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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce
grudniowe wydanie „Pulsu
Niemodlina”, w którym czuć
atmosferę zbliżających się
świąt. Tworzą ją zamieszczone życzenia oraz relacje z odwiedzin świętego Mikołaja.
Jest także ar tykuł podsumowu ją cy akcję Szla chet nej
Paczki, która już po raz drugi pomogła w naszej gminie
wielu potrzebującym rodzinom, jak i darczyńcom, myśleć o Świętach Bożego Narodzenia z radością.
Zapraszamy do lektury
relacji z święta górniczego stanu – Barbórki oraz podsumowania obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.
Zamieszczamy także wspomnienie o ppłk. Mirosławie Łozińskim, który był jednym
z obrońców Przebraża.
Zachęcamy do przeczytania wywiadów. Rozmawiamy z Elżbietą i Mariuszem
Woźniakami o ich historycznej
pasji i Kabaretem Młodych
Panów o byciu w kabarecie
i telewizji.
Ponadto w świątecznym
„Pulsie Niemodlina” odnajdzie cie Pań stwo prze pi sy
na najlepszego, czyli niemodlińskiego kar pia, których
warto spróbować w te święta.
Zapraszamy również do lektury artykułów i informacji o bieżących sprawach i wydarzeniach spor towych, z życia biblioteki i niemodlińskich szkół.

W GRUDNIU
I STYCZNIU
ZA GROSZE

Prosimy przyjąć
najserdeczniejsze
życzenia
pięknych świąt Bożego
Narodzenia,
rodzinnego ciepła,
a pod choinką
prezentów.
Wszelkiej pomyślności
w nowym roku 2014
życzy
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
wraz z pracownikami

• zimne ognie
• fajerwerki
• świeczki

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

Wydarzenia
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Barbórka w Graczach
4 grudnia – w dniu wspomnienia
patronki, św. Barbary – górnicy kopalni Bazalt-Gracze obchodzili
swoje święto.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą. W nabożeństwie odprawianym w parafialnym kościele uczestniczyli,
w galowych mundurach, pracownicy „kamionki” i ich rodziny. Kolejnym punktem obchodów święta było uroczyste
spotkanie w Zakładowym Domu Kultury w Graczach. Prezes spółki, Andrzej Miśta, przywitał przybyłą brać górniczą z rodzinami oraz samorządowców gminy Niemodlin,
proboszcza graczewskiej parafii i dyrektorów przedszkola i szkół z Graczy.
– Barbórka prawie kończy rok kalendarzowy i rok produkcyjny, który był bardzo trudny dla kopalni. Na tę chwilę zamknęliśmy tzw. pole A wyrobiska, z którego wydobyliśmy od 1946 roku ok. 8 milionów ton, na grubość skały około osiemdziesięciu
metrów. Przeszliśmy na poziom B i rozpoczęliśmy ostatni poziom eksploatacyjny
na naszym wyrobisku, na poziomie 89 metrów n. p. m. Być może zakończy się on
na 70. lub 65. metrze n. p. m. Jest to ostatni poziom, który pozwoli nam wydłużyć
żywot kopalni. Mam nadzieję, że będzie on jak najdłuższy – powiedział prezes Miśta. – Fedrowanie ostatniego poziomu nie pozwala zapomnieć, że powoli będziemy
musieli radzić sobie bez kopalni. W tym roku pierwszy raz w naszej historii przekroczyliśmy 100 tys. ton mieszanek, które nigdy nie były naszą ważną produkcją.
Również przekroczyliśmy 100 tys., ale metrów sześciennych, produkcji styropianu.
Te dwa działy produkcyjne pozwalają nam optymistyczniej patrzeć w przyszłość.
Życzę nam wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że będzie nam lepiej. Nadziei, że
zrobimy coś nowego i kopalnia będzie żyła dłużej, niż sobie wyobrażamy oraz miłości między bracią górniczą, między rodzinami. Na szczęście patronka nasza czu-

Występ artystyczny

wała i nie było żadnych wypadków, które zaliczylibyśmy do nieszczęść. Dziękujemy
jej za to i za wszystko, co osiągnęliśmy.
Po życzeniach od prezesa Bazaltu-Gracze przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród zasłużonym pracownikom kopalni, wśród których znalazł się sam Andrzej Miśta, przepracowawszy 40 lat w górnictwie.
Życzenia dla graczewskiego stanu górniczego złożyli zastępca burmistrza
Bartłomiej Kostrzewa oraz przewodniczący RM Mariusz Nieckarz. – Wszystkim pracownikom składam życzenia bezpiecznej, spokojnej pracy, sukcesów zawodowych
i osobistych, a także wszelkiej pomyślności i wytrwałości. Niech górnicze szczęście
was nigdy nie opuszcza. Szczęść Boże górniczej braci – życzył Bartłomiej Kostrzewa w imieniu władz samorządu.
Po oficjalnej części barbórkowych uroczystości nastąpił występ artystyczny dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Graczach. Recytowane i śpiewane życzenia od najmłodszych, płynące ze sceny, spotkały się z entuzjazmem zebranych, a śmiech wywołał skecz zaprezentowany przez gimnazjalistów. W dobrych
humorach goście i gospodarze udali się na toast i poczęstunek.

Odznaczeni pracownicy kopalni

Odznaczeni:
Za 40 lat pracy w górnictwie „Złotą odznakę” i dyplom honorowy oraz za 40
lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymali: Andrzej
Miśta, Stanisław Litwin, Tadeusz Waliński.
Za 35 lat pracy w górnictwie „Srebrną odznakę” i dyplom honorowy oraz za 35
lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymali: Lech
Bandrowski, Robert Dressler, Mieczysław Dobroczyński, Jan Juszczyszyn, Piotr
Juszczyszyn, Zbigniew Kordowina, Krystyna Litwin, Adam Niedziejko, Anna Ostrowska, Bronisław Ślusarek, Rozalia Świercz.
Za 30 lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymali: Krzysztof Czubak, Józef Jurkiewicz, Marian Lechowicz, Krystyna Ryndak, Eugeniusz Szamszur.
Za 25 lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze „Brązową odznakę”, dyplom honorowy, złoty zegarek i nagrodę pieniężną otrzymali: Adam Rożniatowski,
Jacek Witos.
Za 25 lat pracy w firmie Bazalt-Gracze „Brązową odznakę”, dyplom honorowy i nagrodę pieniężną otrzymał Kazimierz Zbiciak.
Pracownicy odchodzący na emeryturę i rentę, którzy za długoletnią pracę w firmie Bazalt-Gracze otrzymali pamiątkowy grawerton i nagrodę pieniężną: Paweł
Bartecki (24 lata pracy), Władysław Jędrzejowski (36 lat pracy), Aleksander Nosko
(34 lata pracy), Zenon Samek (36 lat pracy), Michał Szurgut (37 lat pracy).
Odznaczenia Związku Zawodowego Górników w Polsce
przy spółce Bazalt-Gracze.
Honorowe Kordy otrzymali: Marian Lechowicz, Zygmunt Bąk.
Za zasługi dla ZZG „Złotą odznakę” otrzymał Adam Mickiewicz, „Srebrną odznakę” otrzymał Adam Niedziejko, zaś „Odznaczenie Konfederacji” otrzymał Bogdan Judasz.
mk
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Wydarzenia
Marek Koprowski

3 grudnia w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie poświęcone tragedii Kresów
Wschodnich w 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu.
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz dokonał podsumowania wydarzeń, jakie miały miejsce w Niemodlinie w związku z obchodami tej tragicznej rocznicy. W swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń takich, jak: powołanie w kwietniu 2012 roku zespołu ds. obchodów 70. rocznicy męczeństwa Polaków na Wołyniu
i Kresach Południowo-Wschodnich. W skład tego zespołu weszli m.in. radni rady
miejskiej, kierownictwo urzędu miasta, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele gminnych organizacji społecznych. Zadaniem zespołu było ustalenie przebiegu wydarzeń związanych z przypadającą w 2013 roku 70. rocznicą zbrodni na Wołyniu oraz 730-leciem lokacji Niemodlina.
W dniu 7 marca 2013 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się pierwsze
spotkanie autorskie z Markiem Koprowskim, autorem książek „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939–2013”, które honorowym patronatem objęła gmina Niemodlin.
Na przełomie kwietnia i maja ogłoszono siedem konkursów związanych z męczeństwem Polaków na Wołyniu dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół
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Spotkanie podsumowujące
obchody 70. rocznicy
ludobójstwa na Wołyniu
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Nagrody dla zwycięzców tych konkursów zostały wręczone podczas obchodów Dni
Niemodlina w czerwcu 2013 r.
W dniu 11 lipca 2013 r. w Niemodlinie odbyły się uroczystości związane
z obchodami 70. rocznicy ludobójstwa
Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo–Wsch., które rozpoczęto mszą święta w kościele w Niemodlinie w intencji
pomordowanych Polaków na Wołyniu.
Następnie odbył się uroczysty apel
pod pomnikiem Ludwika Malinowskiego
na Placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie, z udziałem Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego – 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, kombatantów, zaproszonych gości. Uroczystości zakończyło spotkanie z Janem Wajmanem dotyczące jego najnowszej książki pt.
„Niewdzięczne losy Doliniaków”, opartej na osobistych wspomnieniach autora,
który był naocznym świadkiem mordu, jakiego dokonali ukraińscy nacjonaliści
na jego ojcu w czasie Wigilii 1944 r.
Następnie burmistrz zaprosił zebranych w Ośrodku Kultury mieszkańców
Niemodlina na spotkanie z Markiem Koprowskim, autorem książek „Wołyń.
Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I-III” oraz „27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej”.
– Jest mi niezmiernie miło, że mogę być u was po raz drugi i mówić o swoich książkach. Kiedy jechałem do Niemodlina, zastanawiałem się, czy takie spotkanie ma sens, czy będzie to kogoś interesować. Przypomniałem sobie wtedy dyskusję, jaką prowadziliśmy w wydawnictwie. Jedna z osób przypomniała cytat
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego: „Myśmy wszystko zapomnieli; mego
dziadka piłą rżnęli…Myśmy wszystko zapomnieli”. Uważam, że powinniśmy pielęgnować pamięć o naszych przodkach. Zwłaszcza, że część mieszkańców Niemodlina to są Wołyniacy. Tutaj zostali osiedleni obrońcy Przebraża. Tutaj jest pomnik Ludwika Malinowskiego – powiedział Marek Koprowski.
Dwa pierwsze tomy książki Koprowskiego otrzymały nagrodę czytelników dla
najlepszej książki popularnonaukowej opowiadającej o XX-wiecznej historii Polski, w konkursie Książka Historyczna Roku, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, TVP i Polskie Radio. Autor przygotowuje kolejne tomy, które zostaną opublikowane na wiosnę przyszłego roku. Na spotkaniu Marek Koprowski
omówił zawartość wydanych publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem losów
Polaków na Wołyniu i okrucieństwa, jakiego doświadczyli ze strony ukraińskich
nacjonalistów.
W dalszej części spotkania wystąpił Andrzej Koziar z Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Delegatura
w Opolu, pod tytułem „Wołyń 1943 – trudna pamięć”, uzupełniając wystąpienie
swojego przedmówcy.
Na zakończenie spotkania wyświetlony został film dokumentalny z 2009
roku „Było sobie miasteczko...”, opowiadający o historii Kisielina, miasteczka
na Wołyniu, w którym do czasów II wojny światowej żyło w zgodzie kilka narodowości: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi. Miasteczko było zamożne,
dobrze prosperowało, stanowiło też silny ośrodek ariański na tych ziemiach.
Znajdowała się tam drukarnia i biblioteka, działała tłocznia oleju, gorzelnia,
cegielnia, mleczarnia. Dziś po dawnej świetności zostało niewiele, chociaż ziemie tam urodzajne. Przedwojennej mieszanki narodów też już nie ma. Mieszkają tam sami Ukraińcy. Za to pośród zieleni wciąż stoją ruiny kościoła, który był miejscem i niemym świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w Kisielinie 11
lipca 1943 r. Tego dnia nacjonaliści ukraińscy, właśnie w murach świątyni, brutalnie wymordowali część polskich mieszkańców Kisielina. Reszta ratowała się,
uchodząc na zawsze z rodzinnej ziemi. Narratorami filmu jest rodzina Dębskich: Krzesimir Dębski, jego matka Aniela, brat Wisław, syn Radzimir oraz bratanica Ulesława Lubek.
Renata Szewczyk
mk

Aktualności
Tegoroczny finał
Szlachetnej Paczki
w rejonie Niemodlina przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania. Paczki trafiły do trzydziestu pięciu rodzin zamieszkujących gminy Niemodlin i Tułowice. Średnia wartość każdej
z przygotowywanych przez darczyńców paczek to prawie 3 000 zł. W sumie udało się
zorganizować i przekazać pomoc o łącznej
wartości 101 010 zł.
Jedną paczkę średnio przygotowywały trzydzieści dwie osoby, co świadczy o wielkim zaangażowaniu darczyńców, ich krewnych i znajomych. Nie będziemy również ukrywać, że do tego wyniku
przyłączyły się szkoły i przedszkola, których podopieczni wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym
okazali wiele serca i hojności.
– Dla naszych dzieci przygotowywanie paczki to
wspaniała lekcja dzielenia się z innymi. Miały one
okazję zobaczyć na własne oczy, jak wspaniały prezent
mogliśmy przygotować dzięki temu, że niemal każdy
coś przyniósł. Zobaczyły, że razem możemy więcej
i lepiej pomagać – mówi jedna z nauczycielek koordynujących zbiórkę w szkole.

Magazyn Szlachetnej Paczki został zorganizowany w Zespole Szkół w Niemodlinie. Przygotowywane
przez darczyńców prezenty gromadzone były już
od początku miesiąca. Jednak punktem kulminacyjnym był weekend siódmego i ósmego grudnia, kiedy
to od rana darczyńcy z pomocą wolontariuszy zapełniali magazyn. Wchodzące do niego osoby nie mogły
uwierzyć, widząc pralki, lodówki, wannę, wersalki i łóżka, szafę i, oczywiście, piętrzące się na stołach przepięknie opakowane paczki.
– To było prawdziwe szaleństwo. Odbierało
nam mowę ze zdumienia, kiedy widzieliśmy darczyńców wnoszących kolejne pakunki. Widać było,
jak bardzo starali się o spełnienie jak największej
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Finał Szlachetnej Paczki w Niemodlinie

liczby potrzeb każdej z rodzin. Zadbali także o opakowanie ich tak, żeby wyglądały jak prawdziwe prezenty. To było coś naprawdę pięknego i budującego,
a przekazywanie takich prezentów rodzinom to
prawdziwa przyjemność – opowiada jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki.
– Staraliśmy się jak mogliśmy, żeby spełnić wszystkie potrzeby naszej rodziny. Wiedzieliśmy, że to są
przecież ludzie, którym w życiu jest teraz bardzo ciężko i że pewnie liczą na naszą pomoc. Bardzo jesteśmy
ciekawi, czy nasz prezent spełnił oczekiwania rodziny.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Teraz z niecierpliwością będziemy czekać na informację i relację od wolontariuszki z przekazania paczki– zwierza się jeden
z darczyńców.
Dwa finałowe dni Szlachetnej Paczki to czas
bardzo intensywnej pracy siedemnastu wolontariuszek, które przejmowały paczki od darczyńców i odwiedzały swoje rodziny, zawożąc im prezenty. Pani
Kasia wspomina:
– Przekazywanie rodzinom paczek to najprzyjemniejszy moment w całym projekcie. Emocje, które przeżywają rodziny udzielają się oczywiście i nam.
Razem z nimi cieszymy się, często płaczemy, a czasem i my nie wiemy, co powiedzieć, kiedy wspólnie
rozpakowujemy paczki. Przecież sami do końca nie
wiemy, jaką paczkę przygotował darczyńca i dla
nas to również jest niespodzianka. To ogromny ładunek pozytywnej energii. Jedna z dziewczynek z rodziny, której przekazywałam paczkę, zapytała czy jeste-

Pizzeria Primavera
Wesołych świąt
i szczęśliwego nowego roku 2014

śmy pomocnikami świętego Mikołaja. Właśnie trochę tak to wszytko wygląda: magazyn z pięknymi
prezentami, które są zmaterializowanymi marzeniami naszych rodzin. Potem załadunek do naszych
aut (taki współczesny substytut sań) i obserwowanie, jak marzenia się spełniają przy rozpakowywaniu kolejnych prezentów. Tyle, że to nie święty Mikołaj. To prawdziwi ludzie dobrej woli, którym nie jest
obojętny los drugiego człowieka. Ludzie, którzy mają wielkie serca.
Liderka naszego zespołu wolontariuszy Szlachetnej Paczki, Tatiana Śnieżek, nie kryła radości:
– Trzynasty finał za nami i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pomóc tak wielu rodzinom
i osobom w potrzebie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni
wszystkim darczyńcom oraz osobom, które zaangażowały się w pomoc realizacji Szlachetnej Paczki. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół za udostępnienie nam
pomieszczeń i Internetu oraz uczniom za pomoc
w przenoszeniu paczek i przygotowaniu magazynu
i kawiarenki. Wszystkim naszym wspaniałym kierowcom busów, bez których niemożliwe byłoby dostarczanie tych wszystkich lodówek, pralek, wersalek i innych darów wielkogabarytowych. Dziękujemy także
osobom, dla których to wszytko przygotowywaliśmy,
za ich cudowne emocje oraz lekcje wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Wszystkich, którzy nie
zdołali włączyć się do projektu w tym roku, zapraszamy do Szlachetnej Paczki za rok.
Katarzyna Krzyżanowska

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

lek. dent. Monika Kozieł

Czynna w okresie świątecznym
24 XII nieczynne • 25 XII nieczynne
26 XII od 14.00 do 22.00
31 XII nieczynne
1 stycznia 2014 od 14.00 do 22.00

Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)

Już otwarte!

Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00

L’real EXPERT & CAFÉ

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Nowy salon fryzjersko-kosmetyczny
Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4 (przy targowisku)

Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18
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Niemodlina

Historia to była odskocznia
Elżbieta i Mariusz Woźniakowie
od lat opisują i popularyzują historię dawnego powiatu niemodlińskiego. Wydali o Niemodlinie dwie książki: „Pocztówka
z Niemodlina” oraz „W krainie
niemodlińskich stawów”. Ich strona internetowa www.niemodlin.org ma prawie 6,5 mln odsłon. W tym roku zostali uhonorowani statuetką Złotego Sokoła.
Marek Krzyżanowski: Jak zaczęło się zainteresowanie historią i kiedy? Czy w czasie
lekcji w szkole podstawowej?
Elżbieta Woźniak: Nie powiem, żebym
nie lubiła historii. W szkole podstawowej na historii słuchało się opowiadań, które, jak w kinie albo
teatrze, można było zobaczyć, łatwo wyobrazić. To

było coś fantastycznego. Za to ze szkoły średniej
zapamiętałam tylko programy par tii politycznej.
Głównie to mi utkwiło w pamięci i do dzisiaj tego
nie cierpię, jak śni się po nocach. Natomiast reszta przyszła później, ponieważ my jesteśmy z rocznika, który w szkole uczył się czegoś, co później okazało się, że nie było prawdą i ta historia była zupełnie inna. I żeby dowiedzieć się czegoś, trzeba
było samemu ją poznawać.
Mariusz Woźniak: Ja zawsze byłem raczej
„ścisłowcem”, ale historię lubiłem. Jednak naprawdę
historia mnie zainteresowała w roku dziewięćdziesiątym, kiedy przeczytałem „Cień Łambinowic” Edmunda Nowaka i odkryłem, że kilka kilometrów od Tułowic było straszne miejsce, gdzie mordowano ludzi.
Wtedy zacząłem zgłębiać historię, która najbardziej
mnie interesuje – historię przejścia, niemiecko-polską,
czyli połowa lat czterdziestych ubiegłego wieku. Istniało tutaj państwo niemieckie, ich kultura, budowle, które zostawili po sobie. I nagle przychodzi rok czterdziesty piąty, koniec wojny. Wchodzą Rosjanie,
a za nimi Polacy, którzy przejmują wszystko. Właśnie

szczegóły tego momentu przejścia najbardziej mnie
ciekawią – jak to było. Nie interesuje mnie dawna historia. Owszem, jest to ciekawe i warto ją znać. Ale
interesują mnie lata trzydzieste, czterdzieste, pięćdziesiąte ubiegłego wieku.
EW: Może też przyczyniło się do tego to, że nie
można było wcześniej o niej mówić. Ten temat był
pominięty.
MW: Nas uczono, że były tutaj stare piastowskie
ziemie, później nic i w zasadzie w czterdziestym piątym przyszła kultura.
Żadnych Czechów, żadnych Niemców.
MW: Wychodziło na to, że Niemcy, którzy tutaj
mieszkali i budowali Niemodlin, to byli źli ludzie, o których lepiej nie mówić.
Wasze zainteresowanie historią to nie tyle uczenie się jej, a bardziej odkrywanie tajemnicy – jak było naprawdę.
MW: Taka była ówczesna polityka, że starano się
zatrzeć niemieckość tych terenów.
EW: Nie mamy rodzinnych powiązań z Niemodlinem. Nasi rodzice przyjechali tutaj po wojnie.
Więc było to dla nich zupełnie obce miejsce i nie mogli od dziadków poznać jego historii, jak w niektórych
rodzinach, gdzie przekazuje się ją w opowieściach rodzinnych. Musieliśmy na własną rękę szukać źródeł, poznawać ludzi, którzy mogli pamiętać lub znać historię
sprzed czterdziestego piątego.
MW: W ogóle tych ludzi bardzo mało zostało. Teraz w zasadzie nie ma z kim rozmawiać.
W tym wszystkim widzę chęć odkrywania historii dla siebie, a nie tylko realizowania
się w pisaniu i publikowaniu.
MW: Tak, zbadać, dowiedzieć się. Jestem z zawodu nie tylko inżynierem, ale także oficerem policji, więc to było trochę jak śledztwo – ustalić, jak to
było naprawdę.
Nie skończył pan żadnych studiów historycznych?
MW: Żona jest inżynierem. Ja jestem inżynierem. A historia to konik, hobby, rzecz całkiem uboczna. Jako pracę inżynierską robiłem projekt przetwornika dudnieniowego. Później pracowałem w policji
w wydziale informatycznym, telekomunikacyjnym,
a w domu czytałem, szukałem. Historia to była taka odskocznia. Kiedy poszedłem na emeryturę, to
miałem więcej czasu.
Czy mówią o panu historyk?
MW: Tak, słyszałem to wiele razy. Nie jestem
historykiem. Czuję się bardziej regionalistą. Chociaż,
gdyby przeliczyć dwadzieścia lat zajmowania się historią na wykształcenie uniwersyteckie, to miałbym
cztery fakultety.
EW: Doktorat (śmiech).

Ludzie
Słuchacze odczytu albo czytelnicy waszych książek widzą efekt finalny. Jak wygląda przygotowanie publikacji?
EW: Na pewno trzeba opierać się na różnych źródłach, nie tylko na tym, co ktoś powiedział, bo po Niemodlinie krążą różne historie. To trzeba zweryfikować.
MW: Źródła pisane, książki, biblioteki cyfrowe. Akurat w tematach, które nas interesują, podstawą jest literatura niemieckojęzyczna.
EW: Dlatego podróżujemy za granicę. Dwa razy byliśmy w bibliotece w Königswinter koło Bon [na
zdjęciu obok]. Znamy również dyrektora Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen.
MW: Cennym źródłem wiedzy o dawnym powiecie niemodlińskim są kalendarze niemodlińskie – Falkenberger Heimatkalender, wydawane od 1926
do 1942 roku, pisane gotykiem, który ciężko się czyta. Pisali je ludzie zakochani w tym regionie. Znajdują się w nich legendy, wiersze ludowych poetów, wiele różnych informacji. Po prostu kopalnia wiedzy.
EW: Z gazet niemieckich czerpiemy spisane relacje świadków, a także od osób prywatnych, które przysyłają nam swoje wspomnienia.
MW: Nasza strona internetowa www. niemodlin.
org jest w części dwujęzyczna. Dlatego dużo Niemców do nas pisze: jedni piszą, że im coś się podoba,
inni, bo mają pretensje, jeszcze inni, żeby coś przekazać. Tak np. dostaliśmy opis ucieczki przed Rosjanami w czterdziestym piątym od właściciela tartaku w Siedliskach. Dzięki stronie są kontakty. Jednak praca
nad nią jest czasochłonna – przygotowanie i opracowanie materiałów. Poza tym utrzymujemy ją za nasze

pieniądze, ponieważ musimy opłacić miejsce na serwerze. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne i my nie
mamy z tego żadnych profitów.
Spotykacie się z osobami, które tutaj kiedyś mieszkały. Jakie są ich reakcje na odwiedzane miejsca?
MW: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę nie wiemy, co sobie myślą. Wiemy tylko, co mówią, a mówią pozytywnie. Jak ktoś jest kulturalny, to nic złego
nie powie.
EW: Pamiętam, przyjechała do Niemodlina Andrea z Münster, aby szukać śladów przodków, którzy
byli ewangelikami i zostali pochowani w Radoszowicach. Pojechaliśmy tam, ale nie znaleźliśmy ich nagrobków. Za to tak bardzo spodobał się jej Niemodlin, że
była po prostu nim zafascynowana. Mówiła: jakie piękne miejsce, jaki piękny Rynek, po którym często chodziła. Tylko pytała się: co to jest, ta autostrada przez
sam środek miasta? Po kilku miesiącach znowu przyjechała, tak bardzo jej się spodobało. Była też w parku w Lipnie. Okazało się, że jest doktorem biologii i wiele gatunków roślin jest jej znanych.
Wydaliście w 2009 roku książkę „Pocztówka z Niemodlina”. Jak wyglądała praca
nad pozycją zawierającą prawie dwieście
pocztówek Niemodlina i okolic?

EW: Ja pierwszą pocztówkę dostałam w szkole. Ktoś z uczniów przyniósł i zrobiłam sobie ksero.
Tak się zaczęło moje kolekcjonowanie pocztówek.
MW: Za pocztówkami trzeba było jeździć po giełdach staroci, jarmarkach: do Gdańska, Jeleniej Góry,
do Chorzowa, Katowic. Czasami trzeba było przewertować dwa tysiące pocztówek zanim coś się ciekawego znalazło. Ręce bolały od przeglądania. Jak miałem
podwójne, to wymieniałem się ze znajomymi za te, których nie miałem. Potem pojawiło się Allegro, Ebay. Również w Niemczech się kupowało. Prawie dwadzieścia
lat zbierania.
EW: Kiedy zaczynaliśmy, to pocztówki kosztowały pięć złotych, a teraz nawet dwieście lub trzysta.
MW: W książce są nie tylko nasze pocztówki.
Chcieliśmy pokazać bogactwo materiału, dlatego
w książce znalazły się pocztówki naszych znajomych.
„Pocztówka z Niemodlina” to książka-pamiątka, która
zbiera w jednym miejscu informacje o przedwojennym
Niemodlinie oraz pozwala zobaczyć, jak to wszystko
wtedy wyglądało.
EW: To miała być książka dla zwykłych ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do książek typowo historycznych, z masą przypisów. Takie książki czyta się ciężko
i człowiek w pewnym momencie denerwuje się, że jest
tak głupi, bo nic z tego nie rozumie (śmiech).
MW: My piszemy tak, żeby było ciekawie. Piszę
o tym, co mnie zaciekawiło. Nie piszę jak typowy historyk. Chodzi o to, by się czymś podzielić. To jest chyba naturalne.
Wydaje się, że podobny cel przyświecał
powstaniu książki „W krainie niemodlińskich stawów”.
MW: Stawy chodziły mi po głowie od dawna, bo
kiedyś byłem zapalonym wędkarzem. Chciałem pokazać, jak cenną rzeczą są nasze stawy. Mało kto zwraca na to uwagę.
Praca nad książką o stawach musiała
być trudna.
MW: Bardzo, bo to specyficzna tematyka.
Wiele czytania różnych niemieckich historycznych
przekazów. Materiał był trudno dostępny. Nie jest łatwo pójść do biblioteki i znaleźć coś o stawach.
W dziesiątkach różnych książek szukałem i zbierałem
informacje po trochu. Poza tym dwa lata jeździłem
na odłowy z aparatem.
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Czy widząc zdjęcia z przeszłości, szczególnie widzielibyście któreś miejsce niezmienione, takie z czasów świetności?
MW: Odpowiem tak: Napisałem tekst o przyszłości Niemodlina. Powiedzmy tak za ok. trzydzieści lat.
Wjeżdżamy do miasta i widzimy zakaz wjazdu na Rynek. Za to jest nakaz jazdy w ulicę Drzymały, na której widzimy wyremontowane mury miejskie. Jest duży parking. Jest odbudowana wieża. Ludzie chodzą,
zwiedzają, robią zdjęcia. Kręcą się też dzieci, które należą do niemodlińskiego bractwa rycerskiego. Wchodzimy na Rynek: nie ma pasów zieleni, nie ma drzew.
Duża przestrzeń. Wszystko pięknie wybrukowane. Kamienice są odremontowane. Przed nimi stoją parasole. Ludzie jedzą lody, piją kawę i piwo. Idziemy w stronę zamku. Widzimy, że przed nim stoi wybudowana
piękna fontanna. Brama zamku jest otwarta. Na niej
tabliczka Urząd Miasta. Wchodzimy do środka. Jest
strzałka z napisem „Muzeum regionalne”. Są sale
przedstawiające historię miasta, rybołówstwa. Na dole jest restauracja, a w menu karp po niemodlińsku
i niemodlińskie piwo, bo browar w Niemodlinie
na powrót działa.
EW: Najważniejszy jest zamek. Cały zachowany
piastowski obiekt. Wszystkie elementy: stropy, piwnice. Wszystko oryginalne.
MW: Tylko w jakim jest on stanie. Boję się momentu, kiedy pójdę na Rynek po chleb i zobaczę,
że na zamku zapadł się dach. Mało tego, jeszcze okaże się, że grozi zawalaniem i go rozbiorą. Zamek, obok
kościoła katolickiego i ewangelickiego, to symbol miasta. Widok Niemodlina to były te trzy wieże.
Czy jest coś, o czym jeszcze chcecie napisać?
MW: W dawnym powiecie niemodlińskim jest kilka ciekawych rzeczy, zasługujących na szerszą wiedzę.
Pierwsza to obozy w Lamsdorf, o których pisaliśmy. Druga rzecz to tułowicka porcelana znana w całym świecie. Trzecią były stawy. I jeszcze jest czwarta – Bory Niemodlińskie. Też nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakim
bogactwem są dla nas. Przyzwyczailiśmy się do nich.
Ale wystarczy pojechać w stronę Warszawy – wszędzie
pusto i równo. A my tutaj mamy ponad czterdzieści tysięcy hektarów lasu i mało kto zna ich historię. Chcielibyśmy ją pokazać, a dokładniej, związek człowieka z lasem, kulturę ludzi z nim związanych.

PULS

Mikołajki
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Niemodlina

Mikołaj
na sportowo
Mikołajki na sportowo, czyli dwa
dni sportowej rywalizacji, tenisistów,
siatkarek i koszykarzy. Wielu gości,
jeszcze więcej emocji i radości.
6 grudnia w hali OSiR-u odbyły się zawody sportowe „Mikołaj na sportowo”. O godzinie 10.00 do rywalizacji przystąpili tenisiści
stołowi, reprezentanci szkół podstawowych
z gminy Niemodlin w VI Mikołajkowym turnieju tenisa stołowego o nagrodę burmistrza Niemodlina. Tenisiści podzieleni na kategorie
chłopców i dziewczyn rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: skrzaty, żacy i młodzicy.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowa-

Mikołaj w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Każdy, kogo spotkał Mikołaj w Ośrodku Kultury, okazał się bardzo grzeczny. Wszystkim dzieciom uczestniczącym w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
Mikołaj przygotował kosz pełen słodyczy. Miły słodki upominek dostali również rodzice odbierający dzieci po zajęciach. Z pewnością ten sympatyczny akcent sprawił, że na niejednej buzi pojawił się tego dnia uśmiech,
zwłaszcza u najmłodszych.
mk

Zabawa mikołajkowa w świetlicy
środowiskowej w Niemodlinie
Dnia 6 grudnia 2013 roku dwudziestu pięciu podopiecznych otrzymało
wspaniałe prezenty.
Wiele radości, uśmiechu i życzliwości towarzyszyło podczas wspólnie przygotowanego podwieczorku w rodzinnej atmosferze. Pobyt w placówce
umiliły wolontariuszki Kasia i Kinga, uczennice
Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, które akompaniowały przy wspólnych śpiewach. Gry i zabawy przygotowały opiekunki. Zorganizowanie zabawy i miło spędzonego czasu
było możliwe dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Niemodlina.
Marzena Grygiel-Chorąży

Niech z pierwszą gwiazdą
na niebie zwiastującą Boże
Narodzenie, w Państwa domach
zapanuje radość, pokój, nadzieja
lepszego jutra. By wszystkie smutki
i zmartwienia odeszły wraz
ze starym rokiem, a w nowym
roku 2014 zdrowie, pogoda ducha
i pomyślność nie opuszczały.
Wszystkim mieszkańcom gminy
Niemodlin i klientom życzy
Bogusław Zięba, właściciel ﬁrmy
„Nadzór i Projektowanie”,
wraz z pracownikami.

niem, w którym wystartowało 56 zawodników
i zawodniczek. Nie zabrakło również świętego
Mikołaja, który zwycięzcom turniejów ufundował i wręczał puchary i dyplomy, a wszystkim
zawodnikom słodki upominek. Sędzią głównym zawodów była Barbara Olszewska, która
czuwała nad sprawnym przebiegiem zwodów.
O godzinie 13.00 do zawodów pod nazwą
„Siatkarskie gry i zabawy” przystąpiły najmłodsze siatkarki reprezentujące szkółki siatkarskie
OSiR-u w Niemodlinie, przy szkołach podstawowych w Rogach i Niemodlinie. Dziewczynki rywalizowały w trzech konkurencjach technicznych. Po zawodach nie obyło się bez wizyty
Mikołaja i prezentów dla wszystkich uczestniczek zawodów. W sobotę odbył się turniej koszykówki chłopców z udziałem zawodników
z Otmuchowa, Brzegu i Niemodlina.
OSiR

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,
to tradycyjne, najszczersze życzenia.
Wesołych świąt i roku szczęśliwego,
niech obﬁcie da, co ma najlepszego!
Życzą
Zakład Optyczny - Marcin Oracz
oraz
Gabinet Okulistyczny - Elżbieta Rogala

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
„Puls Niemodlina”: Panie burmistrzu, szerokim echem odbiły się pańskie zapowiedzi zaostrzenia działań w stosunku do osób, które
mieszkają w gminnych mieszkaniach w budynkach, gdzie funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. O co chodzi?
Mirosław Stankiewicz: Tak, takie działania zostaną podjęte w stosunku do lokatorów naszych mieszkań, którzy zalegają z opłatami za mieszkania, wodę i ścieki, śmieci. Jest nie do przyjęcia dalsze tolerowanie takich zachowań, gdzie z jednej strony gmina wypłaca różnego rodzaju zasiłki czy też dodatki mieszkaniowe, z drugiej zaś ci sami lokatorzy nie pokrywają kosztów funkcjonowania
wspólnot mieszkaniowych. Nie może być tak, że jedni obywatele płacą za innych. Nie dosyć, że gmina pokrywa pełne koszty związane z zamieszkaniem tych lokatorów
w samych mieszkaniach, to jeszcze przeznacza środki na obligatoryjne fundusze remontowe we wspólnotach. Z jednej
strony gmina nie otrzymuje od tych lokatorów żadnych pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów zamieszkania,
z drugiej zaś opłaca te koszty oraz ponosi ciężary związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Tacy trwale niepłacący lokatorzy powinni mieszkać w lokalach socjalnych poza wspólnotami. Stąd też podejmujemy działania
zmierzające do zmiany tej sytuacji. Tym niesumiennym lokatorom będą proponowane mieszkania socjalne w budynkach czysto komunalnych, wyłączonych ze sprzedaży.
Oczywiście każdy przypadek niepłacenia za mieszkania komunalne musi być rozpatrywany osobno, bo różne są przyczyny zalegania z opłatami. Trzeba pomagać rodzinom, które znalazły się w złej sytuacji materialnej z przyczyn niezależnych od nich, jak na przykład utrata pracy. Ale w innych
przypadkach zła sytuacja finansowa nie powinna być trwałą regułą. Nie można w nieskończoność tolerować życia niektórych naszych obywateli na koszt pozostałych.
PN: Ale zaniepokojenie występuje również
u lokatorów regularnie płacących czynsze i inne opłaty.
MS: Tych mieszkańców to nie dotyczy. Lokatorzy regularnie płacący czynsze i inne opłaty mogą spać spokojnie. Lokatorzy mieszkań komunalnych we wspólnotach

mieszkaniowych, opłacający czynsz i koszty mediów, również powinni być spokojni. Jeszcze raz podkreślam, że problem dotyczy osób, które z życia na koszt gminy, czyli de
facto naszych mieszkańców, zrobiły sobie sposób na życie.
PN: Skąd takie zaostrzenie działań?
MS: Obecnie zadłużenie niesumiennych lokatorów
przekroczyło ponad milion złotych. Ten milion został zapłacony przez innych mieszkańców, ponieważ koszty związane z gospodarką mieszkaniową zostały pokryte przez gminę. Czy to jest sprawiedliwe? W moim przekonaniu nie. Stąd
też propozycja działań zmierzających do przywrócenia stanu normalności, to jest takiego stanu, gdzie lokator mieszkania będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, opłaca
mieszkanie i wnosi inne opłaty w całości. Nie widzę możliwości dalszego tolerowania niefrasobliwości części mieszkańców kosztem zdecydowanej większości pozostałych.
PN: Część mieszkańców gminy otrzymała
w tym miesiącu ulotki na temat czterokrotnej
podwyżki cen wody i ścieków w związku z projektem uchwały sześciu radnych uchwały dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego. Jaka jest
pańska opinia w tej sprawie?
MS: Kto jest autorem tej ulotki?
PN: Ulotka nie jest podpisana. Jest anonimowa.
MS: No właśnie. Nikt nie chce podpisać się pod tekstem, który jest nieprawdziwy i wprowadza mieszkańców
w błąd. Wracają minione, złe czasy, gdzie prowokacja stawała się orężem w walce o wyborców. Ale zwracam uwagę autorowi lub autorom tej ulotki, że to nie są te same
czasy, zaś mieszkańcy wiedzą, że tezy przedstawione w ulotce są nieprawdziwe. Wracając jednak do poprzedniego
pytania, uważam, że projekt uchwały grupy radnych, w tym
przewodniczącego rady, jest dobrym pomysłem na przyszłość tej sfery działalności gminy. Jak pokazują przykłady innych gmin, działalność w zakresie dostarczania wody i utylizacji ścieków poprzez gminne spółki komunalne
jest bardziej efektywna niż prowadzenie tej działalności
w formie jednostek czy też zakładów budżetowych.
Wspieram działania przewodniczącego Nieckarza i pozostałych radnych. Jedyne wątpliwości budzi u mnie fakt wprowadzenia tych istotnych zmian w roku wyborczym. Sama
zaś zmiana organizacyjna na pewno nie podniesie cen wody i ścieków o 400 procent. To jest zwykłe kłamstwo. Przecież można sprawdzić, jakie są ceny wody i ścieków w innych gminach, gdzie funkcjonują spółki komunalne. Kłamstwem jest stawianie znaku równości między przekształceniem w spółkę a prywatyzacją. Nie ma w naszym województwie przypadku, żeby spółka wod-kan została sprywatyzowana. W ulotce sugeruje się, że ktoś będzie chciał
się uwłaszczyć na majątku spółki. Kompletne nieporozumienie. Próbuje się wywołać ferment i straszyć ludzi. Równie dobrze można było zapisać w ulotce, że po powstaniu
spółki kury przestaną się nieść, a krowy dawać mleko. Autorzy ulotki nie tylko wstydzą się swoich nazwisk skoro jej
nie podpisali, ale, co gorsze, uważają naszych mieszkańców za, przepraszam za określenie, „ciemną masę”, której wszystko można wmówić.
PN: W ostatnim czasie coraz bardziej dają
się odczuć rozbieżne stanowiska gminy i powiatu opolskiego. W szczególności dotyczy to poprawy stanu dróg powiatowych. W czym tkwi
problem?
MS: Współpraca pomiędzy samorządami: powiatowym i gminnym przebiega pozytywnie. Udało się w Zespole Szkół wprowadzić innowacyjny projekt, w wyniku

którego nasza młodzież będzie zdobywała wykształcenie
w zakresie ratownictwa medycznego, i to w porozumieniu z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Starostwo powiatowe uruchomiło stanowisko do ważenia samochodów ciężarowych w Magnuszowicach. Wyeliminowanie
przeładowanych samochodów ciężarowych powinno przyczynić się do mniejszej degradacji dróg powiatowych, jak
również gminnych. Jednak nasze oczekiwania w stosunku do podejmowanych działań przez powiat w zakresie
stanu dróg powiatowych znacząco odbiegają od oceny,
a więc i nakładów finansowych na drogi powiatowe, czynionych przez radnych powiatu opolskiego. Drogi powiatowe są dziurawe. W wielu przypadkach wymagają natychmiastowych działań remontowych i modernizacyjnych.
Wielokrotne moje, ale także i radnych rady miejskiej apele do władz starostwa nie przyniosły pożądanych efektów. Prosiliśmy wielokrotnie radnych powiatowych o pomoc. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedniego wsparcia w tych działaniach u części naszych radnych powiatowych. A przecież przypomnę, że z naszego okręgu wyborczego wybraliśmy ich aż pięciu. Kuriozalnym jest fakt,
że od prawie trzech lat czekamy na odbudowę zawalonej drogi pomiędzy Graczami a Górą. Podobnie jest z budową chodnika w Magnuszowicach, gdzie nasz gmina
udzieliła wsparcia finansowego powiatowi na etapie projektowania tej inwestycji.
PN: Ale przecież na wiosnę tego roku zarówno pan starosta, jak i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, zapewniali, że droga pomiędzy Graczami a Górą będzie odbudowana
w przyszłym roku.
MS: Tak. Tak zapewniali, sam to słyszałem. Jednak
w projekcie budżetu powiatu opolskiego na 2014 rok
nie widziałem tego zadania. Również nie widziałem takiego wniosku o dofinansowanie w tak zwanym programie budowy dróg lokalnych – „schetynówek”, gdzie istniało duże prawdopodobieństwo uzyskania przez samorząd powiatowy 50% dofinansowania z budżetu państwa. W tym kontekście dziwi mnie bierna postawa naszych radnych.
PN: Panie burmistrzu, jest koniec roku.
Jak pan ocenia ten rok?
MS: Na podsumowania jest jeszcze za wcześnie. Ten
rok jeszcze trwa. Ale przypomnę, że mijający rok był szczególny, gdyż wszystkie poważne inwestycje były prowadzone wyłącznie na obszarach wiejskich: wyremontowaliśmy
dwie świetlice wiejskie w Lipnie i Grodźcu, powstała strażnica w Grodźcu, dzięki również wsparciu gminy wyremontowany został zabytkowy kościół w Szydłowcu, rozpoczęliśmy kanalizację Wydrowic, dzięki staraniom gminy przeprowadzono gruntowny remont koryta Ścinawy Niemodlińskiej na odcinku od jej ujścia do Niemodlina oraz przeprowadzono pełną termomodernizację szkół w Graczach.
Wszystkie te inwestycje to wiele milionów złotych, które
przyczynią się do lepszego życia naszych mieszkańców. I wszystko to w bardzo trudnych i złożonych uwarunkowaniach finansowych. Ponadto udało się zapewnić
współfinansowanie ze środków zewnętrznych kolejnych
zadań - stadionu miejskiego oraz stawu młyńskiego. Nie
zmarnowaliśmy tego roku. Pełne sprawozdanie z mojej
działalności złożę na początku 2014 roku. Dzisiaj z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, życzę swoim współpracownikom oraz mieszkańcom naszej gminy spokojnych, radosnych i ciepłych świąt.
Takich polskich i ciepłych. W nowym roku dużo mniej kłopotów, niż w roku mijającym. Wszelkiej pomyślności oraz
dużo zdrowia. Do siego roku.
PN: Dziękuję za rozmowę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
w okresie od dnia 28 października 2013 r. do dnia 28 listopada 2013 r.
• W dniu 5 listopada burmistrz spotkał się z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu. Tematem spotkania były planowane zmiany zasięgu aglomeracji niemodlińskiej oraz realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków.
• W dniu 6 listopada burmistrz razem z zastępcą spotkał się zastępcą Dyrektora Głównej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Marią Burzyńską. Tego samego dnia spotkał się z zastępcą Dyrektora Agencji
Nieruchomości Rolnych, Adamem Krupą.
• W dniach 8-10 listopada w Niemodlinie przebywała oficjalna delegacja partnerskiej gminy Vechelde
(Niemcy). Ustalone zostały kierunki współpracy obu gmin w 2014 roku.
• W dniu 11 listopada odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z galą „Złotego Sokoła”. Statuetka Złotego Sokoła została wręczona tegorocznym laureatom Państwu Elżbiecie i Mariuszowi Woźniak.
• W dniu 13 listopada burmistrz wydał decyzję zobowiązującą właścicieli nieruchomości w Magnuszowicach do usunięcia pozostałości słomy kukurydzianej.
• W dniu 14 listopada gośćmi burmistrza byli przedstawiciele miasta Valašské Meziříčí (Czechy) zainteresowani nawiązaniem kontaktów miast-gmin z Republiki Czeskiej, realizujących program współpracy miejsc związanych z zamkami rodu Žerotinów.
• W dniu 15 listopada burmistrz przekazał Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt budżetu gminy na 2014 rok.
• W dniach 15-17 listopada w Niemodlinie przebywały oficjalne delegacje partnerskich gmin z Doliny
(Ukraina) oraz Štitów (Czechy). Delegacje wzięły udział w zorganizowanym finale XI Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2013.
• W dniu 15 listopada burmistrz spotkał się z mieszkańcami sołectwa Grabin w sprawie załagodzenia
sporów związanych z wykorzystaniem pomieszczeń remizy strażackiej OSP.
• W dniu 20 listopada nasza gmina została wyróżniona przez Marszałka Województwa Opolskiego za rewitalizację ulic śródmieścia i została uznana za jedną z najlepszych przestrzeni publicznych w województwie.
• W dniu 21 listopada odbyło się pod przewodnictwem burmistrza kolejne spotkanie zespołu do spraw
oświaty poświęcone bieżącym problemom funkcjonowania placówek oświatowych w gminie.
• W dniu 22 listopada burmistrz uroczyście przekazał do użytku nową strażnicę strażakom OSP w Grodźcu.
• W dniu 25 listopada gośćmi burmistrza byli przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tematem rozmów była sprawa utworzenia podstrefy w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Realizacja obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki
zobowiązani są na podstawie art. 18 pkt. 5 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki.
Obowiązek nauki młodzieży w wieku 16-18 lat
spełnia się poprzez kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno publicznej, jak i niepublicznej), bądź w formach pozaszkolnych, np. przyuczenia
do wykonywania określonej pracy u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych), trwającego
od 3 miesięcy do maks. 22 miesięcy na podstawie

Zawiadomienie o zawarciu
umowy z młodocianym
pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywać się może poprzez naukę zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Pracodawca, który decyduje się
na przyjęcie młodocianego w celu przygotowania
zawodowego obowiązany jest zawrzeć z nim
na piśmie umowę o pracę stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.
Pracodawca taki, jest również zobowiązany
do zawiadomienia o zawarciu umowy (zgodnie

umowy zawar tej z młodocianym, nauki zawodu
u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych) trwającej 24 miesiące lub 36 miesięcy na podstawie umowy zawartej z młodocianym.
Uprzejmie prosi się rodziców o powiadamianie
o spełnianiu obowiązku nauki młodzieży w wieku 1618 lat osobiście w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowym Oświaty w Niemodlinie, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego na III piętrze w pokoju
nr 54, telefonicznie: 77 40 23 364, bądź listownie.
Co do form pozaszkolnych, prosi się o podanie
sposobu realizacji obowiązku nauki, pracodawcy
oraz okresu zawartej umowy. Adres do korespondencji: Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 – 100 Niemodlin.
Justyna Zawistowska
z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania):
a) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, oraz
b) izbę rzemieślniczą w przypadku bycia rzemieślnikiem.
Wzór wniosku „Zawiadomienie o zawarciu
umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego” dostępny jest na stronie internetowej gminy
Niemodlin: www.niemodlin.pl → Oświata → Młodociani pracownicy.
Wypełnione zawiadomienie wraz z kopią umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:
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L sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 28 listopada 2013r. odbyła się L
sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr L/297/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2013.
• Uchwała Nr L/298/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
gminy Niemodlin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
• Uchwała Nr L/299/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
• Uchwała Nr L/300/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niemodlin.
• Uchwała Nr L/301/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”.
• Uchwała Nr L/302/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014.
• Uchwała Nr L/303/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
• Uchwała Nr L/304/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Niemodlin.
Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Akty prawne) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.niemodlin.pl. Można
się również zapoznać z nimi w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz
Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty
ul. Boh. Powst. Śl. 37, 49-100 Niemodlin
albo złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (parter, pok. nr 5).
Złożenie wniosku/zawiadomienia służy przede
wszystkim właściwemu zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na pokrycie pracodawcy
kosztów wyszkolenia młodocianego pracownika.
Ewelina Dworczak

24 grudnia Urząd Miejski nie pracuje
W dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd
Miejski w Niemodlinie będzie nieczynny.
W zamian za ten dzień urząd pracował
w sobotę 7 grudnia 2013 r.

Wieści z gminy
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Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
zapraszają na XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ścinawa Niemodlińska
po gruntownym remoncie
W dniu 9 grudnia odbył się odbiór zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych
na rzece Ścinawie Niemodlińskiej.
Inwestycja realizowana była przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w Opolu na blisko 15-kilometrowym odcinku rzeki, od ujścia do Nysy Kłodzkiej do mostu na Alei Wolności
w Niemodlinie. Wykonawcą zadania była firma
Ostroga z Milicza, która w ramach inwestycji wykonywała prace ziemne polegające na pogłębieniu
dna rzeki, remoncie skarp i ich wzmocnieniu poprzez faszynowanie oraz zabezpieczenie newral-

gicznych odcinków siatką oraz kamieniami. W ramach inwestycji wycięto kilkaset drzew i krzewów,
jak również wyremontowano i udrożniono wszystkie jazy, progi i kaskady na rzece. Dodatkowo wykonano kilkanaście deflektorów (elementów renaturalizacji rzeki, które stwarzać będą warunki do życia
organizmom wodnym).
War tość inwestycji zamknęła się kwotą 3 930 412,20 zł. Na roboty udzielono również 3
lat gwarancji. Mamy nadzieję, że inwestycja ta
w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe miejscowości położonych w biegu Ścinawy Niemodlińskiej i ograniczy straty związane z wylewami rzeki, jakich doświadczaliśmy w ostatnich kilku latach.
Bartłomiej Kostrzewa

12 stycznia 2014 (niedziela)
Hala widowiskowo-sportowa

Program:
9.00
13.00
14.15
14.30
15.00
15.15
16.45
17.00
17.30
17.45
19.00
20.00

I Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów
o Puchar Burmistrza Niemodlina
Mecze piłki nożnej i koszykówki dzieci
Licytacja
Występ Studia Piosenki z Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
Licytacja
Pokazy sekcji karate oraz tańca zumba
Licytacja
Występ Studia Piosenki i grup tanecznych Rytmix
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Licytacja
Mecz futsalu
Koncert zespołów młodzieżowych Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
Światełko do nieba (sztuczne ognie)

Partnerzy: Burmistrz Niemodlina, Pizzeria Primavera, Zakład optyczny – Marcin Oracz,
Gabinet okulistyczny – Elżbieta Rogala, Zakład
fryzjerski – Jan Naściuk, Cukiernia – Piotr Pełka,
sklep Jarko – Jarosław Kopij.

Trzymamy rękę na pulsie

W dniach od 3 października do 12 listopada
w miejscowości Jaczowice nieznany sprawca skradł
z pobocza 50 ton frezowiny na szkodę GDDiK Nysa. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 1 tys. zł.
19 listopada w Niemodlinie na ulicy Wojska Polskiego nieznany sprawca ukręcając korek, włamał się
do zbiornika paliwa w samochodzie marki Renault
clio, z którego skradł 40 litrów etyliny. Straty 200 zł. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
19 listopada w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca dzwoniąc na telefon i podając się

za siostrzeńca, prosząc o przelanie pieniędzy do Anglii za pośrednictwem Western Union, wprowadził
w błąd osobę prywatną i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem. Straty 12 500 zł.
23 listopada w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z WRD KMP Opole zatrzymali mieszkańca
Opola, który kierował samochodem Renault będąc
pod wpływem środka odurzającego. Kierowcy pobrano krew. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
24 listopada w Niemodlinie na ulicy Drzymały policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 37-latka, który
kierował samochodem marki Fiat pomimo prawomocnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
24 listopada w miejscowości Sarny Wielkie nieznany sprawca z otwartego domu jednorodzinnego
skradł z torebki pieniądze. Straty 700 zł.
26 listopada w miejscowości Szydłowiec Śląski patrol KP w Niemodlinie zatrzymał 61-letnią mieszkankę powiatu brzeskiego, która kierowała samochodem marki
Fiat pomimo zakazu orzeczonego przez Sąd Rejonowy
w Brzegu. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
26 listopada w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śląskich nieznany sprawca wyłamując korek,
włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie marki Peugeot, z którego skradł 15 litrów etyliny. Straty 380 zł.
28 listopada w miejscowości Jakubowice nieznany sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego skradł dwa kompletne koła samochodowe. Straty 1 600 zł.

28 listopada w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śląskich nieznany sprawca wyłamując zamek
w drzwiach, włamał się do altany ogrodowej i pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł grzejnik
olejowy i przedłużacz elektryczny. Straty 390 zł.
29 listopada w Niemodlinie na Rynku dwaj nieznani sprawcy wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni, skradli pieniądze z kasy fiskalnej na szkodę Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Niemodlinie.
Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 1 400 tys. zł.
1 grudnia w Niemodlinie na Al. Wolności nieznany sprawca wyłamując korek, włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie marki Volkswagen golf,
z którego skradł 20 litrów oleju napędowego. Straty 120 zł.
1 grudnia w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego 28- latka kierującego samochodem marki Fiat.
Oprac. M.G.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 4023 653, 997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 4023 660
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 774023 663
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Nic wbrew sobie
Wywiad z Kabaretem Młodych Panów, który wystąpił 7 grudnia w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Marek Krzyżanowski: „O KMP można powiedzieć, że zrodził się
z tęsknoty. Głównie tęsknoty Roberta, który wyemigrował aż
pod Wrocław. Serce jednak ciągnęło go i do Rybnika, i do kabaretu.”
To cytat z waszej strony. Za czym można tęsknić, jeśli chodzi o pracę
w kabarecie?
Robert Korólczyk: Za pracą (śmiech).
Chodziło tylko o dochód?
Robert: Nie, właśnie to w ogóle wtedy nie wiązało się z dochodem. Przez długie lata robiliśmy kabaret non profit, wręcz często dopłacaliśmy do rekwizytów, wyjazdów na przeglądy i warsztaty. Każdy wtedy gdzieś pracował, a kabaret to było coś
dodatkowego, pasja. Dzisiaj z tego możemy żyć i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że
można tęsknić za kabaretem, bo chcemy zarabiać pieniądze. Mnie po prostu brakowało sceny, występów, kontaktu z publicznością. Ktoś powiedział, że jak się raz usłyszy oklaski, śmiech, to człowiek chce do tego wracać i będzie tęsknić, jak to już załapie. Wyjechałem, a potem zacząłem dzwonić do kolegów, czy mają podobnie jak ja
i czy może byśmy wrócili do kabaretu. I tak powstał Kabaret Młodych Panów.
Jeszcze jeden cytat: „Wystarczyło kilka rozmów z Kaczorem, który tęsknił do jakiejś odmiany i z Bartkiem, który wciąż pamiętał jak
to jest „być w kabarecie”, aby plany założenia nowej grupy nabrały
realnych kształtów.” Jak to jest być w kabarecie?
Robert: Chodzi o to, że ma się wspólny pomysł na rozrywkę, zabawę. Gdy zbiera się znaczki, to fajnie, kiedy spotyka się tak z pięć osób i każdy pokazuje swoje i mówi: ja mam taki, a ja taki. I to przekłada się na kabaret i robienie żartów. Ta sama
zasada. W ogóle tak jest, jak jest grono. W Rybniku było zawsze grono kabareciarzy
i robiliśmy razem imprezy po knajpach, z okazji walentynek, dnia kobiet itd. Zawsze
to było wzajemne nakręcanie. Bycie w kabarecie wiąże się z byciem w zespole.
Bycie artystą to m.in. wolność wyrażanie siebie: malarz maluje
w pracowni. Jego dzieło jest skończone, spodoba się lub nie. Czas pokaże. Kabareciarz przygotowuje się do występu, ale jeśli za pierwszym
razem widzi, że nie bawi publiczności, to albo daje sobie spokój, albo zmienia program tak, żeby odpowiedzieć gustom. Nie czujecie się
w pewien sposób niewolnikami publiczności, ich poczucia humoru?

Łukasz Kaczmarczyk: To działa w drugą stronę. Tak naprawdę to współtworzymy skecz z widownią. Jak widownia oddaje nam energię, to ewentualnie korygujemy coś w skeczu, zmieniamy. Tak jak mówisz, malarz maluje obraz, muzyk nagrywa płytę i potem dopiero coś się dzieje. My, w kabarecie, zmieniamy skecze. Napisany skecz w ciągu dopiero pół roku ewoluuje.
Robert: Czasami chodzi o podanie żartu inaczej. Po prostu nie zawsze to, co
sobie wymyślisz, napiszesz, widz na scenie od razu odczyta.
Mateusz Banaszkiewicz: W kabarecie wyrażasz tylko gusta publiczności.
Jeśli miałbym akurat teraz wyrażać siebie, to nikt by się nie śmiał w tym momencie.
Robert: Mateusz nie ma humoru (śmiech).
Mateusz: Żeby ludzie się śmiali, to musimy kierować się tym, czego oczekują
od kabaretu.
Czy to nie jest źródłem frustracji?
Robert: Ja nie mam poczucia frustracji.
Łukasz: Ja nie robię nic wbrew sobie. Wiadomo, że jest to jakiś kompromis. Pewnych rzeczy, kiedy żartujemy sobie w gronie znajomych, na scenie nie da się pokazać.
Robert: To zawsze jest szukanie gustów publiczności i kompromisów. Wydaje
mi się, że jest to kwestia formy przekazu. Łukasz powiedział, że nie wszystko można
powiedzieć wprost, a zabawa polega na tym, żeby widz sam się doszukał. Poza tym
nie chcemy malować, wracając do porównania malarza i kabareciarza, dla przyszłych
pokoleń, dlatego uwzględniamy gust publiczności. Kabaret jest tworzeniem karykatury, dlatego nie podajemy tego jeden do jeden, ponieważ ludzie mogą mieć różne
poglądy dotyczące religii czy polityki. Normalnie mógłbym powiedzieć ci coś ostro
i wprost. Na scenie już tak nie mogę walnąć.
Joanna Kołaczkowska wspominała, że w Kabarecie Hrabi przygotowali skecz, w którym umierali ze śmiechu. Nawet, jak już byli w pokoju hotelowym, to jeszcze się rozśmieszali tym skeczem. Następnego dnia, gdy go grali, ze strony publiczności nic, zupełnie nic. Zdarzyła wam się taka sytuacja?
Robert: Przez to, że robimy kabaret, pewne rzeczy szybciej nas śmieszą, bo generalnie doszukujemy się śmieszności. Nie raz tak mieliśmy, że byliśmy pewni, że będzie niezły strzał, a potem nic.
Dopuszczacie w swoim kabarecie sytuację, że nie zawsze musi być
bardzo śmiesznie?
Robert: Ostatnio zrobiliśmy skecz Brzoza z Dominikany. Kontrowersyjny. Ludzie
się śmieją, ale na nim nigdy nie będzie kwiku i owacji na stojąco, bo to jest skecz, który bawi, niepokoi i daje do myślenia.
Łukasz: Zrobiliśmy też skecz o rasizmie z grupą Smile. Chcieliśmy coś powiedzieć i baliśmy się, jak to będzie przyjęte.
Robert: Chcieliśmy pokazać dwa punkty widzenia. Jak to zagraliśmy, to było mocno.
Co trzeba zrobić, aby trafić do telewizji?
Łukasz: Robić swoje, robić to z pasją, robić dobrze.
Robert: W naszym przypadku było tak, że jeździliśmy na przeglądy i konkursy, zdobywaliśmy nagrody i najnormalniej podczas jednego z festiwalów telewizja nas
zaprosiła do programu, później do drugiego itd.
A trzeba coś zrobić, żeby z telewizji zniknąć? Myślę o K. Piaseckim, K. Daukszewiczu.
Robert: Trudno mi powiedzieć, czym to jest spowodowane. Chyba jest to związane z tym, czy jest zapotrzebowanie na ich humor, na to, co oni robią.
Łukasz: Nie wiemy, czy to nie jest kwestia ich wyboru.
Robert: Wydaje mi się, że o obecności w telewizji decyduje publiczność, czy się
podobasz publiczności, czy chcą jeszcze oglądać dany kabaret. Jeśli tak, to jest się
zapraszanym do kolejnych występów.
Łukasz: Telewizja patrzy nasłupki oglądalności ijeśli ktoś nie zmienia się, iciągle gra
to samo, to telewizja go nie chce.
Kończy się 2013 rok. Zaliczycie go do udanych?
Robert: Tak, był dla nas bardzo
pracowity. Poza tym, że koncertowaliśmy, to pracowaliśmy i powstało
dużo fajnych rzeczy: nowe skecze, nowe programy.
Łukasz: Dla nas owocny rok.
Robert: Okazuje się też, że te skecze dobrze się przyjęły u publiczności.
Chcecie utrzymać takie
tempo w nowym roku?
Robert: Czeka nas dużo pracy,
bo mamy dziesięciolecie w 2014 roku
i będziemy z tej okazji pisać całkowicie
nowy program. Nie chcemy odgrzewać
kotletów.
Łukasz: Już teraz wiemy, że
przyszły rok będzie pracowity.
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Satyrycy na święta
Przedstawiamy sylwetki trzech ar tystów, którzy odsłonili swoje tabliczki z rysunkami na Ścianie satyryków podczas tegorocznej edycji Karpika.
Magdalena Wosik – wrocławska artystka
i ilustratorka, nagradzana na wielu konkursach w Polsce i na świecie. Przez wiele lat współpracowała
z „Gazetą Wrocławską”, tworząc rysunkowe komentarze. Jej prace ukazywały się i ukazują również w gazetach dla dzieci, takich jak „Miś” i „Świerszczyk”,
do których tworzyła przepiękne ilustracje. Ma na swoim koncie dziesiątki wystaw oraz nagród, również
w dziedzinie plakatu. Od kilku lat bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego Karpik organizowanego przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, gdzie zdobyła już kilka wyróżnień.
Tomasz Rzeszutek – rodowity szczecinianin. Autor kilku tysięcy rysunków satyrycznych komentujących wydarzenia w Polsce. Część jego prac
została opublikowana w kilku autorskich książecz-

Karp po niemodlińsku
Przepisy kulinarne
Zapraszamy do zapoznania się z przepisami kulinarnymi na przygotowanie
smacznego i zdrowego karpia na święta.
Swoimi przepisami dzielą się ludzie od lat
związani z niemodlińskim karpiem.
Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych
w Niemodlinie użytkuje kilkadziesiąt stawów o łącznej powierzchni sięgającej tysiąca hektarów. Większość z nich, ponad 700 ha, to obiekty w Borach
Niemodlińskich, na Opolszczyźnie. Co roku z Niemodlina trafia na rynek blisko 400 ton karpia.
Marek Adamus, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego:„Lubię potrawy zryb. Preferuję karpia wróżnych postaciach, z niewielką ilością przypraw. Dobra
świeża ryba tego nie wymaga. Ości? Łatwiej wydziobać
zkarpia, niż naprzykład cholesterol zwieprzowiny. Najbardziej smakuje mi „Karp smażony na maśle”.
Karp smażony pachnący masłem
Składniki:
• filet z karpia bez skóry

kach. Zdobywca wielu
nagród i wyróżnień
na konkursach satyrycznych. Kilkakrotny zwycięzca legnickiego Satyrykonu. Swoje rysunki
publikował przez lata
w wielu tytułach ogólnopolskich. Od kilku lat zajWiesław Zięba, Magdalena Wosik i Tomasz Rzeszutek
muj się również malarstwem sztalugowym
ny ze Studiem Miniatur Filmowych. W roku 1980
oraz muzyką w stylu blues, grając w wielu zespozdobył nagrodę tygodnika „Film” za swój debiutancłach na harmonijce ustnej. Był uczestnikiem festiwaki film animowany. Laureat nagród w konkursach salu bluesowego Rawa Blues organizowanego co rotyrycznych i konkursach filmu animowanego. Jego filku przez Ireneusza Dudka. Człowiek obdarzony
my były prezentowane na wielu festiwalach prawie
wielkim poczuciem humoru.
na całym świecie: Bangkok, Chicago, New York, BuWiesław Zięba – mieszkaniec Warszawy. Zaenos Aires. W 2008 roku został odznaczony przez
debiutował w 1972 roku w tygodniku satyrycznym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego meda„Szpilki”. Przez wiele lat pracował w wytwórni filmów
lem Gloria Artist. Miłośnik bluesa.
rysunkowych w Bielsku, tworząc sympatyczne filmy
Michał Graczyk
z Reksiem i Bolkiem i Lolkiem. Od 1983 roku związa-

• sól
• mąka
• jajko
• bułka tarta
• klarowane masło gotowe lub przygotowane
własnoręcznie
Klarowane masło:
Masło przełożyć do emaliowanego garnka,
rozpuszczać na małym ogniu. Zdejmować sukcesywnie białą pianę, zbierająca się na wierzchu.
Od czasu do czasu zamieszać i pilnować przez ok.
godzinę, aby się nie spaliło. Przecedzić przez gazę. Wlać do słoika, przechowywać w lodówce,
max. 2 miesiące.
Przyrządzenie:
Filety z karpia bez skóry posolić, panierować
w mące lub mące, jajku i bułce tartej. Smażyć
na maśle z dwóch stron.
Ryszard i Zbigniew Muszyńscy, restauracja
„Dworek” w Graczach: „Chcąc zaszczepić
w klientach chęć do jadania ryb, serwujemy je
w naszej restauracji pod różnymi postaciami. Tradycyjnie w każdy piątek serwujemy „Karpia po nie-

modlińsku”. Na życzenie klientów przygotowujemy pyszną rybę lub potrawę rybną. Smażony, panierowany, w galarecie, w grzybach leśnych, pieczony w folii, gotowany lub duszony – sposobów
na przyrządzenie jest wiele”.
Karp po niemodlińsku
Składniki:
• karp ok 1,5 – 2 kg
• sucha marynata: sól, pieprz, kolendra,
• marchew, seler, pietruszka, por (sezonowo
papryka, cukinia)
Przyrządzenie:
Karpia pociąć w dzwonka. Przyprawy wytłuc
w moździerzu, natrzeć nimi rybę i odstawić na ok. 6
godz. Warzywa pokrojone w talarki zblanszować
w tłuszczu roślinnym, por zeszklić. Przygotowane
składniki przełożyć do naczynia żaroodpornego
w kolejności: warzywa, ryba, warzywa. Piec ok. 30
min w temp. 180 stopni. Podawać z pieczonymi
ziemniakami.
Oprac. na podst.
„Karp nie tylko od święta”
LGR Opolszczyzna
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o ppłk. Mirosławie Łozińskim (I)

Mirosław Łoziński urodził się 16
kwietna 1926 roku. W kol. Chołopiny, należącej do gromady Przebraże i gminy Trościaniec, powiatu Łuck, województwa wołyńskiego. Rodzina Łozińskich
mieszkała tam, jak cała ludność,
z dziada pradziada. Ojciec Dionizy prowadził gospodarstwo rolne. Matka Józefa, z domu Korzeniowska, zajmował się domem
i wychowywaniem dzieci. Mirosław miał jeszcze troje rodzeństwa: Mikołaja, Krystynę i Edmunda. Do wojny ukończył 6 klas
szkoły podstawowej. Miał rozpocząć siódmą, gdy 1 września wybuchła II wojna światowa.
Po wkroczeniu na wschodnie ziemie Polski Armii
Czerwonej, zmienił się jej status społeczny. Rozpoczęły się bezwzględne represje stalinowskie. Trwały aresztowania i wywózki w głąb Rosji osadników wojskowych
i ich rodzin, obszarników, leśniczych i gajowych, urzędników, nauczycieli, policjantów itp.
22 czerwca 1941 o świcie rozległy się potężne wybuchy w okolicach Łucka. Niemieckie samoloty z czarnymi krzyżami zataczały olbrzymie koła, aż pod Przebraże. Kolumny wojsk sowieckich zostały
zbombardowane. Nad ranem w „Sumnym lasku” stało 7 samochodów ZIS 5, z niewygaszonymi jeszcze
światłami. W pobliżu na uroczysku „Nagieł” widać było uszkodzone czołgi, a na „Krymce” leżące dwa duże stosy amunicji i zabici sowieccy żołnierze.
Nastąpiła okupacja Wołynia. Nacjonalizm ukraiński przybierał na sile. Młodzież wstępowała w szere-

gi policji, aby służyć wiernie
Niemcom. W miesiącu lipcu 1942 roku, na podstawie fałszywych informacji przekazanych
przez nastoletniego Stefana Wolaka, który rzekomo widział Mirosława Łozińskiego i jego kolegę
Gabriela Rosińskiego z bronią
w ręku, na podwórze Łozińskich
wtargnęła grupa policjantów
ukraińskich.
„A było ich pięciu [według
relacji pozostawionej przez Mirosław Łozińskiego] i kilku zatrzymanych po drodze mieszkańców
okolicy, wśród których byli Ryszard Żytkiewicz i Albin Kownacki z Przebraża, Stefan Wolak z Jeziorskiego Majdanu oraz Gabriel
Rosiński z Jaźwin. Byłem wówczas na podwórku, kiedy ukraiński policjant krzyknął:
– Chode siuda! (po ukraińsku)
– Zaraz – odparłem i szybko
wszedłem do mieszkania, odnosząc talerz, z którego
jadłem. Przy okazji pozbyłem się amunicji.
– Czoho wtykaw – zapytał shutzmana, jednocześnie uderzając w twarz,
– Nie uciekałem, odnosiłem talerz.
Moja mama widząc co się dzieje, chwyciła małego Edmunda na ręce i roztrzęsiona zapytała: – Za co
bijecie mojego syna?
– Win znaje zaszczo, de maje karabin!?
Mama odrzekła: – Idźcie, szukajcie. Jeśli znajdziecie, możecie rozstrzelać całą rodzinę. Zdrętwiałem
na słowa matki, co będzie jeśli zrobią rewizję i odnajdą karabin. Przecież mama nie wie, że taki karabin jest
w domu, schowany na strychu. O karabinie wiedział
tylko młodszy brat Mikołaj.
– „Win nie durnyj johoprinesty w deń do chaty, win joho schowaw w lisi. Pijdesz z nami i pokażesz, de joho schowaw, a jak ne schoczesz to my tobi pokażemo.
Chwała Bogu, że odejdziemy od domu, bo brat
wyniesie zapewne ze strychu karabin do lasu. Tak też
się stało. Mama tymczasem z dwójką najmłodszego
rodzeństwa udała się w stronę drogi prowadzącej
z Kiwerc do Przebraża na spotkanie z ojcem, który
miał wracać z zebrania sołtysów w Kiwercach. Tymczasem mnie i mojego kolegę Gabriela Rosińskiego
odprowadzono na odległość 3 km do lasu – zwanego
„Krymka”, gdzie wybrano miejsce rozprawy z nami,
obok zwalonej przez burzę grubej sosny. Tu rozpoczęło się przesłuchanie. Bandyci ukraińscy popadali
w trans łamania kijów i okładania nas gdzie tylko można. Kładziono twarzą do ziemi. Jeden z nich siadał
na nogi, drugi na barki, a trzeci okładał po plecach,
aż do całkowitego połamania kija leszczynowego. Bito w podeszwy bosych stóp. Tak znęcano się przez
dłuższy czas. Wreszcie postanowiono z nami skończyć.
W miejscu powywracanych z ziemi korzeni sosny kazano pogłębiać jamę (na nas dwóch była za mała),
do której wciśnięto nas obu i przysypano wykopaną
ziemią. Słyszałem jak dowódca policyjnej grupy

Ochański ładuje rewolwer przekręcając bębenek. Zamknąłem oczy i myślałem, czy Ukrainiec celnie strzeli, czy nie będę się męczył. Nagle zaległa cisza. Strzał
nie padł. Gdy podniosłem głowę, zobaczyłem, że ukraińscy policjanci odeszli, kierując się w stronę gajówki.
Bali się do nas strzelać, bo jak się okazało, mieszkańcy Chołopin zaczęli nas szukać i wołać za nami po lesie. Zdarzenie to uświadomiło wszystkim, czego możemy się spodziewać po Ukraińcach”.
I nie trzeba było długo czekać. W miesiącu sierpniu 1942 ukraińscy policjanci pod nadzorem kilku
Niemców wymordowali prawie całą ludność żydowską w kilkutysięcznej Zofijówce.
Z początkiem 1943 nasiliły się na Wołyniu masowe rzezie ludności polskiej, prowadzone przez nacjonalistów ukraińskich. Płonęły osiedla polskie. Ludzie ginęli tam, gdzie dopadli ich mordercy: w mieszkaniach,
na podwórkach, na drodze. Uciekających w pole dopadano by zabić siekierami czy widłami. Cały dobytek
był rabowany, a zabudowania palone. Wobec wzrastającego zagrożenia, w Przebrażu powstaje Partyzancka Samoobrona w składzie czterech kompanii,
oddziału konnego zwiadu i służb specjalnych.
Jako siedemnastoletni młodzieniec Mirosław Łoziński wstępuje do 4 kompanii partyzanckiej dowodzonej przez Tadeusza Wojnickiego „Groma”. Jego brat
Mikołaj do konnego oddziału zwiadu pod dowództwem wachmistrza Stanisława Koprowskiego. Obaj
bracia biorą udział w dwóch największych bitwach
w obronie Przebraża, podczas potężnych napadów
wielotysięcznych sił UPA oraz w licznych walkach i akcjach z bandami ukraińskich nacjonalistów bazujących w Sławatyczach, Trościańcu, Jaromlu, Mykowie,
Domaszowie, Żurawiczach, Omelnie i innych miejscowościach. Blisko dwa lata trwały te dni i noce
trwogi, grozy, pożogi. Trwała również nadzieja ocalenia 25 tysięcy ludności zgrupowanej w Przebrażu.
Wyzwolenie i… pożegnanie rodzinnych stron.
Ruszyli razem do formującego się wojska polskiego
– ojciec i syn. Ojciec Dionizy dostał przydział do 2 pułku ułanów 1 Brygady Kawalerii – syn Mirosław
do kompanii fizylierów 2 pułku piechoty 1 Dywizji im.
Tadeusza Kościuszki. Po szkoleniu w rejonie Sum
urozmaiconym wielokrotnymi nalotami samolotów
niemieckich, jednostki 1 armii Wojska Polskiego wyruszyły w rejon koncentracji pod Kiwercami. Postój 1
Dywizji Piechoty wypadł w Sławatyczach, a właściwie
w sosnowych gęstych lasach sławatyckich, odległych
o 18 km od rodzinnego domu Mirosława. I te 18 km
pieszo, ciągnąc za sobą młodsze rodzeństwo Mirosława – Krystynę i Edmunda – co najmniej dwa razy
w tygodniu pokonywała matka młodego żołnierza.
Aby go tylko zobaczyć. „Pamiętam tego dnia, a było
to przed wyruszeniem na front – pisał w swoich
wspomnieniach Mirosław – ostatni raz przytuliła
do moich skroni zapłakaną twarz. Była to kobieta niezwykła – moja matka. Była dumna ze mnie, poprawiając przywieszony automat na moim ramieniu,
powiedziała, że zmężniałem i wyglądam na prawdziwego żołnierza. Stałem na skraju lasu i długo przyglądałem się odchodzącej matce. Czy jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę?”
Edmund Łoziński
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Stypendystka z Chrobrego
10 grudnia 2013 roku w opolskiej szkole muzycznej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W gronie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego znalazła się również Małgorzata Hajt, uczennica klasy trzeciej Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Małgosia uzyskuje wyróżniające wyniki
w nauce. W ubiegłym roku szkolnym otrzymała średnią ocen 5,33. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej,
odpowiedzialną i sumienną. Poza tym aktywnie udziela się w życiu szkoły, często możemy słyszeć jej charak-

Wizyta w straży

Wymiana z Vechelde
Pomysł na wymianę między uczniami
z gimnazjów w Graczach i Vechelde zrodził się przed dwoma laty. Po długim okresie przygotowań – spotkań i podpisywania umów – w listopadzie mijającego roku
piętnastu uczniów graczewskiego gimnazjum, pod opieką germanisty Grzegorza
Budza i psychologa Katarzyny Krzyżanowskiej, wyruszyło na spotkanie ze swoimi
rówieśnikami w Niemczech.
Tygodniowy pobyt obfitował w wiele atrakcji.
Od początku nie brakowało nam pozytywnych doświadczeń. Duże wrażenie na naszych uczniach zrobiła sama szkoła. Ogromny, nowoczesny gmach,
w którym uczy się ponad dziewięciuset uczniów i pracuje osiemdziesięciu sześciu nauczycieli. Gimnazjum
w Vechelde ma własny basen, kort i boiska, a także
stadion, wspaniałą bibliotekę, stołówkę i kawiarenkę
dla uczniów. Oglądanie szkoły i uczestniczenie w lekcjach było ciekawym doświadczeniem, tak dla naszych uczniów, jak i nauczycieli. Szczególnie, jeśli
chodzi o lekcje chemii czy fizyki, które odbywają się
w prawdziwych laboratoriach.
– Na początku było ciężko przełamać się i zacząć mówić w obcym języku. Ale w sumie nie mieliśmy wyjścia, bo już pierwszego dnia zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i całą niedzielę spędziliśmy
w domach naszych partnerów. Ale już po kilku
dniach było dużo lepiej – wspomina Kuba Kaliciński.
– Musieliśmy jakoś ze sobą się komunikować i nie
ukrywam, że łatwiej mi było po angielsku, bo niemieckiego uczymy się dopiero drugi rok i nie mamy
za wiele godzin. W szkole najbardziej podobała mi
się atmosfera podczas lekcji. Niby był luz, ale nie było hałasu i każdy potrafił w skupieniu pracować
– mówi Kasia Andrejszyn.
Poza poznawaniem niemieckiego systemu nauczania, polscy i niemieccy uczniowie integrowali się
podczas wspólnych wycieczek, a tych nie brakowało. Rozpoczęliśmy, oczywiście, od spaceru po Vechelde, podczas którego uczniowie poszukiwali odpowiedzi na przygotowane przez niemieckich
kolegów pytania. Dalsze wycieczki odbywaliśmy już
głównie pociągiem. Na początku odwiedziliśmy piękne, średniowieczne miasteczko Goslar. W całości
należy ono do światowego dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzaliśmy również liczącą ponad tysiąc lat kopalnię metali. Byliśmy w pobliskim Brausweigu, którego
symbolem jest lew. Po mieście oprowadzała nas polska przewodniczka, opowiadając jego średniowieczną i współczesną historię. Najlepiej wspominaną

była jednak wycieczka do Wolfsburga – miasta Volkswagena. Tam nasi uczniowie zobaczyli, jak powstają słynne niemieckie samochody, dowiedzieli się, jak
wygląda praca w fabryce, a największą atrakcję stanowiły przemieszczające się po niej prototypy sportowych aut. Jednak nie był to koniec atrakcji, resztę
dnia spędziliśmy w słynnym niemieckim eksperymetatorium – Pheno. Tam każdy miał możliwość przeżycia niezwykłej przygody z fizyką, chemią czy biologią, prowadząc dowolne doświadczenia
i obserwując zjawiska. Ostatnim punktem programu
była wycieczka do stolicy Saksonii – Hanoweru, gdzie
zwiedziliśmy ratusz i miasto.
Wszyscy uczniowie biorący udział w wymianie
wraz z nauczycielami zostali zaproszeni przez z burmistrza Vechelde Hartmuta Marotza na wspólny
obiad. – Przyjęcie nas w ten sposób było wielkim zaszczytem i ogromną przyjemnością, a obiad był naprawdę doskonały – mówią zgodnie gimnazjaliści.
Wizyta w Gimnazjum im. Juliusa Spiegelberga
w Vechelde na długo pozostanie w pamięci i sercach naszych gimnazjalistów. – Mimo, że nasze spotkanie trwało tylko tydzień, to bardzo zżyłam się ze swoją koleżanką Giną i jej rodziną. Dzięki nim czułam się jak u siebie
w domu. Rozstanie było dla nas trudne, ale na szczęście
jest Facebook. Teraz z niecierpliwością czekam na spotkanie w marcu – wyznaje Asia Jabłońska.
Swoją refleksją po powrocie dzielą się także pedagodzy: – Ze spotkań z inną kulturą zawsze wychodzimy bogatsi. Myślę, że to, czego nasi uczniowie
doświadczyli przez tydzień pobytu w Vechelde, dało im więcej, niż wiele miesięcy nauki. Przełamywanie barier komunikacyjnych, obserwowanie zachowań niemieckich uczniów i doświadczenie
atmosfery tamtej szkoły, to na pewno będzie procentować w przyszłości – powiedziała psycholog
Katarzyna Krzyżanowska.
– Nasi uczniowie zostali wspaniale przyjęci
przez niemieckie rodziny i nauczycieli. Teraz my musimy stanąć na wysokości zadania. Właśnie kończymy intensywne prace nad grantem o dofinansowanie programu wizyty w naszej szkole przez fundację
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Chcemy,
na ile to możliwe, włączyć do jego realizacji naszych
uczniów, dlatego planujemy wiele działań z wykorzystaniem metod aktywnych. Bardzo nam zależy
na podtrzymaniu tej formy współpracy ze szkołą
w Vechelde, dlatego robimy wszystko, by wizyta
u nas była wspominana równie dobrze – mówi koordynator projektu wymiany Grzegorz Budz.
Katarzyna Krzyżanowska
Grzegorz Budz

terystyczny głos w interpretacji rockowych utworów
w szkolnych programach artystycznych. Gratulacje!
Elżbieta Woźniak

Decoupage – moje prace,
moja radość
Wystawę artystyczną prac decoupage
Krystyny Frankowskiej-Cepa można oglądać w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Niemodlinie.

Decoupage to technika zdobnicza znana
od dawna. W ten sposób można ozdobić zarówno
duży mebel, jak i małe tekturowe pudełko. Technika
ta polega na efektywnym zdobieniu przedmiotów poprzez wydzieranie lub wycinanie elementów papierowych i naklejanie ich na wybraną powierzchnię.
Dzięki wielorakości stosowanych technik możliwości
tej fascynującej sztuki zdobniczej są praktycznie nieograniczone, oferując każdemu, kto chciałby jej zakosztować, nieskończenie wiele godzin kreatywnej
pracy i radości twórczej.
Pani Krystyna od kilku lat ozdabia przedmioty
techniką decoupage, tworząc oryginalne kolekcje.
Wszystkie jej prace mają niepowtarzalny charakter.
Odkrywając możliwości sztuki decoupage, rozwija
swój talent i pasję tworzenia. Swoimi umiejętnościami chętnie dzieli się z osobami zainteresowanymi tą
techniką, prowadząc warsztaty w naszej bibliotece.
Prace Pani Krystyny można oglądać do końca stycznia 2014 roku. Serdeczne zapraszamy.
Małgorzata Nawrocka-Badeja
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Niemodlina

Wizyta Mikołaja w Dinolandii

Szlachetna Paczka w SP nr 1
w Niemodlinie
W naszej szkole Szlachetna Paczka połączyła rodziców, uczniów, nauczycieli,
znajomych i przyjaciół szkoły. Pomogliśmy
trzem rodzinom z naszej gminy.
W klasach I–III około 95 osób zaangażowało się
w zbiórkę żywności, środków czystości, odzieży, zabawek, materiałów papierniczych dla jednej rodziny.
Zrobiliśmy 50 dużych paczek o war tości około 3200 zł. Paczki zostały ozdobione pracami plastycznymi, które wykonały dzieciaki z klas I b, II a i II b.
Za zbiórkę odpowiedzialna była Barbara Kołodyńska.
W klasach IV–VI udało się zrobić 36 paczek dla
drugiej rodziny, w których przeważały produkty żywieniowe oraz chemiczne. Za ich zbiórkę były odpowiedzialne Katarzyna Oleksa oraz Małgorzata Wolańska–Klapan.
Natomiast pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie obdarzyli trzecią rodzinę 12 paczkami, w których znajdowały się: piec, odzież, artykuły
spożywcze oraz chemiczne. Za zbiórkę była odpowiedzialna Anna Ciszewska.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym oraz dobroczyńcom, dzięki którym rodziny będące w potrzebie otrzymują nadzieję na lepsze jutro.
Barbara Kołodyńska, Marta Kołodyńska, Barbara Świątek, Ewelina Kozioł,
Katarzyna Oleksa, Małgorzata Wolańska-Klapan, Anna Ciszewska

Szlachetna Paczka
po raz drugi w Graczach
W tym roku kolejny raz nauczyciele,
uczniowie oraz pracownicy administracji
i obsługi graczewskiego gimnazjum, a także szkoły podstawowej, wybrali rodzinę,
której zaoferowali pomoc.
Zakupiono mikrofalówkę, odkurzacz, podarowano także lodówkę, natomiast młodzież przyniosła
z własnych domów żywność, środki czystości, a nawet zimową odzież. Udział obu placówek w tym zaszczytnym przedsięwzięciu to dla nich wielki honor.
Z chęcią i dużym zaangażowaniem przystąpiono
do zbiórki darów. Święta to szczególny czas, kiedy należy zwrócić większą uwagę na tych, których życie nie
rozpieszcza. Mając tego świadomość, społeczność
graczewskich szkół znów stanęła na wysokości zadania i nie zapomniała o jakże ludzkim odruchu – podania pomocnej dłoni potrzebującemu jej człowiekowi. Życzymy Państwu wesołych świąt i obiecujemy
pomagać także w przyszłości.
W imieniu pracowników,
uczniów i rodziców PG i SP
Aleksandra Korzeniowska

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził
niecodzienny, aczkolwiek długo oczekiwany gość – św. Mikołaj.
Tego dnia przedszkolaki już od rana były bardzo
podekscytowane. Ciągle dopytywały się, kiedy już będzie. Kiedy w końcu się pojawił – w czerwonym stroju, z długą siwą brodą oraz z ogromnym workiem
pełnym prezentów, na twarzach dzieci pojawiły się
mieszane uczucia – niektóre dzieci ogarnął strach,
a inne radość. Wspólna zabawa z gościem przełamała lody – wszystkie przedszkolaki były radosne
i uśmiechnięte. Po zabawie nadeszła chwila najbardziej przez wszystkich oczekiwana – rozdawanie paczek ze słodyczami oraz zabawek do przedszkola.
Dzieci nie tak od razu otrzymały prezenty. Musiały
złożyć obietnicę, że będą grzeczne, a chętne przedszkolaki recytowały wiersze lub śpiewały piosenki.
Dzieci ze smutkiem żegnały świętego Mikołaja, ale
ten obiecał, że za rok na pewno o nas nie zapomni
i znowu nas odwiedzi.
Renata Jankiewicz

• Konfigurowanie programu Outlook Express
• Tworzenie nowej wiadomości
Czytelnikom w wieku 50+ zapewniamy darmową pomoc oraz możliwość korzystania z komputerów i Internetu.
Jarek Kownacki

Finał wojewódzki Konkursu
Wiedzy o BHP w rolnictwie
29 listopada 2013 r. gimnazjalistka
z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie – Paulina Żmuda wygrała XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.
Konkurs miał miejsce w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Najpierw
uczniowie rozwiązywali test pisemny w dwóch kategoriach – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Do dalszego etapu weszło po 5 uczniów z obu kategorii
i w dalszej części konkursu odpowiadali oni na pytania komisji już na jednym poziomie. Etap ten miał formułę jak teleturniej 1 z 10, gdzie uczestnicy typowali
innych do odpowiedzi. Zarówno w części pisemnej, jak
i ustnej, Paulina zdobyła największą liczbę punktów.
Pokonała uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy
przybyli także ze szkół o profilu rolniczym. Wygrywając etap powiatowy i wojewódzki, Paulina wykazała się
niesamowitą wiedzą z zakresu ruchu drogowego, zagadnień przeciwpożarowych, znajomości przepisów
KRUS oraz zagadnień ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Paulinie serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Drabik

Tuwima każdy zna
Mikołaj w Graczach
Święty Mikołaj odwiedził świetlicę
szkolną przy Szkole Podstawowej w Graczach.
Uczniowie przyjęli go z dużą radością. Tańcom
i uciechom nie było końca. Dzieci brały udział w różnych konkursach, największą kreatywnością wykazały się w konkurencji „Tylko taniec”. Mikołaj w nagrodę otrzymał duży portret namalowany przez dzieci.
Małgorzata Kulczyńska,
Agnieszka Borowicz

Kurs komputerowy
dla seniorów
Jeśli masz 50 lat i więcej, nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu, zapraszamy do biblioteki na kursu komputerowy w zakresie podstawowej obsługi komputera.
W programie kursu m. in.:
• Tworzenie katalogów i podkatalogów (zaznajomienie się ze strukturą katalogów)
• Przenoszenie i kopiowanie plików
• Tworzenie nowego dokumentu Word i otwieranie istniejących
• Wprowadzanie i edycja tekstu,
• Numerowanie stron
• Wstawianie i rysowanie tabel
• Poruszanie się po przeglądarkach internetowych
• Zakładanie poczty elektronicznej na dowolnym portalu internetowym

Rok 2013 uchwałą Sejmu RP został
ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. 27
grudnia minie 60. rocznica śmierci tego
wielkiego poety. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 W Niemodlinie odbył się cykl
imprez okolicznościowych poświęconych
jego pamięci.
30 września w świetlicy szkolnej z okazji przypadającego dzień wcześniej Dnia Głośnego Czytania
zorganizowanego przez bibliotekarkę Annę Ciszewską uczniowie klas IV, V i VI czytali znane i mniej znane wiersze Juliana Tuwima swoim młodszym kolegom. Humor, który przemawia przez te utwory
wszystkim nam bardzo się podobał. Śmiechu było, co
niemiara. Na zakończenie A. Kramczyńska i D. Sarna ze świetlicy zaprosiły uczniów klas 0-III do udziału w konkursie plastyczno-technicznym
Na konkurs pt. „Malowane wiersze Juliana Tuwima” należało dostarczyć pracę ilustrującą dowolnie
wybrany wiersz Tuwima. Prace, które wpłynęły
na konkurs były przepiękne i bardzo pomysłowe.
Dnia 5 grudnia 2013r. na zakończenie cyklu odbył się konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 0- III. Poziom
przygotowania, jaki reprezentowały zgłoszone do konkursu osoby był bardzo wysoki. Jury nie miało łatwego zadania, jednak po burzliwych naradach udało się
wyłonić zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
Po ilości chętnych, którzy zgłosili się zarówno
do konkursu plastycznego, jak i recytatorskiego,
można wnioskować, że wiersze Tuwima są nam zarówno znane, jak i lubiane, co nas bardzo cieszy.
Anna Ciszewska
Aneta Kramczyńska
Dagmara Sarna

Sport

Biegali w Graczach
23 listopada w Graczach już po raz 19.
wystartował Barbórkowy Bieg Skalnika.
Z okazji zbliżającego się święta górników tradycyjnie rozegrano w Graczach zawody w bieganiu,
które w tym roku zgromadziły na starcie ponad 300
osób. W szranki stanęli zawodnicy od 16. do prawie 80. roku życia w jedenastu kategoriach. Najlepszą z pań okazała się Danuta Piskorowska: – Bieganie jest jak uzależnienie. Dlatego dzisiaj biegłam

Wędkarz roku 2013
Koniec roku to czas plebiscytów, klasyfikacji i planów na nowy rok. Nie inaczej jest w wędkarstwie sportowym.
Wędkarzem roku2013 izwycięzcą Grand
Prix Niemodlina został Łukasz Gierak.
Łukasz to 22-letni, bardzo utalentowany
wędkarz wyczynowy, który od kilku lat startuje
w zawodach w całej Polsce. Od 2 lat wraz z klubem WKS „Sokół” Niemodlin startuje w opolskiej
lidze spławikowej. Mimo dość młodego wieku, jak
na wędkarza, jest zawodnikiem wszechstronnym, co udowodnił podczas tegorocznego Grand
Prix – łowiąc świetnie zarówno na rzekach, jak
i na jeziorach, zostawiając z tyłu klasyfikacji dużo bardziej doświadczonych kolegów. Gratulujemy Łukaszowi wspaniałego wyniku.
Serdecznie zapraszamy na uroczystą galę
wręczenia nagród najlepszym wędkarzom tegorocznego Granx Prix Niemodlina, która odbędzie się 12 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Zarząd koła PZW Niemodlin

pomimo kontuzji. Z czasu nie jestem do końca zadowolona, bo dwa lata temu miałem lepszy na tej samej trasie. Ale cieszę się, że udało się wygrać – powiedziała triumfatorka.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą na ponad 15-kilometrowej trasie: Gracze, Radoszowice, Tarnica, Rogi, Góra, Rutki i Gracze. – Startowałem w Graczach
w 2011 roku i z miłą chęcią tutaj wróciłem. Wtedy zająłem drugie miejsce. W tym roku forma dopisała i wy-
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grałem. Podoba mi się atmosfera tego biegu oraz organizacja. Jest ciepły posiłek oraz miejsce, gdzie można usiąść i odpocząć. Trasa jest trudna, bo pierwsze 12 kilometrów wiedzie pod górę, potem dwa i pół
kilometra zbiegu. Przeanalizowałem sobie dokładnie
profil trasy i dobrałem odpowiedną taktykę – powiedział Rafał Tyburek, najszybszy biegacz imprezy.
Po zakończeniu biegu wszyscy zebrali się w domu kultury, gdzie nastąpiła dekoracja zwycięzców.
Zawodnikom w poszczególnych kategoriach puchary wręczył prezes kopalni Bazalt-Gracze, Andrzej
Miśta. Okolicznościowe pamiątki powędrowały
do laureatów za miejsca I-III. Dla wszystkich uczestników ufundowano koszulki i pamiątkowe medale.
mk

Mistrzyni Polski
w karate
Pod koniec listopada w Ząbkowicach
Śląskich odbył się Puchar Polski Karate Kyokushin. W reprezentacji opolskiego klubu
znalazła się Paulina Żmuda z Niemodlina.
Paulina wystartowała w dwóch konkurencjach
młodziczek: kata (układ) i kumite (walka). Pierwszą
konkurencją było kata. Po dwóch turach objęła trzypunktową przewagę nad drugą zawodniczką i tym
samym obroniła tytuł sprzed roku, zostając mistrzynią Polski. W kumite zawodniczka z Niemodlina dwie
pierwsze walki wygrała poprzez wskazanie sędziów,
a w trzeciej (półfinałowej), mimo uzyskanej początkowo przewagi, na 20 sekund przed końcem walki została trafiona i przegrała walkę.
Paulina w zeszłym roku wywalczyła kwalifikacje
do Mistrzostw Europy, jednak była za młoda na udział
w zawodach. Teraz Paulina będzie przygotowywać się
na wiosnę do kolejnych eliminacji do ME. Życzymy powtórzenia sukcesu.
mk
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Szkolny turniej
halowej piłki nożnej
29 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie odbył
się szkolny turniej halowej piłki nożnej klas gimnazjalnych Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn reprezentujących klasy: Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc,
IIIa i IIIb. Zespoły zostały podzielone
na dwie grupy po 4 drużyny, w których
rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. Do półfinału awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W pierwszym półfinale klasa IIIa pokonała Ib
wynikiem 2:0, w drugim klasa IIb wygrała
z Ia 3:0. III miejsce w turnieju zajęła klasa
Ib pokonując w małym finale klasę Ia wynikiem 3:0. W finale spotkały się reprezentacje klas IIb i IIIa. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył remisem 2:2
i o wyłonieniu zwycięzcy zdecydowała seria rzutów karnych, w których lepsza okazała się klasa IIb, zwyciężając 1:0.

Mikołajkowy turniej
koszykówki chłopców
W sobotę, w oczekiwaniu na zaplanowaną spóźnioną wizytę św. Mikołaja, rozegrano tur niej koszykówki chłopców
rocznika 2003 i młodszych. W turnieju
udział wzięły trzy zespoły: gospodarze
UKS OSiR Niemodlin, MKS Otmuchów
i UKS Piomar Brzeg.
Zespoły rywalizowały w ramach turnieju systemem „każdy z każdym”, mecz trwał cztery kwarty
po 8 minut, zawody prowadził sędzia Paweł Rosłan.
Turniej koszykówki był absolutnym debiutem dla
dwóch zespołów tj. OSiR Niemodlin i Piomar Brzeg.
Natomiast drużyna z Otmuchowa startowała już
w oficjalnych zawodach. Wynik tego turnieju nie był
najważniejszą rzeczą, chodziło o zapoznanie się

Pierwsze zwycięstwo w I lidze
Mamy pierwsze zwycięstwo w lidze, i to zwycięstwo z dotychczasowym wiceliderem z Mikołowa.
Dwie bramki naszego najlepszego snajpera „Sapera” Andrzeja Sapy i dwa powracającego po kontuzji „Krecika” Patryka Kiliana,
pozwoliły wywieźć pierwsze długo oczekiwane punkty w I Lidze. Mogło być jeszcze lepiej,
bo mieliśmy przedłożony rzuty karny, niestety, po raz kolejny niewykorzystany. Do przerwy skromne prowadzenie 1:0. Po przerwie
podwyższenie wyniku 2:0, pogoń gospodarzy
i mamy remis 2:2, ale finisz należał do nas
– 36. minuta 3:2. Po stracie trzeciej bramki,
gospodarze wycofują bramkarza, mamy kilka okazji i w końcu jedna z kontr w 39. minucie kończy się bramką 4:2. Koniec meczu.
Wielkie gratulacje.
Bartłomiej
Kłosiński

z boiskiem, z oprawą meczu, zasadami gry i wspólną zabawę. Niemniej wyłoniono zwycięzcę turnieju
i wybrano najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach, a Mikołaj nie zapomniał słodkich
upominków dla wszystkich uczestników turnieju.
Po turnieju maluchów rozegrano towarzyski minimecz koszykówki pomiędzy UKS OSiR Niemodlin
– MKS Otmuchów. Do rywalizacji w tym meczu
przystąpili chłopcy z klas piątych i szóstych. Mecz
rozgrywany był 2x15min bez zatrzymywania czasu.
Gospodarze nie dali większych szans drużynie
z Otmuchowa i pewnie ograli swoich przeciwników
w stosunku 49:12.

Ostatecznie I miejsce zajęła klasa IIb
w składzie: Słodkowski, Błoński, Pieniacha,
Malinowski, Bawełkiewicz, Kopiniak, Pabian. II miejsce klasa IIIa, a III klasa Ib.
Królem strzelców turnieju został zdobywca 9 bramek Miłosz Błoński z klasy IIb.
Medale dla zawodników trzech pierwszych
drużyn i statuetkę dla króla strzelców ufundowała Rada Rodziców przy ZS w Niemodlinie. Zawody przeprowadził nauczyciel
wychowania fizycznego Ryszard Donajski.
Ryszard
Donajski

OSiR

Turniej sędziów piłkarskich
W sobotę 23 listopada w naszej hali odbyły się XXIII Mistrzostwa Województwa Opolskiego
Sędziów Piłkarskich.
Zawodnicy-sędziowie z czterech Kolegiów Sędziów Nysy, Kluczborka, Kędzierzyna-Koźla i Opola, podzieleni zostali
na dwie kategorie wiekowe: seniorów i oldbojów (zawodnicy powyżej 40 lat). Gospodarzami i organizatorami turnieju byli KS
Opole i my, OSiR w Niemodlinie.
W kategorii seniorów, po 2 latach dominacji KS Kędzierzyn-Koźle, mistrzowski
puchar mógł trafić po 10 latach w ręce KS Opole. Niestety, w ostatnim meczu turnieju ekipa KS Opole uległa najlepszej w tym turnieju drużynie – KS Kluczbork (0:1).
W kategorii oldbojów po Puchar Mistrza sięgnął KS Kędzierzyn-Koźle, a nasza drużyna KS
Opole okazała się bardzo gościnna i na swoim terenie pozwoliła swoim przeciwnikom wbić sobie jedną bramkę więcej.
OSiR

Wszystkim pracownikom,
emerytom, udziałowcom spółki
„Bazalt-Gracze” oraz
mieszkańcom naszej gminy
życzymy, aby święta i nadchodzący
nowy rok były rozświetlone ciepłem
choinkowych światełek, pełne
spełnionych marzeń, spokoju,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
składamy wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
życzenia: radosnych i spokojnych świąt w gronie
najbliższych, a nowy rok 2014 niech dostarczy
wielu sukcesów, mądrych decyzji
oraz przyniesie to, co najlepsze.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

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

Burmistrz
Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin z okazji
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzenia
radości, spokoju i pogody ducha oraz dużo szczęścia
w nowym roku 2014 składa
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp. z o. o. w Grabinie
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