni płacili mniej, inni będą musieli zapłacić więcej. Decyzje w tej
i innych sprawach będzie podejmować Rada Miejska.
PN: Dużo kontrowersji wzbudził wprowadzony obowiązek wpłacania opłaty za cały kwartał
z góry. Czy ten zapis będzie zmieniony?
M.S.: Aktualnie przeprowadzamy spotkania z mieszkańcami na temat ustawy śmieciowej i zbieramy różnego
rodzaju wnioski dotyczące przyjętych rozwiązań. Dotyczą
one między innymi wprowadzenia obniżonej stawki dla osób
mających kompostowniki przydomowe, obniżenia opłaty dla
rodzin wielodzietnych, a także samotnych seniorów, dokonywania opłat za miesiąc lub dwa, a nie tak, jak jest w uchwale, za kwartał, podniesienia jeszcze wyżej opłaty dla osób,
które nie segregują odpadów. Jak widać, pomysłów jest wiele. Wszystkie te wnioski będą przeanalizowane pod kątem
zgodności z prawem oraz pod kątem skutków finansowych
dla całego systemu. Po tej analizie, której dokonamy
w marcu, skieruję stosowne projekty uchwał do Rady
Miejskiej na sesję kwietniową. W tym też czasie powinny być
znane wyniki przetargu na odbiór i transport odpadów z naszej gminy.
PN: Jak pan ocenia zmiany wprowadzane
przez nasz parlament?
M.S.: Generalnie zmiany idą w dobrym kierunku. Powinniśmy więcej segregować i odzyskiwać surowców wtórnych. Lasy i drogi pozbawione będą śmieci. Zostawimy więc
naszym dzieciom czystsze środowisko naturalne. Jednak – jak
zawsze – diabeł tkwi w szczegółach. Ponownie całe koszty
wprowadzania nowego systemu przerzucono na obywateli, bez możliwości dofinansowania środkami zewnętrznymi.
Ponadto, jak zwykle, odpowiedzialnością obarczono samorządy, które mają niewielki wpływ na przepisy. Ponownie najgorszymi w tym całym systemie są wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci wraz z radnymi. Cały żal i gniew mieszkańców
został skierowany na władze lokalne, które, jak wykazałem
wcześniej, nie mają nic do powiedzenia. Mają jedynie przyjmować krytykę społeczeństwa i realizować złe ustawy. Takie postawienie sprawy przez parlament daje również pożywkę dla tych, którzy nie znając tych mechanizmów oraz
przepisów prawa lub nie chcąc ich znać, podejmują próby
poderwania autorytetu samorządu i wzniecają kolejne konflikty. Niestety, jest to kolejny przykład na niedoskonałość
tworzonego prawa i zrzucania odpowiedzialności na samorządy. Jest to osłabianie samorządności.
PN: Panie burmistrzu, w ostatnich miesiącach toczyły się rozmowy na temat reorganiza-

cji stołówek szkolnych. Jakie są ostateczne rozwiązania tego problemu?
M.S.: Generalnie problem braku środków na funkcjonowanie oświaty dotyczy wszystkich samorządów. Z roku
na rok z budżetu gminnego przeznaczamy coraz więcej środków, ponieważ subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa jest wysoce niewystarczająca. Przypomnę, że
problem finansowania stołówek szkolnych tkwi w absurdalnym przepisie prawa oświatowego, który przewiduje opłacanie przez gminę kosztów przygotowania posiłków w sytuacji, kiedy gmina zatrudnia kucharki i gotuje obiady. W naszych stołówkach koszty przygotowania obiadów wynoszą
od 3 do 7 złotych. Rodzice płacą za tak zwany wsad do kotła jedynie w wysokości 3 złotych, gdy cały koszt obiadu wynosi odpowiednio od 6 do 10 złotych. Większość gmin w Polsce zrezygnowała z gotowania obiadów we własnych
kuchniach i przeszła na system cateringowy. Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował specyfikację zamówienia
publicznego na przygotowanie posiłków dla uczniów objętych tą opieką. Rodzice dzieci objętych pomocą społeczną
nie ponoszą żadnych kosztów obiadów. Pozostali rodzice ponoszą pełne koszty przygotowania posiłków oraz wsad do kotła. W trakcie rozmów z rodzicami naszych dzieci, rodzice
podnosili kwestię wysokości cen za posiłki. Według nich posiłki po przetargu będą wynosiły od 7 do 9 złotych za obiad
i będą zbyt dużym obciążenie budżetów domowych dla rodziców nieobjętych pomocą społeczną. Dziś wiemy, że firmy biorące udział w przetargu zaoferowały ceny posiłków
pomiędzy 4 złote 10 groszy a 5 złotych 80 groszy. Po wyborze najlepszej ofer ty przez OPS, rodzice wszystkich
uczniów będą mogli kupić obiady po tych samych cenach
ustalonych w przetargu. Wszystkie obiady będą jednakowe,
w pełni kaloryczne i podawane w jednakowych warunkach,
w naczyniach ceramicznych. Argument wysokich cen
za obiady nie potwierdził się. Obiady będzie można kupować w szkołach w systemie abonamentowym od marca lub
kwietnia. Zależeć to będzie od ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, przetarg nie został ostatecznie rozstrzygnięty. Nieeleganckie zarzuty
pod moim adresem, przedstawiane przez kilku rodziców podczas audycji telewizyjnej, nie potwierdziły się. Mam nadzieję, że tak jak przy formułowaniu fałszywych zarzutów, które pojawiły się w mediach, wystarczy tym osobom cywilnej
odwagi do przeprosin.
PN: Od ponad roku toczyły się dyskusje dotyczące dalszych losów szkoły i przedszkola
w Grabinie. Jaki jest końcowy efekt tych rozmów?
M.S.: Wspólnie z Radą Miejską rozważaliśmy najlepszy model funkcjonowania oświaty w Grabinie. Braliśmy
pod uwagę trzy rozwiązania: fizyczną likwidację szkoły i przewożenie uczniów do innych szkół, przekazanie istniejącej szkoły innemu podmiotowi niż gmina, a także likwidację szkoły w celu umożliwienia powstania szkoły założonej i prowadzonej przez inny podmiot niż gmina. Rodzice zabiegali, aby
szkoła była prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich z Częstochowy. Stowarzyszenie to zaproponowało utworzenie od pierwszego września szkoły katolickiej,
z wykorzystaniem budynku wraz z wyposażeniem oraz boiska szkolnego dla celów nowopowstałej szkoły. Po długich
i wielostronnych analizach doszedłem do wniosku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest
umożliwienie powstania szkoły katolickiej w Grabinie. Rozwiązanie to w pełni zaspakaja postulaty rodziców. Aby tak
się stało, należało rozpocząć procedury likwidacji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, a także w dalszej kolejności szkoły i przedszkola. Stosowne uchwały przedłożyłem Radzie Miejskiej, a ta na dodatkowej sesji 15 utego zlikwidowała szkołę i przedszkole. Otwiera to drogę do powstania nowej szkoły katolickiej i podpisania umowy użyczenia majątku gminnego. Na tej samej sesji rada zaaprobowała również
przedłożony projekt umowy użyczenia na sześć lat. Obecnie będę prowadził rozmowy ze stowarzyszeniem na temat
terminów przekazania majątku.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej za okres
od 20 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
• W dniu 31 grudnia burmistrz wraz z radnymi Rady Miejskiej wzięli udział
w otwarciu świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach po kapitalnym remoncie.
• W dniu 2 stycznia w godzinach porannych odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego zwołanego przez burmistrza poświęcone usuwaniu skutków pożaru mieszkań przy ul. Rynek 24A w Niemodlinie oraz zabezpieczeniem miejsc
pobytu poszkodowanych lokatorów.
• W dniu 4 stycznia burmistrz spotkał się z mieszkańcami wsi Grabin w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego korzystania z remizy OSP.
Następnie burmistrz spotkał się z panią Haliną Bilik – Opolskim Kuratorem
Oświaty, której zaprezentował kierunki działań gminy Niemodlin związane z losami szkoły i przedszkola w Grabinie.
Tego samego dnia rozpoczęto rozmowy z firmą Tauron na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemodlin.
• W dniu 9 stycznia odbyło się spotkanie dyrektorów szkół oraz kierownika
OPS-u w sprawie ostatecznego uzgodnienia warunków przetargu na dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych przez podmiot zewnętrzny.
• W dniu 15 stycznia burmistrz spotkał się z panią doktor Romaną Pawlińską-Chmarą w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw polityki senioralnej w gminie.
W tym samym dniu burmistrz powołał sztab wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży w 2013 roku. Następnie spotkał się z dyrektorem PUP
w Opolu panem Antonim Dudą w sprawie stażów i prac publicznych bezrobotnych z terenu gminy Niemodlin.
• W dniu 17 stycznia burmistrz podsumował dotychczasowe działania zespołu do spraw wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce odpadami
na terenie gminy.
• W dniu 18 stycznia gościem burmistrza był pan Aleksander Juszczyk wiceburmistrz Nysy. W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy współpracy obu
gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
W tym samym dniu burmistrz rozpoczął rozmowy z panem Pawłem Kozerskim
– dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w sprawie udostępnienia tak
zwanego „skarbu niemodlińskiego” i wystawienia go w Niemodlinie.

XXXV i XXXVI Sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniach 20 grudnia 2012 r. oraz 31
stycznia 2013 r. odbyły się XXXV i XXXVI
Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których po rozpatrzeniu projektów uchwał podjęto
uchwały:
XXXV Sesja RM:
• Uchwała Nr XXXV/208/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
• Uchwała Nr XXXV/209/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Niemodlin na rok 2013.
• Uchwala Nr XXXV/210/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2012.
• Uchwala Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Miejskiej.
• Uchwała Nr XXXV/212/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.
• Uchwała Nr XXXV/213/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

• W dniu 21 stycznia burmistrz spotkał się z gminnym Zarządem OSP naszej gminy. Odbyło się także robocze spotkanie kierownictwa urzędu oraz radnych Rady Miejskiej dotyczące m.in. zmian w funkcjonowaniu stołówek szkolnych
od 1-go marca oraz ustalenia harmonogramu spotkań w sprawie wypracowania decyzji dotyczących dalszych losów szkoły w Grabinie.
• W dniu 22 stycznia burmistrz spotkał się z przyszłym właścicielem zamku dr.
Paolo Berti. Podczas spotkania omówiono ewentualne udostępnianie pomieszczeń zamku do zwiedzania mieszkańcom Niemodlina. W tym samym dniu z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Opolu,
dotyczącym planu inwestycji na drogach powiatowych na lata 2014-2020.
W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu opolskiego
oraz radni powiatowi.
• W dniu 23 stycznia burmistrz spotkał się z przedstawicielami Zarządu PZW
w Niemodlinie w sprawie dalszej współpracy pomiędzy gminą a wędkarzami.
• W dniu 24 stycznia odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego
do spraw oświaty, podczas którego omówiono między innymi postęp prac związanych z reorganizacją stołówek szkolnych oraz zmiany organu prowadzącego szkołę w Grabinie.
• W dniu 25 stycznia ogłoszony został przetarg przez OPS na dostawę obiadów
do stołówek szkolnych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 lutego.
• W dniu 28 stycznia doszło z inicjatywy burmistrza do spotkania radnych Rady Miejskiej, rodziców oraz nauczycieli ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w sprawie utworzenia szkoły katolickiej w Grabinie.
• W dniu 29 stycznia pod kierownictwem burmistrza odbyło się spotkanie
Honorowego Komitetu do spraw obchodów 70-tej rocznicy Wydarzeń
Wołyńskich oraz 730. rocznicy lokacji Niemodlina, podczas którego ustalono ostateczny program obchodów tych rocznic. W tym samym dniu miało dojść do rozmów radnych Rady Miejskiej, rodziców, nauczycieli oraz burmistrza z właścicielami Zakładu Usług Oświatowych z Grodkowa w sprawie
przejęcia szkoły w Grabinie oraz zaprezentowania planów związanych z organizacją nowego roku szkolnego w tej placówce po ewentualnym przejęciu tej szkoły. Spotkanie realizowane w ramach prac Komisji Spraw Społecznych RM zostało przerwane w związku ze skandalicznymi wypowiedziami
nauczyciela ZSP w Grabinie pana Grzegorza K., uniemożliwiającymi kontynuację spotkania.

zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie.
• Uchwała Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Grabinie.
• Uchwała Nr XXXV/215/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grabinie.
• Uchwała Nr XXXV/216/12 Rady Miejskiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej.
XXXVI Sesja RM:
• Uchwała Nr XXXVI/217/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie ustalenia
przez Radę Powiatu Opolskiego rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 roku.
• Uchwala Nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu.
• Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor tu nieczystości ciekłych.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
• Uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
skargi na działalność burmistrza Niemodlina.
• Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
skargi na działalność burmistrza Niemodlina.
• Uchwała Nr XXXVI/222/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.niemodlin.pl. Można również zapoznać się
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz

Przetarg na energię
Informuję, że 10 grudnia 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej
do oświetlenia dróg na terenie gminy Niemodlin
na rok 2013. W wyniku przetargu i różnicy cen
w sprzedaży energii w roku 2012 i 2013, gmina
Niemodlin w roku 2013 uzyska oszczędności
w wysokości ok. 43 tys. zł.
Ryszard Ślęzak

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Burmistrz Niemodlina informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
• Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym: lokali
mieszkalnych: nr 3 i 4 i poł. w budynku nr 25A
w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we
współwłasności działki nr 130/15; nr 4 poł. w budynku nr 11 przy Rynku w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 561;
nr 2 poł. w budynku 10b przy ul. Drzymały
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 577, nr 9 poł. w klatce nr 3 budynku 1-3 przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 774/1.
• Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: część działki nr 760/4 (3 boksy
garażowe o powierzchni 17,50 m² każdy) położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
urzędu, tel. 774606295 do 7, wew. 209.

Dzikie wysypika niszczą nasze otoczenie
Topi się śnieg i jak grzyby po deszczu
ujawniają się nowe dzikie wysypiska śmieci na obrzeżach sołectw, w pobliżu mało
uczęszczanych dróg, na skraju lasów.
Wyrzuca się wszystko to, co nie jest już potrzebne,
nie zwracając uwagi na szkodliwy wpływ odpadów
na środowisko, a także na nas samych. Dzikie wysypiska śmieci to nie tylko dowód braku kultury. Są one poważnym zagrożeniem dla gleby, wody, powietrza, dla
ludzi i zwierząt. Przypominamy ponownie, że dzikie wysypiska powodują często poważne skażenie gleby i wody. Padający deszcz wymywa z odpadów różnego rodzaju trucizny i toksyny, przenosi je do gleby, wód
gruntowych i powierzchniowych. Stają się wylęgarnią
wielu chorobotwórczych bakterii, a także groźnych
grzybów, a w konsekwencji wielu chorób zakaźnych.
Szpecą jednocześnie piękny krajobraz gminy i wystawiają nam, mieszkańcom gminy, niechlubne świadectwo.
Za likwidację dzikich wysypisk odpowiada gmina.
Walka z takimi wysypiskami, a właściwie z osobami, które przywożą tam śmieci, nie jest jednak łatwa. Objeżdżając naszą gminę, ujawniamy kolejne nielegalne,
dzikie wysypiska śmieci. Ostatnio ujawnione wysypisko
zlokalizowaliśmy w rejonie miejscowości Gościejowice
Małe. Sterty śmieci, odpady wszelkiego rodzaju niszczą
zieleń. Las, w którym są wysypywane, zaczął umierać.
Na sprawcę śmieciowego podrzutu czeka mandat
w wysokości 500 złotych lub więcej, jeżeli sprawa trafi
do sądu. Pomóżcie go ujawnić!
Warto zapamiętać:
• Pieluszki jednorazowe rozkładają się ponad500 lat.
• Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się
w ziemi po 500 latach (a może nigdy?)
• Guma do żucia potrzebuje, aby się rozłożyć, 5 lat.
• Niedopałki papierosów rozkładane są po2 latach.
• Porzucona gazeta potrzebuje od2 do12 miesięcy,
aby całkowicie się rozłożyć.
• Aluminiowa puszka będzie istniała jeszcze pokilku
tysiącach lat!
• 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany dorzeki lub
kanalizacji może skazić nawet milion litrów wody!
Jeżeli więc widzisz takie podrzuty, a znasz sprawcę,
skontaktuj się z Urzędem Miejskim w Niemodlinie – telefon 77 4606 295 wew. 218 lub 222. Nie pozostawajmy bierni na skażanie i niszczenie naszego środowiska.
Straż Miejska w Niemodlinie

Opłata za sprzedaż alkoholu
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
o obowiązku uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2013 r. z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przypomina się, że stosownie do postanowień
art. 111 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wniesienia pierwszej
raty opłaty za korzystanie w 2013 r. z zezwoleń

Kwalifikacja wojskowa w 2013
roku dla mężczyzn rocznika 1994
zameldowanych w gminie Niemodlin (21 stycznia 2013)
Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358)
ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 4 lutego do dnia 30
kwietnia 2013 r.
Od dnia 08.03.2013 r. do dnia 12.03.2013 r.
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Opolu, w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 przy ul.
Katedralnej 4 – Dom Katechetyczny przy Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego (plac przy Katedrze), 45-077 Opole – w godzinach od 7.30
do 13.00 (wezwanie imienne określa termin zgłoszenia) trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla
mieszkańców gminy Niemodlin.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w ww. okresie, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1992 i 1993 r.,
które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą
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na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2013 r. W związku z powyższym należy wypełnić
i dostarczyć do urzędu stosowne oświadczenie (druk
dostępny w pok. nr 45 lub na stronie internetowej urzędu w zakładce „aktualności”).
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego
– Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44
– 88901079 – 0009 – 4009 – 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.
W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.
Janusz Kwaśniowski
Z-ca Naczelnika Wydziału SOS
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu
kategorii zdrowia i wydaniu książeczki wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
– dokumentację medyczną z okresu przed stawiennictwem na komisje, zwłaszcza dokumentację
dotycząca chorób oczu,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo szkolne) lub pobieranie
nauki (zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe, prawo jazdy.
Powyższe dokumenty osoba stawiająca się
przekazuje członkom komisji w dniu wezwania.
Informacje w sprawie: Gminne Centrum Reagowania w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 63,
telefon nr 774606295 lub 784337582.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012r.,
poz. 461 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566
z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1358).
Opracował Z. Romańczukiewicz
Inspektor GCR UM

CZYSTA GMINA
NIEMODLIN
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) pragnę poinformować, że od 1
lipca 2013 r. zgodnie z wyżej wymienioną
ustawą obowiązek odbioru odpadów komunalnych spoczywa na gminie.
Rada Miejska w Niemodlinie podjęła
uchwały niezbędne do przejęcia obowiązku nałożonego przez Radę Ministrów
w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania porządku na terenie gminy Niemodlin. Dokonano wyboru metody opartej
na liczbie mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
1) 13,50 PLN od każdego mieszkańca
za odpady zbierane i odbierane
w sposób selektywny,
2) 25,00 PLN od każdego mieszkańca
za odpady zmieszane tzn. wszystkie
odpady umieszczone tylko w jednym pojemniku (dotyczy osób które, nie będą dokonywały segregacji).
Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczać należy
kwartalnie, bez wezwania, w kasie
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub
przelewem na jego
rachunek bankowy
nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001
do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, za dany kwartał.
Pierwszej wpłaty należy dokonać
do 10 lipca 2013 r.
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będą naliczane zgodnie ze
złożoną przez właściciela nieruchomości
deklaracją. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w drodze decyzji. Deklarację,
właściciel nieruchomości (osoby zamieszkałe w budynkach wielorodzinnych powinny skontaktować się w tej sprawie
z zarządcą/ administratorem budynku) zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie do 28 lutego 2013 r.
Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany każdy właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę na wywóz
odpadów komunalnych ze skutkiem
na dzień 1 lipca 2013 r.

Wzory pism rozwiązujących umowę
dostępne są na www.niemodlin.pl w zakładce „Czysta gmina Niemodlin”.
Jak segregować odpady?
Podstawowe informacje na temat
zasad segregowania odpadów w gminie Niemodlin.
Przedmiot staje się odpadem wtedy,
gdy przestaje być nam użyteczny. Należy
go wówczas wrzucić do odpowiedniego
pojemnika, aby nie stanowił zagrożenia,
dając mu jednocześnie drugie życie, tj.
szansę na to, że odpad w procesie recyklingu znów stanie się użyteczny.
Człowiek wytwarza różne odpady.
Wrzucając je do jednego pojemnika, nie
dokonujemy ich segregacji. Utrudniamy
wówczas zagospodarowanie i recykling
odpadów.
Rozdzielając odpady na poszczególne
rodzaje, dokonujemy segregacji według
ich wspólnych cech. Przyczyniamy się
w ten sposób do obniżenia kosztów i ułatwienia ich dalszego zagospodarowania.
Segregując odpady, przyczyniasz się
do ochrony środowiska i zaoszczędzasz
na własnych wydatkach, ułatwiasz procesy ich recyklingu. Przepisy znowelizowanej ustawy gwarantują, że opłata
za odpady posegregowane jest niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie
w produktach codziennego użytku. Segregując odpady, oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z odpadów mogą
powstać np. chusteczki higieniczne, papier
toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze,
torebki, a nawet meble czy ubrania.
Pamiętaj, że najlepszym sposobem
zagospodarowania odpadów jest ograniczanie ilości ich powstawania w związku
z czym:
– zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem
do pojemnika,
– wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
– wybierając się na zakupy, zabieraj ze
sobą własne siatki np. lniane, dzięki
temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a przyniesioną do domu torbę foliową, wykorzystaj, np.
jako worek na śmieci,
– zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz
znak na opakowaniu),
– do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów:
Pojemnik czarny lub podobny np.
grafitowy służy do zbierania odpadów
zmieszanych, nie zawierających odpadów
podlegających segregacji.
Pojemnik żółty służy do zbierania
odpadów opakowaniowych lekkich, składających się z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, tektury, metali, opakowań
wielowarstwowych.
Wrzucamy czyste, puste opakowania:
– odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
– butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości,
– plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
– folię i torebki z tworzyw sztucznych,
– puszki po napojach, konserwach,
– drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),
– gazety, książki, katalogi, zeszyty,
– papierowe torby i worki,
– papier szkolny, biurowy,
– opakowania wielomateriałowe,
– kartony i tekturę oraz zrobione
z nich opakowania.
Nie wrzucamy:
– nieopróżnionych opakowań,
– opakowań po olejach silnikowych,
smarach,
– styropianu,
– gumy,
– puszek po farbach,
– odpadów higienicznych (np. waciki,
podpaski, pieluchy),
– opakowań po aerozolach, lekach
oraz opakowań po środkach chemicznych.
Pojemnik zielony służy do zbierania
odpadów opakowaniowych ze szkła
Wrzucamy:
– butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
– butelki po napojach alkoholowych,
– szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
– porcelany i ceramiki,
– żarówek, lamp elektrycznych, reflektorów, ekranów telewizyjnych,
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– szkła stołowego, szkła okularowego,
szkła żaroodpornego i okiennego,
– luster, szyb samochodowych.

Odpady wytworzone sporadycznie,
w zwiększonej ilości, mogą być zbierane
do worków.

Pojemnik lub worek brązowy służy
do zbierania odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych.

Odbiór odpadów wytworzonych
na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów komunalnych,
2) frakcje odpadów komunalnych
zbieranych i selekcjonowanych
na terenie nieruchomości dzieli się
na cztery grupy ze względu na sposób selekcji i częstotliwość odbioru:
a) odpady zmieszane pozostałe
po selekcji odpadów – zbierane
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
w zabudowie jednorodzinnej
i nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej,
b) odpady opakowaniowe lekkie
do których zalicza się makulaturę, opakowania z kartonu i tektury, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe, folię, puszki metalowe – zbierane co najmniej 1
raz na dwa miesiące,
c) opakowania szklane – zbierane
co najmniej 1 raz na kwartał,
d) odpady
biodegradowalne,
w tym zielone – zbierane nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu
w zabudowie jednorodzinnej
i nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej.

Wrzucamy:
– resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
– skorupki po jajkach i łupiny orzechów,
– torebki po herbacie, fusy po kawie,
– trawę, liście i chwasty, części roślinne
(kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),
– drobne gałęzie drzew i krzewów.
Nie wrzucamy:
– resztek mięsa i kości,
– resztek jedzenia pochodzenia nie
roślinnego,
– pełnych papierowych worków z odkurzacza.
Pojemnik czerwony służy do zbierania odpadów niebezpiecznych.
Wrzucamy:
– oleje smarowe,
– baterie i akumulatory,
– odpady medyczne i weterynaryjne,
– świetlówki i żarówki energooszczędne,
– przeterminowane leki.
Niebezpieczne odpady można
przekazywać do wyznaczonych bezpłatnych punktów zbiórki:
– przeterminowane leki – do pojemników w aptekach,
– baterie – do pojemników w sklepach, urzędach, szkołach itp.,
– pozostałe tj. kleje, rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, aerozole,
środki czyszczące, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych
substancjach, a także świetlówki, lampy fluorescencyjne i akumulatory
– do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Pojemniki pomarańczowe służą
do zbierania odpadów budowlanych powstających przy remontach budynków
mieszkalnych.
Wrzucamy:
– gruz budowlany.

Co zatem powyższe oznacza dla
mieszkańca gminy Niemodlin?
Jeśli zdecydujesz, określając to w deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie do dnia 28 lutego, że:
1. BĘDZIESZ SEGREGOWAŁ ODPADY zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
utrzymania
czystości
i porządku na terenie gminy Niemodlin,
płacisz opłatę w wysokości 13,50 PLN
od każdej zamieszkałej w Twojej nieruchomości osoby.
Potrzebne Ci będą wówczas następujące pojemniki (lub worki):
– czarny lub podobny (np. grafitowy),
w którym umieścisz odpady zmieszane (czyli wszystkie te, które nie
mogą trafić do pojemników stanowiących podstawę segregacji, tj.
do żółtego, zielonego i brązowego),
– żółty, w którym umieścisz odpady
opakowaniowe lekkie, składające się
z tworzyw sztucznych, papieru, kar-

tonu, tektury, metali, opakowań
wielowarstwowych,
– zielony, w którym umieścisz odpady opakowaniowe ze szkła.
Nie ma obowiązku posiadania pojemników:
– brązowego do zbierania odpadów
biodegradowalnych, w tym zielonych.
Nie musisz mieć tego pojemnika
w przypadku gdy przy Twojej nieruchomości znajduje się kompostownik.
– czerwonego – do zbierania odpadów niebezpiecznych,
– pomarańczowego – do zbierania
odpadów budowlanych powstających przy remontach budynków
mieszkalnych.
Możesz je mieć, ale nie musisz. Jeśli się
nie zdecydujesz na te pojemniki, wówczas
odpady, które powinny do nich trafić,
masz obowiązek przekazać do wyznaczonych bezpłatnych punktów zbiórki, tj.
przeterminowane leki – do pojemników
w aptekach, baterie – do pojemników
w sklepach, urzędach, szkołach itp., pozostałe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. NIE BĘDZIESZ SEGREGOWAŁ ODPADÓW – płacisz opłatę w wysokości 25,00 PLN od każdej zamieszkałej
w Twojej nieruchomości osoby.
Potrzebny Ci będzie wówczas tylko jeden pojemnik w kolorze czarnym lub podobny (np. grafitowy), do którego
wrzucisz każdy odpad.
Osoby zamieszkałe w zabudowie
wielorodzinnej (np. w blokach, kamienicach itp.) powinny skontaktować się
z zarządcami i administratorami tych
nieruchomości w celu ustalenia zasad
składania deklaracji oraz zasad gospodarowania odpadami.
Szczegółowe informacje na temat:
– częstotliwości odbierania odpadów
od mieszkańców (harmonogramu
odbioru),
– lokalizacji bezpłatnych punktów,
gdzie będzie można oddać przeterminowane leki czy zużyte baterie,
– lokalizacji Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), gdzie będzie można oddać
wszelkie pozostałe odpady uprzednio posegregowane, zostaną przekazane w terminie późniejszym.
O wszelkie inne informacje można pytać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, w pokoju nr 33 lub pod nr tel. 77 4606 295
wew. 221.
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Tadeusze rozdane
Kategoria II – Działalność na rzecz
szkoły
Zbigniew Nowak – rodzic i członek rady rodziców – statuetkę otrzymał za współpracę i pomoc,
za życzliwość i zaangażowanie na rzecz naszej szkoły. Swoją szczególną obecność w życiu szkoły zaznaczył poprzez renowację boiska do piłki nożnej.
Ireneusz Głąb – absolwent szkoły w Rogach
– statuetkę otrzymał za bezinteresowną pomoc,
za wszelkie przejawy życzliwości i wspieranie naszych inicjatyw, a w szczególności za renowację boiska szkolnego.
Kategoria III – Darczyńca, sponsor
Andrzej Kristman – prezes firmy Euroservices
– statuetkę Tadeusza otrzymał za bezinteresowna pomoc i bezpłatny przewóz dzieci na zawody sportowe.
Laureaci nagrody Tadeusza 2012

Tradycją stało się już, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej w Rogach, ma miejsce uroczystość wręczenia statuetek Tadeusza,
nazwanych tak od imienia patrona szkoły
– Tadeusza Kościuszki.
Nie inaczej było w tym roku. Tym razem już
po raz ósmy osoby związane ze szkołą, przyjaciele,
darczyńcy, rodzice i osoby współpracujące z placówką w Rogach, zostały odznaczone tym zaszczytnym wyróżnieniem. Gala rozdania Tadeuszy odbyła
się 20 grudnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogach.
Na przybyłych gości, przedstawicieli władz gminy Niemodlin, rodziców, nauczycieli, społeczność zamieszkującą Rogi, sponsorów i przyjaciół szkoły, czekało wiele atrakcji. Już sam wystrój sali
gimnastycznej w Rogach wprowadzał w świąteczny
nastrój i zwiastował wspaniały wieczór. Dyrektor
szkoły w Rogach, Jolanta Włoch, serdecznie przywitała gości, nawiązując także do zbliżających się
świąt:
– Wigilia w tradycji polskiej to czas niezwykły.
Żadne inne święta nie wywołują tylu emocji, nie maja takiego uroku. Dziękujemy bardzo Państwu za to,
że zechcieliście spotkać się dzisiaj w ten magiczny
wieczór, aby wśród znajomych, sąsiadów i przyjaciół
złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. To
coroczne spotkanie, poza składaniem sobie życzeń,
jest także okazją do uhonorowania osób, które wspierają i pomagają szkole w Rogach, a także do zaprezentowania talentów uczniów występujących w części artystycznej.
Po tej zapowiedzi, przyszła kolej na oficjalne zaprezentowanie osób wyróżnionych Tadeuszem, którego przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach.
Warto zaznaczyć, że do tej pory statuetkę tę dostało już czterdzieści pięć osób zasłużonych dla szkoły,
w tym trzy osoby prawne. O jej przyznaniu decyduje kapituła, a każdy członek kapituły ma prawo zgłaszania kandydatów drogą dyskusji oraz wymiany
argumentów za poszczególnymi kandydatami. Osoba raz uhonorowana może ponownie zostać wyróżniona w następnych edycjach konkursu.
– Wiele wspaniałych osób zgromadziło się wokół naszej szkoły. Wśród laureatów Tadeuszy są ab-

solwenci, rodzice, właściciele firm. Są również włodarze Niemodlina. Wszystkie te osoby łączy jedno:
życzliwość i chęć wspierania naszych działań. Dziękuję i gratuluję tym osobom, które za chwilę zostaną wyróżnione i uhonorowane statuetką Tadeusz 2012 – powiedziała Jolanta Włoch tuż
przed wręczeniem nagród.
A oto laureaci Tadeusza 2012:
Kategoria I – Osobą wspierająca szkołę w sposób szczególny
Jolanta Burko, która interesuje się życiem szkoły, bierze czynny udział w jej przedsięwzięciach.
Wspiera duchowo i rzeczowo wiele imprez szkolnych, pomaga w ich organizacji, tworząc wspaniałe dekoracje i elementy scenografii, które nadają
niezwykły nastrój uroczystościom.
Kazimierz Górski – za uczestnictwo w życiu
szkoły, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych, za kreowanie pozytywnych
przemian rogowskiej placówki, za życzliwość i wspieranie inicjatyw szkoły.

Wyróżnieni odznaką Bene Meritus Scholae

Po raz pierwszy w tym roku zostały wyróżnione
osoby, które przez ostatnie lata uczestniczyły w procesie rozwoju i promocji szkoły i były jej częścią. Dyrektor szkoły dokonała dekoracji laureatów odznaczenia „Bene Meritus Scholae” – „Zasłużony szkole”.
Wyróżnieni zostali: Barbara Witek, Jolanta Burko,
Anna Jędrzejewska, Anna Prochera, Zdzisław Wasylik, Wiesław Pogonowski, Jan Łoziński, Andrzej Domalewski, Dawid Włoch, Zbigniew Szurgut, Mariusz
Szurgut, Ireneusz Głąb, Ireneusz Prochera, Kazimierz
Niebylski, Sławomir Kownacki, Zbigniew Nowak, Rafał Domalewski, Grzegorz Lampa.
– Dziękujemy radzie pedagogicznej za wyróżnienie nas. Myślę, że ci, którzy dostali te odznaczenie,
nie poprzestaną na tym i będą dalej pomagać szkole, aby w przyszłości otrzymać nie Fryderyka, ale najważniejsze wyróżnienie, Tadeusza – powiedziała Anna Jędrzejewska.
Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny pt. „Przekażmy sobie znak pokoju” w wykonaniu
uczniów przygotowanych przez Krystynę Kuśnierz
i Waldemara Juzwę.
mk

PULS

Kultura

16

Niemodlina

Betlejem polskie
– widowisko jasełkowe
Dwa razy grane (21.12.12 oraz 5.01.13)
i dwa razy bardzo dobrze przyjęte przez
publiczność, która zapełniła po brzegi widownię sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Grupa teatralna naszego
ośrodka wystawiła „Betlejem polskie”
– napisane w 1904 roku przez Lucjana Rydla widowisko jasełkowe.

Niemodlin 1945
Ciemność, agresywne światła, huk
karabinów i wybuchających bomb.
Na scenę wchodzi Bartłomiej Kostrzewa pod eskortą trzech żołnierzy. Tak
rozpoczęła się promocja książki pt.
„Niemodlin 1945”, która odbyła się 24
stycznia br. w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury. Książka przedstawia
działania wojenne zimą roku 1945
w dawnym powiecie niemodlińskim.
– Starałem się napisać tę książkę w taki
sposób, aby nie zniechęcić osób, które na co
dzień nie interesują się działaniami militarnymi
– mam nadzieję, że tak się stało. –Nie chciałem
nadać jej charakteru specjalistycznej pracy wojskowej, ani przeładować informacjami. Często
przytaczam wspomnienia uczestników i staram
się nie komentować. Przedstawiam wojnę taką,
jaka była, w całej swojej złożoności – powiedział
na wstępie autor. I taki też charakter miało samo spotkanie. Bartłomiej Kostrzewa nie zasypał
zgromadzonej publiczności szczegółami walk
prowadzonych w naszym małym regionie. Pokazał za to, jak świadkowie wydarzeń sprzed
sześćdziesięciu ośmiu lat zapamiętali tamte wydarzenia oraz sam Niemodlin. Szczególnie ciekawe okazały się wspomnienia żołnierzy estońskich, którzy w szeregach 20 Dywizji
Grenadierów Waffen SS brali udział w walkach
na ziemi niemodlińskiej. Autorowi książki „Niemodlin 1945” towarzyszyli członkowie Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau, którzy zaprezentowali stroje i wyposażenie ówczesnych żołnierzy.
– Iskrą, która spowodowała, że w ogóle zainteresowałem się tą tematyką, była książka
profesora Damiana Tomczyka „Przełamanie linii Odry w 1945 r. przez Armię Radziecką
na Śląsku Opolskim”. Do tej książki mam szczególny sentyment, ponieważ została ona wydana w roku, w którym się urodziłem. Profesor zgodził się napisać wstęp do mojej książki, co jest
dla mnie zaszczytem. Mówiąc o wkładzie profesora Tomczyka, muszę wspomnieć o osobach,
które w sposób szczególny pomogły mi w realizacji tego projektu. Przede wszystkim są to moi
współpracownicy: pan Daniel Podobiński, który
napisał jeden z podrozdziałów dotyczący lotniska w Wierzbiu i pan Marek Włodarczyk, który
pomógł mi opracowywać straty wojsk radzieckich. Również wdzięczny jestem panu Mariuszowi Woźniakowi za pomoc przy opracowywaniu
map – powiedział autor.
Dalsza część spotkania miała miejsce
w foyer niemodlińskiego ośrodka, gdzie Bartłomiej Kostrzewa podpisywał egzemplarze swojej
książki.
mk

Grupa teatralna prowadzona przez Małgorzatę Dolak stanęła przed wymagającym zadaniem,
ponieważ bohaterowie „Betlejem polskiego” mówią
gwarą i niełatwym wierszem młodopolskim. Poza
tym owe jasełka nie są tradycyjną historią narodzin
Jezusa. Autor umieścił akcję we współczesnej sobie
Polsce, będącej pod zaborami. Stworzył przez to wi-

Wieczór kolęd
Studia Piosenki
W piątek 24 stycznia br. miał miejsce wieczór kolęd, na którym zaśpiewały dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia wokalne do niemodlińskiego
Ośrodka Kultury.
Na nastrojowo podświetlonej scenie z żywą
choinką, pośród mieniących się śnieżynek, wystą-

25-lecie SPAK-u

dowisko symboliczne: postać Heroda w drugim akcie jest symbolem władców–zaborców Polski,
a w trzecim akcie narodzonego Pana odwiedzają Kazimierz Wielki (w niemodlińskiej wersji Bolesław
Chrobry), Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski – symbole Polski zwycięskiej. Rydel stworzył również drugi
plan tej historii. Moment narodzin Chrystusa jest też
chwilą starcia dobra ze złem, światła z ciemnością.
Najlepiej było to widać w drugim akcie, w którym
scenę zalała czerń i czerwień. Wśród tych barw, szatan nakłaniał serce Heroda do wyroku na niewinnych
dzieciach, na Polsce.
Niełatwe w odbiorze i pełne symboli, „Betlejem
polskie” spotkało się z żywym zainteresowaniem
i po obu przedstawieniach młodzi aktorzy i reżyserka zostali nagrodzeni gromkimi brawami za włożoną pracę. Przygotowania do przedstawienia bogatego w scenografię, stroje, kolędy i taniec, trwały
od września 2012 roku.
Grupa Teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie w składzie: uczniowie Liceum i Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie
w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej
w Graczach im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach oraz gościnnie wystąpili wychowankowie
Przedszkola nr 2 w Niemodlinie.
mk
piło osiemnaścioro wykonawców w różnym wieku: najmłodsza wykonawczyni miała pięć
lat, zaś najstarsze dziewczyny
chodzą już do gimnazjum. Jak
różny był wiek wykonawców,
tak też różne były śpiewane kolędy i pastorałki – tradycyjne
i dobrze znane wszystkim jak
np. Dzisiaj w Betlejem, Gdy się
Chrystus rodzi, ale również Pada śnieg, Świeć
gwiazdeczko. Zajęcia w ramach Studia Piosenki
prowadzą dwie instruktorki Ośrodka Kultury: Natalia Kryjom i Magdalena Krzemień, która poprowadziła wieczór kolęd, jak również, nieoczekiwanie
dla niej samej, zaśpiewała jedna pastorałkę.
Pierwsze wystąpienia, przezwyciężona trema, piękne kolędy, radość rodziców, dziadków
i znajomych – to wszystko było udziałem obecnych na kolejnym już, tradycyjnym wieczorze kolęd naszego Ośrodka Kultury.
mk

21 grudnia 2012 r. w teatrze Rampa
w Warszawie odbyła się uroczysta gala
z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Polskich
Ar tystów Karykatury, założonego w roku 1987 przez Eryka Lipińskiego.
Podczas jubileuszowej uroczystości dokonano
otwarcia jednej z największych wystaw polskiej karykatury i rysunku satyrycznego „Koniec żar tów”.
Na wystawie zaprezentowano 900 rysunków 168
autorów, w tym również naszego kolegi Michała
Graczyka. Podczas uroczystości na scenie wystąpili artyści-przyjaciele SPAK-u: Maciej Pietrzyk, Marek
Majewski, Jacek Fedorowicz i Andrzej Terlecki. Podsumowaniem występów był humorystyczny spektakl zagrany przez aktorów teatru Rampa o tematyce wigilijnej.
red.

Kultura

ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Wernisaż wystawy
„Ptaki wokół nas”
Zapraszamy na wystawę fotografii Kazimierza
Kiejzy „Ptaki wokół nas”, która będzie miała miejsce
w czwartek 21 lutego o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Kazimierz Kiejza jest mieszkańcem Tułowic. Z wykształcenia jest elektrykiem, operatorem i grafikiem
komputerowym. Jednak jego największą pasją stała
się ornitologia i miłość do przyrody. Od wiosny 2007
roku regularnie oddaje się obserwowaniu flory i fauny w Borach Niemodlińskich, ponadto jest członkiem
i działaczem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków w Markach k. Warszawy, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim, Opolskiej Grupy Ornitologicznej w Opolu.

Zaproszenie
na promocję
książki
Burmistrz Niemodlina
i Wydawnictwo Replika zapraszają na spotkanie autorskie z Markiem Koprowskim – autorem książki „Wołyń. Epopeja polskich
losów 1939-2013”, które odbędzie się w 7 marca br.
o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Niemodlinie. WSTĘP WOLNY.

Kabaret Skeczów Męczących
wystąpi w Niemodlinie
8 marca (piątek) o godz. 20.30 w Ośrodku Kultury w programie „Z życia niższych sfer– spektakl
w 3D” wystąpi Kabaret Skeczów Męczących. Bilety
w cenie 35 zł są dostępne w sekretariacie Ośrodka
Kultury w Niemodlinie. Zapraszamy!
Z życia niższych sfer – spektakl w 3D. Najnowszy program Kabaretu Skeczów Męczących będący
adaptacją nigdy wcześniej niepublikowanych opowiadań Mrożka*. Zrealizowany z rozmachem godnym Broadwayowskich musicali spektakl, jest próbą
odpowiedzi na fundamentalne pytanie „jak żyć panie premierze”? Technologia 3D, która jest niczym innym jak tanim chwytem marketingowym, przybliży
i uwypukli problemy przeciętnego Polaka. Twórcom
spektaklu przyświeca jedna zasada – przede wszystkim ma być bardzo śmiesznie. Zobaczcie więc czego
wartościowego można dowiedzieć się od pacjenta
w szpitalu psychiatrycznym, spotkajcie legendarne
już postacie np. Kłaka i Śrubę, w całkiem nowych odsłonach, dowiedzcie się na jakie zapomogi możecie
liczyć, nawet jeśli ich nie potrzebujecie. Bo każdy
z nas w niższych sferach znajdzie coś dla siebie i coś
o sobie, a jak nie, to zawsze jest 3D.
* Bohdan Mrożek – były por tier gimnazjum,
wielokrotnie odnotowany w urzędzie pracy, kontestator win w roczniku bieżącym... jak coś, to robi teraz
drobne remonty.

Wernisaż wystawy „Po drodze”
Ośrodek
Kultury
w Niemodlinie zaprasza
na wystawę prac Sławomira Łuczyńskiego „Po drodze”, która odbędzie się 12
kwietnia br. (piątek)
o godz. 18.00 w Ośrodku
Kultury. Wstęp wolny.
Sławomir Łuczyński,
mieszkaniec Pabianic, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (SPAK). Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał 100 nagród w konkursach satyrycznych w kraju i za granicą. Interesuje się
również fotografią. Wynikiem tego jest wystawa
„Po drodze”, na której prezentuje wybrane fotografie – od portretu poprzez zdjęcia reportażowe, collage, do pejzażu.
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ty, wokalistki Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury,
laureatki nagrody Grand Prix Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda” we Wrocławiu, który odbędzie się 12
kwietnia br. (piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

Zbigniew Wodecki wystąpi
w Niemodlinie

Recital
Aleksandry Kalety
Ośrodek
Kultury
w Niemodlinie zaprasza
na recital Aleksandry Kale-

OCEANY 2013
Ośrodek Kultury w Niemodlinie już po raz dziewiąty organizuje Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY”.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 16
maja o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, natomiast koncert laureatów odbędzie się
w tym samym dniu o godz. 19.00.

REGULAMIN KONKURSU OCEANY
CELE I ZADANIA KONKURSU
• popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej,
• propagowanie poezji o wysokich walorach
artystycznych,
• rozwijanie kultury i wrażliwości muzycznej
młodzieży.
ZASADY KONKURSU
• W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek kulturalno – oświatowych w wieku 13 – 24 lat,
• W Konkursie mogą uczestniczyć soliści i duety.
• Podczas Konkursu uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki Osieckiej.
• Wykonawcy oceniani będą w następujących
KATEGORIACH WIEKOWYCH:
1) Szkoły gimnazjalne
2) Szkoły ponadgimnazjalne
• LAUREACI OBOWIĄZKOWO biorą udział
w Koncercie Laureatów w dniu Konkursu, 16 MAJA
br. (czwartek), GODZ. 19.00. Podczas Koncertu Laureaci wykonują nagrodzony utwór. W tegorocznym
Koncercie Laureatów wystąpi Zbigniew Wodecki.

16 maja br. odbędzie się IX Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej
OCEANY. Gwiazdą koncertu laureatów będzie Zbigniew Wodecki. Więcej informacji już wkrótce!
• Organizator wprowadza ograniczenie liczby
uczestników Konkursu do 60 podmiotów wykonawczych – o zakwalifikowaniu decyduje KOLEJNOŚĆ
ZGŁOSZEŃ oraz terminowa wpłata akredytacji
na konto Organizatora.
• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
• Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
przesłanie karty zgłoszenia do dnia 8 MA JA 2013
r. na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie,
ul. M Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./faks (077)–
460–60-96 lub E-MAIL: pulsniem@o2.pl oraz
wpłata akredytacji za każdego zakwalifikowanego uczestnika Konkursu w kwocie 20 zł na konto
do dnia 8 maja 2013 r.: BS w Namysłowie o/ Niemodlin 83 8890 10790009 5035 2006 0001 z dopiskiem Oceany.
UWAGA! LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU zostanie podana
do wiadomości na stronie internetowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie: www.okniemodlin.org
w dniu 10 maja 2013 r. W przypadku rezygnacji
z udziału w konkursie Organizator nie zwraca akredytacji.
OCENA
Oceny wykonawców dokona Jury powołane
przez organizatora Konkursu według kryteriów:
• Dobór odpowiedniego repertuaru i poziom
wykonania,
• Interpretacja, sposób i ekspresja wykonania
w odniesieniu do treści, ogólne wrażenie sceniczne,
• Wykonawcy biorący udział w Konkursie zostaną uhonorowani dyplomami a Laureaci nagrodami.
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23 stycznia br. w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie.
– Rodzicom składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud włożony w wychowanie dzieci. Wam, drodzy uczniowie składam gratulacje
za wysokie wyniki w nauce oraz życzę, aby ten
czas konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów spor towych zaowocował dla was licznymi
i wysokimi osiągnięciami, zarówno na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim

Wyróżnieni rodzice i uczniowie
– gratulował i życzył Mirosław Stankiewicz w liście
odczytanym przez Małgorzatę Kochanek.
Szkoła im. Marii Curie-Skłodowskiej wyróżniła
również osoby, które szkole pomagają i wspierają.
– Drodzy rodzice, dzięki naszej współpracy i waszemu wsparciu jesteśmy tu dzisiaj. Wychowanie
młodego człowieka na światłego, kreatywnego,
a przede wszystkim odpowiedzialnego obywatela, to
ogromny trud. Wielkie ukłony i szacunek dla was

Kolejne wyróżnienie dla Bożeny Maligłówki
14 grudnia 2012 r. sto pięćdziesięcioro uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego odebrało z rąk wicemarszałek
Barbary Kamińskiej stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom.
W gronie wyróżnionych stypendystów jest
również Bożena Maligłówka, uczennica klasy III LO Zespołu Szkół w Niemodlinie. To kolejne wyróżnienie dla naszej uczennicy, która
wcześniej otrzymała stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Warunkiem uzyskania każdego sty-

pendium są wysokie wyniki w nauce, zwłaszcza
w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych
i sukcesy w olimpiadach lub konkursach. „Program pomocy stypendialnej województwa
opolskiego dla najzdolniejszych uczniów” jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W tym roku odbyła się już jego
piąta edycja. W czterech poprzednich przyznano 584 stypendia na łączną kwotę 1.752 tysięcy złotych.
Elżbieta Woźniak

z naszej strony – powiedziała dyrektor szkoły Krystyna Bartosik-Paszkowska.
Dla zebranych w sali widowiskowej rodziców
uczniowie przygotowali przedstawienie „Bajka stara
jak świat” w wykonaniu teatrzyku szkolnego „Klapa”
kierowanego przez Ewę Bardon-Lewandowską oraz
tańce: polonez, krakowiak i taniec nowoczesny.
mk

IBUK w naszej
bibliotece
Teraz więcej książek i łatwiejszy
dostęp! 15 grudnia uruchomiliśmy
w naszej bibliotece możliwość korzystania z czytelni on-line www.ibuk.pl.
Ibuk.pl to pierwsza i największa w Polsce
czytelnia on-line podręczników akademickich
i książek naukowych wydanych w języku polskim przez PWN. Nasza biblioteka, wraz innymi bibliotekami z naszego województwa wchodzącymi w skład konsorcjum Opolskich
Bibliotek Publicznych, wykupiła dostęp do wybranych publikacji. To ponad 700 pozycji, które można przeglądać bezpłatnie w sieci bibliotecznej, jak również na komputerze
domowym.
Jak korzystać z ibuka? Książki znajdujące
się w katalogu można czytać bezpłatnie
na każdym komputerze mającym dostęp do internetu po uzyskaniu hasła oraz loginu dostępnych w bibliotece.
Szcze gó ły
odnośnie korzystania z czytelni
on-line, dodatkowe wskazówki,
pomoc, można
zawsze uzyskać
w bibliotece lub
w zakładce Pomoc na stronie
www.ibuk.pl.
Jarek
Kownacki
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Świąteczne czytanie

Jasełka w Dwójce
19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2
w Niemodlinie odbyło się przedstawienie
jasełkowe pt. „Łuna na niebie”. Po raz kolejny próbowaliśmy przybliżyć zgromadzonym historię narodzin Chrystusa w betlejemskiej stajence i znaczenie tego
wydarzenia dla całego świata.
W przedstawieniu brali udział uczniowie z klas I – VI,
którzy pięknie deklamowali swoje role, śpiewali kolędy
oraz tańczyli. Gra aktorska oraz niepowtarzalny klimat
sprawiły, że zostało ono bardzo ciepło przyjęte przez publiczność, która nie szczędziła oklasków. Potem ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejsze wykonanie kolędy,

Graczewski Klub Czystych
Serc z wizytą u dzieci
Wolontariusze odwiedzili, jak co
roku, podopiecznych Domu Dziecka
w Strzegowie. Zawieźli piękne prezenty pełne słodyczy, zabawek i książeczek dla dzieci.
Do zaprzyjaźnionego ośrodka uczniowie
gimnazjum jeżdżą dwukrotnie w ciągu roku:
przy okazji świąt i z okazji Dnia Dziecka. Dzięki
hojności nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz
szkoły podstawowej, powstała piękna paczka,
którą mogą teraz cieszyć się podopieczni placówki. Oprócz prezentów była też wspólna zabawa.
Dzieci udekorowały choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Radości było co niemiara.
Na wszystkich buziach gościł uśmiech. Nie pierwszy raz pracownicy i uczniowie wymienionych
szkół wykazują się empatią. W tym roku byli też
darczyńcami Szlachetnej Paczki i zorganizowali
pomoc dla dwóch rodzin w potrzebie.
Pragniemy podziękować firmie przewozowej DANTUR, a w szczególności Panu Andrzejowi Świczewskiemu, dzięki któremu możemy pielęgnować nawiązane przyjaźnie.
Wolontariusze Klubu Czystych Serc
z opiekunem Olą Korzeniowską

a następnie wszyscy zostali zaproszeni na kiermasz
ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez p. Katarzynę Bilińską i uczniów klasy piątej i szóstej.
W tle znajdował się ogromny pejzaż przedstawiający krajobraz Ziemi Świętej wykonany przez
opolskiego artystę p. Arona Knosalę. Całość przygotowały również: p. Zdzisława Kloc, p. Barbara Olszewska, p. Monika Wąchała oraz p. Jacek Kuźniak.
Dzięki współpracy wielu osób mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniach narodzin maleńkiego Jezusa
– niezgłębionej tajemnicy, która przyniosła światu pokój, prawdę, nadzieję i miłość.
Danuta Knosala

W grudniu, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wraz z uczennicami klas czwartych i szóstych ze SP nr 2, zawitaliśmy do Przedszkola
„Bajka” w Niemodlinie. Najmłodsi ucieszyli się
z wizyty swoich starszych koleżanek i przywitali je z radością. Uczennice, ubrane w czerwone
czapeczki świętego Mikołaja, przeczytały najmłodszym historie o nadchodzących bożonarodzeniowych świętach: „Jak aniołki Jezuska kołysały”, „Świąteczne zamieszanie” oraz „Sanie
Świętego Mikołaja”, które dzieci wysłuchały
z zainteresowaniem i skupieniem.
Przedszkolaki cieszyły się na przyjście
świąt i chętnie zdradzały sekrety oczekiwanych prezentów pod choinkę. Życzyliśmy im
spełnienia wymarzonych podarunków, a na zakończenie obdarowaliśmy cukierkami, którymi
częstowały się z ochotą.
Dorota Olszewska

Jasełka przedszkolaków

19 grudnia 2012 r. dzieci z Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, gr. IV „Tygryski”, pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Wysockiej, przedstawiły w Ośrodku Kultury w Niemodlinie „Jasełka”.
Jest to już tradycją przedszkola, że dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej przygotowują i wystawiają
przedstawienie, niosąc przesłanie, „aby święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach
zalśniła blaskiem”. Wszyscy, którzy zaszczycili swą obecnością czas dziecięcych „Jasełek”, dobrze się bawili, słysząc pastorałki i podziwiając taniec pastuszków oraz wzruszali przy brzmieniu kolęd. „Aby Święta były
wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój, mnóstwa prezentów pod choinką, pyszności na wigilijnym stole, wspaniałej rodzinnej atmosfery”,
to słowa życzeń, jakie złożyła Teresa Radziszewska, dyrektor przedszkola, wszystkim zgromadzonym na widowni w OK.
Małgorzata Wysocka

PULS

Edukacja

20

Niemodlina

Niech żyją
dziadkowie!

Przedszkolaki dla seniorów
Porankiem 21 grudnia 2012 roku, w Klubie Seniora w Niemodlinie, zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, na które przybyły przedszkolaki z przedszkola „Bajka”. Dzieci z grupy „Krasnale” z wielką swobodą
zaprezentowały jasełkowy spektakl. Na twarzach seniorów można było zobaczyć uśmiech i wzruszenie. Pod koniec spotkania seniorzy zostali obdarowani własnoręcznie robionymi przez dzieci prezentami. Spotkanie dostarczyło dzieciom i seniorom wiele niezapomnianych wrażeń.
Barbara Grządziel

Nic tak nie cieszy babcie i dziadków jak
zaproszenie na przedstawienie, w którym
występują ukochane wnuczęta. Dzień babci
i dziadka to święto, o którym każdego roku
pamiętają dzieci z naszego przedszkola. Próby do inscenizacji słowno-muzycznych rozpoczynają się jeszcze w grudniu. Poprzez
swoje występy mali artyści wyrażają swoją
miłość i szacunek dla babci i dziadka oraz podziękowanie za okazane ciepło, dobroć i miłość, jaką otrzymują na co dzień. Pierwsi
na swoje występy zaprosili starszacy a były to
pięknie przygotowane „Jasełka”. Pozostałe
grupy prezentowały pełne miłości i szacunku
spektakle słowno-muzyczne. Grupa 4-latków
wystawiła bajkę „Czerwony Kapturek”, w której to prócz kochanych wnuczków, wystąpiły
panie z grupy i zaproszeni rodzice oraz jedna babcia. Były to miłe i kameralne spotkania
zakończone wspólnym słodkim poczęstunkiem i wręczeniem upominków.
Barbara Grządziel

Dzień babci i dziadka
w Przedszkolu ,,Dinolandia”

Dzień babci i dziadka w SP nr 1
Babciuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, smutno by było bez Was na świecie.
Takie życzenia składały wnuczęta swoim dziadkom podczas uroczystości w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w dniu 23 stycznia 2013 roku. Zaproszono babcie i dziadków uczniów
z klas 1a i 3b, aby podziękować im za miłość, cierpliwość i wyrozumiałość oraz za to, że zawsze
można na nich liczyć. Tymi podziękowaniami były wiersze, pięknie przygotowane piosenki, taniec, gra na fletach oraz inscenizacje. Nad całością uroczystości czuwały panie: Barbara Kołodyńska i Barbara Świątek. Pierwszoklasiści po raz pierwszy mieli okazję występować przed tak
wielką publicznością, jednak świetnie poradzili sobie z tremą. Trzecioklasiści już kolejny raz prezentowali swoje zdolności, występując dla babć i dziadków. Dziękujemy dziadkom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Barbara Świątek

W dniu 21 stycznia br. w naszym przedszkolu
odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci
i Dziadka. Dziadkowie to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci po raz pierwszy gościły
w przedszkolu,, Dinolandia” babcie i dziadków.
Widać było, że licznie zgromadzeni goście z niecierpliwością oczekiwali na występ swoich wnucząt. Przedszkolaki wyrecytowały piękne wiersze o miłości do swoich babć i dziadków, o wdzięczności za to, że zawsze mają dla nich czas.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta. Niektórym ze
wzruszenia zakręciła się w oku łezka. Po występie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie zrobione
serduszka – wyraz miłości i szacunku. Po wzajemnych całusach i uściskach, wszyscy zebrani goście zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i Dziadków.
Renata Jankiewicz

XXV Olimpiada Filozoficzna
Ogólnopolska Olimpiada Filozoficzna jest od wielu lat organizowana przez
Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
Zawody I stopnia polegają na samodzielnym
wyborze jednego z tematów wymienionych w ak-

tualnym programie olimpiady i opracowaniu go
w formie pisemnej. Prace, po uzyskaniu akceptacji
szkolnego opiekuna olimpiady, zostają przekazane
do komisji okręgowej. Tam każda praca zostaje
sprawdzona przez 2 recenzentów, którzy opiniują
ją na oficjalnym arkuszu oceny pracy. Do etapu

wojewódzkiego zostają zakwalifikowani uczniowie, których prace uzyskały odpowiednią ilość
punktów.
W tym roku do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się czworo uczniów II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie: Małgorzata Hajt, Paulina Juzwa, Tomasz Drzewiecki
i Aleksander Wójtowicz. Etap wojewódzki odbędzie
się w lutym w Instytucie Filozofii UO w Opolu.
Elżbieta Woźniak
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Konkurs poezji
Marcina Makucha
Człowiek to nie przedmiot
Lecz istota, która myśli
i pragnie spełnić swe marzenia.
Dzięki sercu innych ludzi
Spełnia je… (Marcin Makuch)

Apel do ludzi dobrej woli
Szanowni Państwo!
Dyrekcja i grono pedagogiczne SP nr 1
w Niemodlinie zwraca się z gorącą prośbą
o pomoc w sfinansowaniu drugiego wydania pierwszego tomiku wierszy „Cztery głosy świata” młodego niemodlińskiego poety, absolwenta naszej szkoły, Marcina
Makucha.
19 lutego 2013 r. minie ósma rocznica śmierci
niezwykłego chłopca, Marcina. Po długiej, ciężkiej
i nieuleczalnej chorobie odszedł, nie przeżywszy nawet 17 lat, ale pozostawił po sobie wiele wspomnień,
rysunków i wierszy.
Z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły i dzięki ofiarności sponsorów, wydano dwa tomiki wierszy: „Cztery głosy świata” 2003 i drugi „Łza zapomniana”, już
po śmierci chłopca w 2005 r. Obie książki cieszyły się
i nadal cieszą wielkim zainteresowaniem. Niestety, nakład pierwszego tomiku został wyczerpany.
Chcąc ocalić od zapomnienia jego spuściznę, co
roku nauczyciele naszej szkoły, organizują spotkania
z poezją oraz Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina
Makucha „Ocalić od zapomnienia”, w którym biorą
udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Niemodlin i Tułowic.
W tym roku przypada 10. rocznica wydania
pierwszego tomiku „Cztery głosy świata”. Jeśli się

nam uda, to promocję drugiego wydania książki
„Cztery głosy świata” i konkurs poezji chcemy dedykować Bartkowi Sosnowskiemu, 20- letniemu
mieszkańcowi Niemodlina, choremu na stwardnienie rozsiane. Chłopiec wymaga specjalistycznej
stałej opieki i rehabilitacji. Bar tek, jak Marcin ma
wiele marzeń i planów życiowych, a najważniejsze, to jak najdłużej chodzić, spotykać się z rówieśnikami, zdać maturę i widzieć uśmiechy na twarzy
rodziców i siostry.
Bartek jest podopiecznym Fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro powraca” we
Wrocławiu. Cały dochód zebrany ze sprzedaży wydanej książki chcemy przekazać na konto tej właśnie fundacji, z przeznaczeniem dla Bartka.
Marzenia Marcina się spełniły dzięki dobrym ludziom, pomóżmy spełnić marzenia Bartka. Realizacja
tego dzieła nie będzie możliwa bez Państwa hojności,
pomocy i wsparcia finansowego. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat pieniężnych na konto Rady Rodziców
przy PSP nr 1 w Niemodlinie: 92 8890 1079
0009 3927 4006 0001 z dopiskiem dla Marcina i Bartka. Serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy – nauczyciele
SP nr 1 w Niemodlinie:
B. Kołodyńska, I. Półtorak,
E. Konowaluk, M. Konowaluk

Dyrekcja i grono Pedagogiczne Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
zaprasza na VII Międzyszkolny Konkurs Poezji
Marcina Makucha „Ocalić od zapomnienia”,
który odbędzie się 1 marca 2013r.
o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Cała uroczystość dedykowana jest Bartłomiejowi Sosnowskiemu z Niemodlina, choremu
na stwardnienie rozsiane.
W PROGRAMIE:
• Przybliżenie postaci Marcina Makucha
i Bartłomieja Sosnowskiego.
• Prezentacja wierszy Marcina Makucha
przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Niemodlin, Polskiej Nowej Wsi, Opola.
• Występy przedszkolaków, dzieci z Ośrodka Kultury, uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.
Podczas uroczystości odbędzie się sprzedaż
drugiego wydania książki z wierszami Marcina
Makucha pt. „Cztery głosy świata”. Zebrane
pieniądze będą przekazane na konto Fundacji
na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro powraca” we Wrocławiu, z przeznaczeniem
dla Bar tłomieja Sosnowskiego. Patronat
nad konkursem objął burmistrz Niemodlina.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy – nauczyciele
SP nr 1 w Niemodlinie:
B. Kołodyńska, I. Półtorak,
E. Konowaluk, M. Konowaluk

Szkolne zmagania
młodego Europejczyka
7 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej
Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
miała miejsce gra symulacyjna „Szkolne zmagania młodego Europejczyka”.
Był to projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce skierowany
do uczniów i studentów z województwa opolskiego i śląskiego, zainteresowanych polityką, przestrzenią społeczną i prawami mniejszości, oraz chcących zapoznać się z procesami
podejmowania społecznych i politycznych decyzji. Uczestnicy gry wcielali się w przypisane im role, biorąc tym samym
udział w symulacji procesów uchwalania prawa w Unii Europejskiej. Mimo narzuconych postaci mogli sami stworzyć ich osobowość i podejmować własne decyzje. Z naszej
szkoły do udziału w projekcie zgłosiły się uczennice klasy III LO Malwina Grzeszczuk i Maria Kosterkiewicz. Obie
wróciły bardzo zadowolone i pełne pozytywnych wrażeń.
Elżbieta Woźniak

Zadwórze
– polskie Termopile
W poniedziałek 7 stycznia 2013 r. w Opolu, w biurze posła Patryka Jakiego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie na pracę historyczną pt. „Zadwórze – Polskie Termopile”, dotyczącą obrony Zadwórza przed Bolszewikami w 1920 roku. W konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół z całego województwa opolskiego. W gronie nagrodzonych
znaleźli się uczniowie m.in. z Kędzierzyna-Koźla, Opola i Niemodlina. Niemodlin reprezentowała
Paulina Juzwa, uczennica klasy II liceum Zespołu Szkół w Niemodlinie, której praca została wyróżniona. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Elżbieta Woźniak
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Niemodlina

Pierwsza wygrana

Zwycięzcy Finałowego Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina z patronem zawodów – burmistrzem Niemodlina; Andrzej Strzeja (Szymiszów), Marek Pacek (Brzeg), Sebastian Gall (Janów), Paweł Jabłoński (Gościejowice), Andrzej Polok (Krośnica), Jacek Salata (Niemodlin), Jan Patrys (Tułowice), Paweł Kuźmiński (Brzeg).

Finał dziesięciomiesięcznych
zmagań
16 grudnia 2012 roku w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Niemodlinie rozegrano finałową X rundę II Turnieju Tenisa
Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza
Niemodlina.
Organizatorami Turnieju była gmina Niemodlin
– OSiR i UKS Sokolik Niemodlin, działający przy PSP
nr 2 w Niemodlinie. W dziesięciu rozegranych rundach II edycji Turnieju uczestniczyło 108 zawodniczek
i zawodników z Opolszczyzny i województw ościennych. Finałowa, X runda II Turnieju zgromadziła 30
sportowców – amatorów. Finałową rundę zawodów
otworzył i zamknął Prezes UKS Sokolik Niemodlin
– Bartłomiej Walków w obecności członków Zarządu
Klubu: Edwarda Szmitowicza i Grażyny Janiak. Sędziowali: Barbara Olszewska i Sędzia Główny Turnieju

Warsztaty siatkarskie
Dnia 30 stycznia 2013 r. w niemodlińskiej hali OSiR-u odbyły się warsztaty
siatkarskie, które zostały zorganizowane przez hufiec ZHP Niemodlin z udziałem siatkarzy Stali AZS PWSZ Nysa.
Już od godziny 8.00 w hali można było usłyszeć dźwięk odbijającej się piłki, ponieważ pierwszym punktem całego dnia były rozgrywki o Puchar Burmistrza. Walka była zacięta. Najlepszą
drużyną okazała się reprezentacja niemodlińskich
ministrantów. Po długich turniejowych zmaganiach i głośnym kibicowaniu przyszedł czas
na wspólny obiad, który przygotowała kuchenna
reprezentacja drużyny wędrowniczej. Następnym
punktem całej imprezy były warsztaty siatkarskie
prowadzone przez siatkarzy Stali: Mateusza Biernata, Szymona Piórkowskiego i Krzysztofa Andrzejewskiego. Na początku całego spotkanie nasi goście opowiedzieli o swojej przygodzie z siatkówką
i odpowiadali na pytania uczestników. Następnie

– Zdzisław Grobelski. Puchary i dyplomy wręczył zwycięzcom burmistrz Niemodlina – patron zawodów,
Mirosław Stankiewicz.
Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę
przy organizacji II Turnieju burmistrzowi Niemodlina
– Mirosławowi Stankiewiczowi, Dyrektorowi OSiR-u
w Niemodlinie – Krzysztofowi Kubiakowi, pracownikom OSiR-u.
Zwycięzcy Turnieju Pocieszenia z burmistrzem
Niemodlina:
1. Oktawia Walków (Niemodlin)
2. Jarosław Pencz (Brzeg)
3. Dominika Warzycha (Brzeg)
4. Patrycja Białowąs (Niemodlin)
Zarząd UKS Sokolik Niemodlin
w odpowiednich grupach każdy z uczestników doskonalił swoje umiejętności siatkarskie. Po ciężkim treningu, jednak z nowym doświadczeniem,
przyszedł czas na apel kończący dzień. W czasie
apelu wszyscy wspólnie podziękowaliśmy naszym
gościom za mile spędzony czas oraz sobie za sportową i przyjazną postawę. Dziękujemy serdecznie
wszystkim za pomoc w przygotowaniu warsztatów. Do zobaczenia za rok!
Marta Wydra

Nasza drużyna w dniu 12 lutego
br. odniosła pierwsze, historyczne
zwycięstwo w II lidze śląskiej futsalu.
UKS OSIR pokonał w ciekawym, derbowym spotkaniu bardziej doświadczony, ograny zespół Futsalu Team
Brzeg 2–1.
W pierwszej części tego widowiska UKS
OSIR, w 14. minucie po bramce Dawida Płazy
objął prowadzenie 1–0. Niespełna minutę później po kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego
Dawid Płaza wpisał się na listę strzelców po raz
drugi. Dawid Płaza to 16-letni gracz, który mimo
młodego wieku, wyróżniał się na tle starszych
przeciwników kapitalną kontrolą nad futsalówką
i bardzo dobrym dryblingiem, a także niesygnalizowanym uderzeniem. Nasi rywale szybko odpowiedzieli bramką. Trzeba podkreślić, że kilka razy nasz golkiper, broniący w pierwszej połowie
Paweł Paradowski, zapobiegł zdobyciu drugiej
bramki przez naszych przeciwników.
– Dawid posiada zadatki na dobrego piłkarza – komplementował swojego podopiecznego
trener UKS OSIR Dariusz Lubczyński. – Mamy
problemy w ofensywie, dlatego staramy się,
zgodnie z piłkarską regułą, budować zespół od tyłu. Na treningach pracujemy głównie nad konsekwencją, tak, aby chłopaków nie poniosła młodzieńcza fantazja – mówił trener Lubczyński.
W drugiej połowie spotkania UKS OSIR realizował nadal założenia taktyczne, mądrze ustawiając się w defensywie i bardzo groźnie kontrując
rywali z Brzegu. Zespół Futsalu Team Brzeg bardzo niebezpiecznie szturmował bramkę strzeżoną przez świetnie interweniującego w drugiej
części meczu Mateusza Szymkowa, który na co
dzień reprezentuje barwy lidera A klasy Sokoła
Niemodlin, a w NHLP FC Niemodlin.
– Miałem dobry dzień – przyznał Mateusz
Szymków. – Cieszę się, że swoimi interwencjami
przyczyniłem się do naszego pierwszego zwycięstwa – mówił po spotkaniu. Szczególnie po strzałach Tomasza Rabandy, który jest także trenerem zespołu z Brzegu, nasz bramkarz wykazał
się kapitalnym refleksem i formą. W ostatnich
minutach pod polem karnym UKS było bardzo
gorąco. Bramkarz Brzegu Marcin Raczkowski
brał udział w akcjach swojego zespołu i po jednym z jego strzałów futsalówka obiła się od poprzeczki i spadła w okolicach linii bramkowej.
Gratulujemy naszej drużynie pierwszego
zwycięstwa w II lidze śląskiej futsalu. Chłopakom
należą się słowa pochwały ze wysiłek i serce, jaki włożyli w zdobycie upragnionego, pierwszego
zwycięstwa w lidze. Drużyna ma potencjał. Potrzeba tylko systematycznej, konsekwentnej pracy na treningach i powoli będzie coraz lepiej.
Alan Szpala

UKS OSiR Jedynka Niemodlin
– Strzelec Gorzyczki
Zapraszamy na mecz II Ligi Futsalu,
który odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2013 r., godzina 17.00, w hali widowiskowo sportowej OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11.
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Częste pobyty w szpitalu, który znajduje się 150 km od domu Maćka oraz
koszty związane z zakupem leków, nadszarpnęły domowy budżet.
Dlatego zwracamy sie do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku, aby pomóc Maćkowi ukończyć leczenie i dać mu szansę na normalne,
szczęśliwe życie.
Z góry dziękujemy za wsparcie.
Maciej z rodzicami
dane kontaktowe: a_sukiennik@wp.pl
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
19285 – Babicz Maciej – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia

Szanowni Państwo
Nasz syn Maciek, młody mieszkaniec Lipna, ma 4 lata. Po urodzeniu
stwierdzono u niego niedotlenienie okołoporodowe, a gdy miał dwa latka, rozpoznano epilepsję. Wtedy też wykryto złośliwego guza mózgu (glejak IV stopnia). W lutym 2012 roku przeszedł operację usunięcia guza, która uratowała mu życie. Od tego czasu kontynuuje leczenie chemio-radioterapią.
Dzięki przebytej operacji i zabiegom stan Maćka widocznie się poprawił,
jednak zabiegi trzeba kontynuować, aby leczenie odniosło zamierzony skutek.

Dane potrzebne do przekazania 1% podatku [druk PIT]:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Numer KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 19285 – Babicz Maciej
Szanowni darczyńcy! Prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego – dzięki temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia naszym podopiecznym.

Złote Gody - 50-lecie małżeństwa
Dnia 27 grudnia burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz odznaczył medalami
nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie Państwa: Zuzannę
i Bogdana Piwko, Krystynę i Stanisława Kwiecińskich, Janinę i Tadeusza Pikus.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu lat szczęścia i zdrowia.

PULS
Niemodlina

Noc sylwestrowa
w Grodźcu
Tradycyjnie, jak co roku, najpiękniejsze fajerwerki oświetlały noc sylwestrową w Grodźcu. Nie brakło też ciepła ogniska i serdecznych życzeń mieszkańców. Organizatorom
spotkania mieszkańcy serdecznie dziękują.
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STUDNIÓWKA

kl. 3b

Od lewej: Remigiusz Martynowicz, Maria Kosterkiewicz, Sebastian Zacharowski (za Marią),
Malwina Grzeszczuk, Weronika Wilk, Maciej Lepszy (za Weroniką), Agata Pilarek, Katarzyna
Filip, Barbara Szklarska, Marlena Sawicka, Patryk Diduch, osoby towarzyszące.

Od lewej: Anna Kamaryk, Ewa Rosińska, Dorota Gorczowska, Kamil Bar, Anna Bąk,
Katarzyna Szymków, Mateusz Karbownik, osoby towarzyszące.

Szkoła kierowców
Molex

Zaprasza na kursy
prawa jazdy kat. A, B i C
tel. 77 4606868
602 488 557, 606 752 104

Fot. Alicja Kojat-Waranka

kl. 3a

