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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy pierwsze wydanie „Pulsu Niemodlina” w roku 2014.
Mamy nadzieję, że
będziecie chętnie
czytali nasze czasopismo przez cały rok.
W styczniowo-lutowym numerze relacjonujemy przebieg 22. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Cieszy to, że po raz kolejny
wspólnie bawiliśmy się
i graliśmy z całą Polską
na rzecz najmłodszych
i seniorów. Dzięki ofiarności mieszkańców Niemodlina i sponsorów nasze miasto przekazało
ponad dziewięć tysięcy
złotych na konto Fundacji Jerzego Owsiaka.
War to także przeczytać ar tykuł o spotkaniu
noworocznym, w którym
burmistrz Niemodlina
przed sta wił sze ro kie
podsumowanie minionego roku, a także plan
tegorocznych inwestycji,

W LUTYM
I MARCU
ZA GROSZE:

o których na pewno będzie my in for mować
w „Pulsie”. Nasza gazeta objęła patronatem
ciekawe wydarzenie jednego z opolskich liceów,
gdzie młode wolontariuszki wydały walkę rakowi w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Mam Haka na Raka.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami, jakie Ośrodek Kultury,
OSiR oraz biblioteka przygotowali dla dzieci i młodzieży na czas ferii. Z bogatej ofer ty spor towo-kulturalnej na pewno każdy wybierze dla siebie
coś ciekawego. Równie
interesująca jest propozycja najbliższych koncertów i wydarzeń, o których
piszemy w zapowiedziach. Poza tym można
przeczytać o wielu wydarzeniach w naszej gminie,
w szkołach i sporcie. Życzymy miłej lektury.
Redakcja

• nasiona kwiatów
i warzyw
• cebulki kwiatowe
• doniczki i osłonki

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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WOŚP 2014

Wolontariusze z wielbłądem Kubą,
który witał przychodzących na halę sportową

Niemodlin po raz kolejny zagrał dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podczas 22. Finału zbieraliśmy pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów. Dzięki hojności mieszkańców Niemodlina do wspólnej kasy WOŚP trafiło 9 101 złotych, czyli prawie dwa
tysiące więcej niż przed rokiem.
Od rana 12 stycznia na ulicach Niemodlina,
z puszkami i identyfikatorami WOŚP, kwestowały
młode wolontariuszki, licząc na hojność mieszkańców,
którzy po raz kolejny włączyli się w pomoc najmłodszym i seniorom. Powoli zapełniały się puszki i przybywało naklejonych serc na darczyńcach. Wszyscy,
którzy pragnęli wesprzeć Orkiestrę, mogli to uczynić
również w hali widowiskowo-sportowej, gdzie Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowali program artystyczno-sportowy.
Tegoroczna Orkiestra rozpoczęła się na sportowo – turniejem tenisa stołowego, a następnie meczem koszykówki w wykonaniu młodych zawodników UKS Jedynka. Dalej swój pokaz miała sekcja
Opolskiego Klubu Karate Kyokushin. Najpierw zaprezentowali się najmłodsi adepci, następnie starsi zawodnicy, którzy pokazali układy, walki w lekkim kontakcie, przewroty oraz – chyba najbardziej
widowiskowy – test rozbijania cegieł. Niemniej emocji wzbudził również pokaz zumby. Jest to coraz popularniejszy i obecnie bardzo modny rodzaj aktywności fizycznej, który łączy w sobie elementy fitnessu
i tańców latynoamerykańskich. Kilkanaście pań
uczęszczających na zajęcia zumby zaprezentowało
obecnym na Orkiestrze energetyczne choreografie,
wykazując się świetną kondycją oraz udowadniając, że ruch dla zdrowia może iść w parze z dobrą zabawą. Część sportową zakończyły mecze futsalu.

Grali dorośli – reprezentacja Niemodlińskiej Halowej
Ligi Piłkarskiej z UKS Jedynką – oraz młodzi piłkarze.
W części ar tystycznej wystąpiły wychowanki
Studia Piosenki. Młodsze i starsze dziewczyny za-

śpiewały kolędy, pastorałki, świąteczne i rockowe
przeboje. Swój pokaz miała również najmłodsza grupa taneczna zespołu Rytmix z Ośrodka Kultury. Dla
Orkiestry także zagrały (dosłownie) zespoły młodzieżowe. Pierwszy wystąpił zespół Dżizas w paru hardrockowych utworach, następnie zespół Niemodlin,
który na rockowo i pozytywnie zakończył program
w hali. Całą imprezę w Niemodlinie, podobnie jak
w wielu miastach w Polsce, uwieńczyło symboliczne
światełko do nieba – pokaz sztucznych ogni.
(ciąg dalszy na s. 4)

Zbiórka na mieście
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Nasi halowi piłkarze zagrali dla Orkiestry

(dokończenie ze s. 3)
Rytmix przedszkolaki

W trakcie niedzielnego finału WOŚP wszystkie
imprezy sportowe i występy przeplatane były licytacjami. Tradycyjnie już licytowano pamiątki i gadżety
związane z Orkiestrą: zegar, kalendarze, koszulki, flagi, kubki. Zdarzały się wysokie aukcje, na przykład zegar ścienny WOŚP został wylicytowany za prawie
dwieście złotych, a kalendarz i moneta za 150 złotych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
bony i podarunki od mieszkańców i firm naszej gminy. W tym roku licytowano m. in.: bony do zakładu

Pokaz zumby

fryzjerskiego, gabinetu okulistycznego i zakładu
optycznego, meble, pizzę w kształcie serca, okolicznościowy tort, książki, albumy i niemodlińskie medale, karnety na basen w Lipnie, przedwojenną butelkę z Niemodlina. Najwartościowszymi przedmiotami
tegorocznych aukcji zostały: oryginalna koszulka Borusii Dortmund z podpisami zawodników (500 zł), piłka z podpisami zawodników Górnika Zabrze (200 zł),
piłka z podpisami koszykarek reprezentacji Polski,
Ukrainy, Litwy i Białorusi (200 zł), najnowsza płyta zespołu Piersi z autografami członków zespołu (200 zł).
Organizatorzy akcji w Niemodlinie pragną serdecznie podziękować za zaangażowanie i pomoc finansową wszystkim ofiarodawcom, uczestnikom
i sponsorom 22. Finału WOŚP, którymi byli:
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
Zastępca burmistrza Bartłomiej Kostrzewa
Jacek Paulszkiewicz – pracownik fundacji WOŚP
Renata Szpiech – pizzeria Primavera
Jan Naściuk – salon fryzjerski
Marcin Oracz – zakład optyczny
Elżbieta Rogala – gabinet okulistyczny
Piotr Pełka – cukiernia
Zespół Piersi
Jarosław Kopij – sklep Jarko
Jan Grela – opiekun wielbłąda Kuby
Firma Berni – stolarstwo meblowe
Szczególne podziękowania należą się kwestującym wolontariuszkom: Marcie Bawełkiewicz, Monice Dębińskiej, Dominice Kaczkowskiej, Annie Konowaluk, Jagodzie Markiewicz, Natalii Olszewskiej,
Ilonie Szlufik, Patrycji Szlufik, Natalii Woźnicy, Marcie Wydrze.
mk
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Spotkanie noworoczne
10 stycznia w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie odbyło się spotkanie noworoczne burmistrza
Niemodlina z mieszkańcami
gminy Niemodlin. W swoim wystąpieniu Mirosław Stankiewicz
podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz
przedstawił plany inwestycyjne
na 2014 rok.
Podsumowanie roku 2013
oraz plany na 2014 rok
Wydarzenia społeczno-kulturalne
„Wprowadzona przez ministra finansów Rostowskiego od 2012 roku nowa reguła zadłużenia indywidualnego gmin wymusiła opracowanie i wdrożenie
planu oszczędnościowego w naszej gminie. Rok 2013
był drugim z kolei rokiem wprowadzania tych zmian.
Były one konieczne, aby rok 2014, zarówno dla mieszkańców, jak i władz Niemodlina, stał się rokiem, w którym gmina będzie mogła normalnie funkcjonować.
Dodatkowym zabezpieczeniem gminy było spłacenie
części kredytów poprzez emisję obligacji komunalnych, tak, aby w latach 2015–2020 gmina mogła skorzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE.
Zbyt niska subwencja oświatowa roku 2013,
a także ograniczone możliwości dofinansowania
oświaty z budżetu gminy, wymusiły likwidację małej
Szkoły Podstawowej w Grabinie, a także ograniczenie
kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych. Zmiany
te – chociaż niepopularne – były absolutnie konieczne. Niemniej dążono do takiego wprowadzenia zmian,
które w najmniejszym stopniu pogorszyłyby sytuację
mieszkańców. Gmina przekazała na 6 lat majątek
zlikwidowanej szkoły Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie, spełniając oczekiwania
mieszkańców, aby dzieci mogły być uczone dalej
w Grabinie. Funkcjonowanie kosztotwórczych kuchni
szkolnych zastąpiono zdecydowanie tańszą usługą
cateringową. Wprowadzono daleko idące oszczędności w funkcjonowaniu jednostek gminnych, począwszy
od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, a kończąc
na Ośrodku Kultury, bibliotece i Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jednocześnie początek roku był trudnym okresem przygotowania i wdrażania nowych przepisów
dotyczących gospodarki odpadami. Nowe zasady
nakazujące pełną segregację śmieci, połączone z nowymi stawkami za odbiór i ich utylizację, powodowały zaniepokojenie mieszkańców.
Na tle tych zmian pojawiły się głosy niezadowolenia, które bardzo szybko zaczęła wykorzystywać
grupa ludzi dążących jedynie do przejęcia władzy poprzez przyspieszone wybory samorządowe. Grupa
ta w swoich działaniach posługiwała się kłamstwami,
które ostatecznie zostały potwierdzone przez sądy
w Opolu i Wrocławiu. Zdecydowana większość mieszkańców nie poparła inicjatorów referendum, które
przeprowadzono w dniu 2 czerwca. Mieszkańcy, rozumiejąc uzależnienie władz samorządowych od często
niejasnych i niespójnych ustaw polskiego parlamentu,
pozostali w domach. W referendum nie wzięło udziału 80 procent uprawnionych do głosowania.

Rok 2013 to nie tylko trudne zmiany w finansach
i gospodarce odpadami. To rok, w którym mimo złożoności finansowej, udało się w sposób godny
uczcić 70. rocznicę mordów na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. W marcu gościliśmy Marka
Koprowskiego – autora książki o tych wydarzeniach
– którą to książkę gmina objęła honorowym patronatem. W lipcu odbyła się msza święta, a później uroczystości pod pomnikiem na Placu Obrońców Przebraża
z udziałem władz państwowych i samorządowych
oraz kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po uroczystościach miało miejsce spotkanie z Janem Wajmanem, mieszkańcem Niemodlina – autorem książki
o mordach na Kresach, w której wydaniu także uczestniczyła nasza gmina. W trakcie roku szkolnego nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowali wiele konkursów przeznaczonych dla naszych
dzieci i młodzieży, poświęconych tragicznym losom Polaków na Kresach. W grudniu zaś odbyło się kolejne
spotkanie z autorem książek „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I-III” oraz „27 Wołyńska
Dywizja Piechoty Armii Krajowej”, a także prelekcja
i film o tych wydarzeniach, przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Opolu.
Rok 2013 to także okrągła 730. rocznica lokacji
miasta Niemodlina. Nasza biblioteka, kierowana przez
panią dyrektor Jadwigę Kutyłę, przygotowała szczególną wystawę „Z dziejów Ziemi Niemodlińskiej”, poświęconą tej historii, a także – wspólnie z Muzeum Piastów
Śląskich w Brzegu – udostępniła monety „Skarbu Niemodlińskiego” dla wielu zwiedzających. W trakcie obchodów odbył się przemarsz mieszkańców przez całe
miasto. Mieszkańcy upamiętnili te dni wspólnym zdjęciem, zaś ukoronowaniem całości uroczystości były
wspaniałe Dni Niemodlina organizowane przez Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym też
czasie nasza gmina podpisała umowę o partnerstwie
z gminą Prażmo z Republiki Czeskiej.
W minionym roku, dzięki staraniom księdza dziekana Jerzego Chyłka, mieszkańców Szydłowca Śląskiego oraz zastępcy burmistrza, odremontowano
wspaniały zabytek, jakim jest kościół filialny w Szydłowcu Śląskim. Remont kościoła został sfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcia finansowego
mieszkańców oraz darczyńców, a także dotacji z budżetu gminy. Zabytek ten będzie cieszył przez wiele
lat nas i następne pokolenia.
W minionym roku – po raz kolejny – Towarzystwo
Przyjaciół Doliny, kierowane przez prezesa Zbigniewa
Jagielnickiego, wspólnie z gminą zorganizowało wypoczynek letni dla polskich dzieci z Ukrainy. Aktywnie
w organizacji letniego wypoczynku niemodlińskich
dzieci uczestniczyły organizacje pozarządowe ze
Związkiem Harcerstwa Polskiego na czele. Dobrze
funkcjonowały kluby sportowe finansowo wspierane
przez gminę. LKS Skalnik Gracze wywalczył awans
do III ligi piłki nożnej, Sokół Niemodlin awansował
do ligi okręgowej, UKS Jedynka rozpoczął zmagania
w I lidze futsalu, UKS Sokolik aktywnie uczestniczył
w rozgrywkach tenisa stołowego najmłodszych, stając
się jednym z czterech wiodących ośrodków tej dyscypliny sportu w województwie, zaś uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1, kierowanej przez panią dyrektor
Krystynę Dżaluk, wywalczyli wicemistrzostwo województwa w halowej piłce nożnej. A przecież to nie
wszystkie przykłady sukcesów naszych dzieci i młodzieży w zmaganiach sportowych. Wystarczy wspomnieć
o osiągnięciach naszych sportowców w kolarstwie

i biegach, w imprezach organizowanych przez PSS
Gracze, kierowanym przez pana prezesa Andrzeja
Miśtę. Wielomilionowe nakłady gminy na rozwój i modernizację bazy sportowej, a także bezcenna praca
opiekunów i trenerów, przynoszą pierwsze efekty.
Dobrze funkcjonował OSiR kierowany przez pana
dyrektora Krzysztofa Kubiaka. Od 2013 roku OSiR stał
się koordynatorem sportu w naszej gminie. Organizowane przez tę jednostkę ferie zimowe oraz letnie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W hali sportowej
odbyło się wiele ciekawych imprez sportowych i rozgrywek, w tym uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń w województwie i Polsce – Międzynarodowy
Turniej „Złoty Sokół”, w którym udział wzięły narodowe reprezentacje koszykówki żeńskiej z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.
Nasz Ośrodek Kultury, kierowany przez panią
dyrektor Katarzynę Paszulę-Gryf, z roku na rok podnosi poziom organizowanych „Oceanów” oraz zaliczanego do znaczących imprez krajowych „Karpika”. Ośrodek skupia wokół siebie coraz więcej dzieci i młodzieży
oraz ich rodziców, organizując liczne zajęcia z zakresu śpiewu, tańca, gry na instrumentach, teatru oraz
rysunku, a także organizuje ferie zimowe oraz letnie
dla uczniów naszych szkół. W minionym roku OK
wzbogacił się o studio nagrań, a także nowe urządzenia audiowizualne. Z zazdrością na działalność naszego ośrodka patrzą sąsiednie gminy.
W minionym roku wspaniale na terenie naszej
gminy zainaugurował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku kierowany przez panie Marię Jańczuk i Ewę
Paszkowską oraz pana Tadeusza Ziółkowskiego, który dzięki wsparciu OK i OSiR miał możliwość nieodpłatnego użytkowania gminnych pomieszczeń, a także wsparcie instruktorów OK.
Dobrze układała się współpraca również z innymi organizacjami pozarządowymi współfinansowanymi z budżetu gminy: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej kierowanym przez panią prezes Krystynę
Maziarz, Stowarzyszeniem CARITAS z księdzem Arnoldem Drechslerem na czele, Polskim Związkiem Działkowców z panem prezesem Tadeuszem Lasotą, Polskim Związkiem Wędkarskim z panem Łukaszem
Pałaszem, Polskim Związkiem Hodowców Gołębi z panem Józefem Słodkowskim.
(ciąg dalszy na s. 6)
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Niemodlina

(dokończenie ze s. 5)
Także miniony rok był kolejnym rokiem funkcjonowania bez strat finansowych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, kierowanego przez panią dyrektor Teresę Adamczyk. Zainteresowanie pobytem
w naszym ZOZ-ie stale rośnie z uwagi na dobrą obsługę chorych oraz wysokie standardy ich pobytu. W minionym roku rozpoczęto projektowanie termomodernizacji obiektu szpitala, a także przygotowania
do poszerzenia działalności. Również w minionym roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
kierowany przez pana dyrektora Adama Piętkę, unowocześnił swoją działalność poprzez zakup nowego
stopnia sprężającego Kaeser Omega 52P. Niestety,
po raz kolejny nie udało się przekształcić tej jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego.
Inwestycje w 2013 roku
Przy bardzo trudnych warunkach finansowych miniony rok był kolejnym rokiem proinwestycyjnego rozwoju gminy. Inwestycje, przygotowane wcześniej przez
zastępcę burmistrza Bartłomieja Kostrzewę oraz podległe mu służby urzędu, zostały zakończone. Ogółem
w ciągu 2013 roku gmina wydała na inwestycje 2 835 021 złotych, z czego pozyskaliśmy 664 439 zł
dofinansowania zewnętrznego. Tak więc z samego
budżetu gminy wydatkowano 2 170 582 złotych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wszystkie ważniejsze
inwestycje zostały przeprowadzone wyłącznie na terenach wiejskich naszej gminy.
1. Termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Graczach, kierowanych przez panią dyrektor Iwonę Trawkę oraz pana dyrektora Eugeniusza
Świątka. Zadanie zostało zaprojektowane przez Pracownię Architektoniczną Atrium Piotr Władyka z Nysy. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą
Barton z Głogówka. Zadanie zostało ukończone w założonym terminie dnia 24 października 2013 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 569 480 zł. Uzyskane dofinansowanie zaś 401 904 zł. Zakres
rzeczowy zadania obejmował termomodernizację budynku szkoły, kompletną wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni i przystosowanie jej do ekologicznych
i nowoczesnych wymogów.
2. Remont i przebudowa świetlic wiejskich w Lipnie i Grodźcu. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą Grajan z Opola na wykonanie remontu
i przebudowy świetlicy w Lipnie. Wartość robót budowlanych 245 385 zł, w tym 132 356 uzyskanego
dofinansowania ze środków PROW. Zadanie zakończono w dniu 16.08.2013 r.
W maju podpisano umowę na roboty budowlane
z firmą Wolbub z Paczkowa na wykonanie remontu
i przebudowy świetlicy w Grodźcu. Wartość robót budowlanych 213 494,06 zł, w tym 130 179 zł uzyskanego dofinansowania ze środków PROW. Zadanie zakończono w dniu 16.08.2013 r. Oba zadania zostały
zaprojektowane przez Pracownię Architektoniczną
Atrium Piotr Władyka z Nysy. W wyniku realizacji zadań
we wspomnianych miejscowościach powstały miejsca
integracji, które służyć będą miejscowej społeczności.
3. Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP
Grodziec. Dnia 23 maja 2013 r. podpisano umowę
na roboty budowlane z Zakładem Remontowo–Budowlanym i Betoniarskim Czernecki Wiesław, Otmuchów. War tość robót budowlanych wynio-

sła 240 745,72 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków budżetu gminy Niemodlin. Zadanie
zakończono zgodnie z umową w dniu 31.10.2013 r.
Dokumentację techniczną przygotowało Biuro projektowe Agata Rybczyńska z Niemodlina. W ramach
zadania powstał tak długo oczekiwany przez miejscową społeczność strażacką dwustanowiskowy garaż
dla samochodów bojowych.
4. W roku 2013 rozpoczęto budowę kanalizacji
miejscowości Wydrowice, na którą pozyskano dotację
w wysokości 792 124 zł w ramach programu PROW.
W dniu 14.08.2013 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Isan-Bud z Niemodlin na kwotę 1 299 083,50 zł. Termin realizacji zgodnie z umową
– wrzesień 2014 rok. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa Mirosław Brzeziński z Opola. W ramach inwestycji zostanie skanalizowana kolejna miejscowość na obszarach wiejskich gminy Niemodlin,
jako ważny etap kanalizacji Aglomeracji Niemodlin.
Należy dodać, iż w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano drobne inwestycje w ramach środków
funduszu sołeckiego na polepszenie infrastruktury
społecznej na obszarach wiejskich np. poprzez doposażenie placów zabaw, zakup wyposażenia, budowę
wiat. Wydatki te wyniosły 51 110 zł. Ponadto gmina
Niemodlin przeznaczyła dotację w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła p. w. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Niemodlin
oraz ze środków unijnych udało się przeprowadzić
kompleksową renowację zwłaszcza dachu i elewacji
tego unikatowego kościoła.
W ramach zadań związanych z utrzymaniem
dróg gminnych wykonano pierwszy etap remontu
chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza na kwotę 60 296 zł oraz pierwszy etap remontu chodnika
w ciągu ulicy Korfantego na kwotę 41 500. Ponadto
opracowano dokumentację techniczną przebudowy
zjazdu na Osiedle Piastów w Niemodlinie.
Warto podkreślić, iż w roku 2013 gmina Niemodlin
nagrodzona została wyróżnieniem w konkursie Zarządu Województwa Opolskiego na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Opolskiego 2013 za realizację projektu „Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina”. W uzasadnieniu do nagrody jury konkursu podkreśliło znaczenie projektu dla społeczności lokalnej,
za wykonanie istotnego etapu rewitalizacji przestrzeni
komunikacyjnej w obszarze o znaczącym wpływie dla
rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Niemodlina, ponadto wskazano na atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i estetykę realizacji. To cenne wyróżnienie pokazuje, iż nasze działania proinwestycyjne
doceniane są również na szczeblu ponadgminnym.
W roku 2013 w imieniu gminy Niemodlin podpisałem umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą
„Rewitalizacja stadionu miejskiego w Niemodlinie”
w ramach Programu Operacyjnego Ryby na kwotę 950 508 zł oraz „Rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej”
na kwotę 207 642 zł. W ramach Programu Leader dofinansowanie uzyskało opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po gminie Niemodlin, który
przygotowany zostanie w tym roku.
Miniony rok to również regulacja Ścinawy Niemodlińskiej, gdzie od czterech lat zabiegałem o podjęcie
stosownych działań przez zarząd województwa oraz
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu. Jest to duży sukces, gdyż pogłębienie tej rze-

ki oraz uregulowanie jej biegu w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo powodziowe naszej gminy.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln złotych. Koniec
minionego roku to również pozyskanie samochodu dla
Straży Miejskiej od OSP Grodziec, a także pozyskanie
z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wozu bojowego dla OSP Grabin. Dzięki działaniom podjętym przez
skarbnika gminy panią Alicję Domalewską oraz zespołowi pracowników, którymi kieruje – odzyskano środki z zapłaconego przez gminę podatku VAT, a także zakończono rok z lokatami na rachunkach bankowych
w związku z zakończeniem emisji obligacji, które będą procentować nowymi, wymiernymi i rzeczywistymi
efektami finansowymi. Generalnie można powiedzieć,
że tak dobrze zakończonego roku pod względem stanu finansów gminnych już dawno nie było.
Jeszcze o jednej ważnej sprawie należy powiedzieć w związku z minionym rokiem. Był to rok dobrej
współpracy większości radnych z burmistrzem. Jak widać, współpraca ta dała wymierne korzyści naszym
mieszkańcom. Potwierdziła się sprawdzona zasada, że
zgoda buduje, zaś niezgoda rujnuje.
Planowane inwestycje w 2014 roku
Obecny rok będzie dla naszej gminy rokiem kolejnych inwestycji. W uchwalonym przez radę miejską
budżecie w dniu 19 grudnia ubiegłego roku znalazły
się bardzo ważne zadania na łączną kwotę 4 milionów 700 tysięcy złotych. Jest to kolejny budżet proinwestycyjny. Nakłady budżetowe stanowią ponad 12%
łącznych wydatków budżetowych. Do najważniejszych
inwestycji należą:
1) Przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie na kwotę 2 400 000 złotych – inwestycja, która jest
oczekiwana przez miłośników futbolu od ponad 10 lat.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach
na kwotę 1 040 000 złotych – inwestycja, która jest
obiecana mieszkańcom od prawie 10 lat.
3) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Niemodlinie na kwotę 279 tys. złotych – inwestycja, która musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Rekultywacja Stawu Młyńskiego na Ścinawie
na kwotę 370 tys. złotych – inwestycja zwiększająca
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz oczekiwania członków PZW.
5) Przebudowa lokalu mieszkalnego na utworzenie oddziału żłobkowego w Przedszkolu nr 1 w Niemodlinie na kwotę 145 tys. złotych – inwestycja, której realizacja przyczyni się do złagodzenia zapotrzebowania
młodych rodzin na miejsca żłobkowo-przedszkolne.
6) Budowa placu zabaw przy ul. Reja na kwotę 100 tys. złotych – inwestycja, która odpowiada
na zapotrzebowanie młodych rodzin i ich dzieci.
Ogółem w budżecie gminy znalazły się 23 zadania inwestycyjne. Mam nadzieję, że wszystkie
założenia zostaną zrealizowane w terminie, a także,
że zadania zgłaszane przez mieszkańców i radnych,
które nie są zapisane w budżecie, będą również zrealizowane w ramach tak zwanych „oszczędności poprzetargowych”. Miło mi zakomunikować, że zaproponowany przeze mnie projekt budżetu, uzyskał prawie
jednomyślność i przychylność radnych Rady Miejskiej. I jak to w życiu bywa – to słowo „prawie” sprawia dużą różnicę. Budżetu nie poparł jedynie radny
Bartłomiej Walków” – wygłosił na spotkaniu burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Drugą część noworocznego spotkania wypełniło
widowisko „Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Szkole
Podstawowej w Rogach. Przedstawienie zagrane z dużą swobodą wzbudzało wybuchy śmiechu wśród publiczności i zostało nagrodzone gromkimi brawami.
mk
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Anna Dera, Zdzisław Dzwonnik, Anna Habiak, Mirosław Dec
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tycznego oraz zaangażowanie we wszelkie przedsięwzięcia szkoły.
Po raz drugi zostały wyróżnione osoby, które
przez ostatnie lata uczestniczyły w procesie rozwoju i promocji szkoły. Dyrektor szkoły dokonała dekoracji laureatów odznaczenia „Bene Meritus Scholae” (Zasłużony szkole). Wyróżnieni zostali: Renata
Bednarz, Bogdan Bednarz, Piotr Sitnik.
Drugą częścią świątecznego spotkania była kolejna premiera Amatorskiego Zespołu Teatralnego
działającego przy szkole w Rogach. Tym razem były
to zabawne świąteczne perypetie różnych bohaterów. Szef świątecznego kramu musiał zorganizować
pracę radcy, sekretarki i księgowego, którzy okazali
się bardzo niesfornymi podwładnymi: pomylili osoby,
którym mieli dostarczyć prezenty i ciągle się kłócili.
Trzeba było także pomóc wariatowi w zabiciu karpia,
a przy okazji razem z rogowskimi dziewczynami
przygotować święta. Na szczęście wszystkich połączyła magia świąt i razem z góralem i kolędnikami
wszyscy zgodnie wypatrywali pierwszej gwiazdki.
Całość przedstawienia dopełniały śpiew i tańce

Tadeusze przyznane
Tradycją jest, że w Szkole Podstawowej w Rogach na koniec
roku przyznawane są statuetki
Tadeusza, nazwane tak od imienia patrona szkoły – Tadeusza
Kościuszki.

samym kierują się zasadami patrona rogowskiej
placówki. – Statuetka Tadeusza symbolicznie nagradza osoby, które nie tylko pomagają szkole, ale również swoim działaniem zarażają swoje otoczenie
i dzięki tej postawie więcej osób gromadzi się wokół
naszej szkoły – powiedziała Jolanta Włoch tuż
przed wręczeniem nagród.

Nie inaczej było w tym roku. Już po raz dziewiąty osoby związane ze szkołą, przyjaciele, darczyńcy,
rodzice i osoby współpracujące z placówką w Rogach zostały odznaczone tym wyróżnieniem. Rozdanie Tadeuszy odbyło się 18 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogach.
Na przybyłych gości, przedstawicieli władz gminy Niemodlin, rodziców, nauczycieli, społeczność zamieszkującą Rogi, sponsorów i przyjaciół szkoły, czekały świątecznie przystrojone stoliki ze słodkim
poczęstunkiem. Dyrektor szkoły w Rogach, Jolanta
Włoch, serdecznie przywitała gości, nawiązując także do zbliżających się świąt: – W wigilijny wieczór rodzinna gwiazda świeci najjaśniej. Spotykamy się we
wspólnym, rodzinnym gronie, aby razem spędzić
święto wzajemnej miłości. Życzę Państwu, aby ta
świąteczna atmosfera ciepła i serdeczności trwała
nie tylko w święta, ale w całym 2014 roku.
Po życzeniach przyszła kolej na oficjalne zaprezentowanie osób wyróżnionych Tadeuszem, którego
przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach. Do tej
pory statuetkę tę otrzymało pięćdziesiąt osób, które
szczególnie pomagają w funkcjonowaniu szkoły i tym

Kategoria – Osoba wspierająca szkołę
w sposób szczególny
Zdzisław Dzwonnik – kapituła przyznała statuetkę Tadeusza za zorganizowanie i sfinansowanie wycieczki całej grupy przedszkolnej do Izby Leśnej
w Opolu.
Kategoria – Działalność na rzecz szkoły
Anna Habiak – członek Rady Rodziców
– za wspieranie wszelkich działań i projektów podejmowanych na rzecz uczniów.
Anna Dera – członek Rady Rodziców – za wspieranie wszelkich działań i projektów podejmowanych
na rzecz uczniów.
Kategoria – Darczyńca, sponsor
Andrzej Kristman – prezes firmy Euroservices
– za wszechobecną pomoc, a w szczególności bezpłatne udostępnianie samochodu do przewozu
uczniów na zawody sportowe. Dzięki jego życzliwości uczniowie mogli kilkanaście razy uczestniczyć
w zawodach sportowych.
Mirosław Dec – radny Rady Miejskiej w Niemodlinie – za osobisty wkład pracy i sfinansowanie zakupu materiałów na adaptację gabinetu terapeu-

uczniowskiego zespołu Rożek, a powtarzającym się
wielokrotnie refrenem były słowa:
„Dobrze jest na wsiach,
Dobrze jest w miastach,
Ale najlepiej w Rogach i basta”.
W przedstawieniu „Hej kolęda, kolęda” wystąpili: Waldemar Juzwa, Bożena Gala, Barbara Witek,
Dorota Dec, Andrzej Domalewski, Ryszard Turek, Jacek Jasiński, Ireneusz Głąb, Sebastian Głąb, Jolanta
Burko, Anna Habiak, Renata Bednarz, Jan Łoziński.
Scenografia: Dorota i Mirosław Decowie, Jolanta
Burko, Krystyna Kuźniak, Agnieszka Wrzodek-Bednarczyk. Widowisko wyreżyserował Zdzisław Wasylik.
mk
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Niemodlina

Na prelekcji z Anną Pabiś

Mają haka
na raka
Wpis na Facebooku pojawił się pod koniec grudnia: „Jesteśmy uczniami V LO
w Opolu i bierzemy udział w 7. edycji ogólnopolskiego programu,, Mam Haka na Raka”. Naszym celem jest propagowanie walki z nowotworem oraz uświadamianie jak
największej ilości ludzi, jak ważne są profilaktyczne badania. Od stycznia ruszamy”.
Autorkami wpisu są cztery uczennice pierwszej
klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Opolu: Karolina Żyła (liderka drużyny), Nela Romanowska, Jagoda Markiewicz i Magda Bratko. Utworzyły one
w swojej szkole grupę o nazwie „Limfaty”, która jest
jedną z kilkuset szkolnych drużyn z całej Polski,
uczestniczących w profilaktycznym programie walki
z rakiem „Mam Haka na Raka” oraz konkurujących
o przejście do etapu ogólnopolskiego i finału. Głównym tematem siódmej edycji konkursu jest chłoniak,
czyli nowotwór układu limfatycznego (stąd też taka
nazwa drużyny), dlatego dziewczyny opowiadają,
czym jest chłoniak, jakie są jego objawy, jak wygląda profilaktyka. No właśnie, profilaktyka. Chłoniak
jest specyficzną chorobą, ponieważ nie ma jasno
określonej profilaktyki. Dlatego młode opolanki postawiły na zdrowy tryb życia – zdrowe odżywianie,
sport i, oczywiście, badania kontrolne.

Magda Bratko, Nela Romanowska,
Jagoda Markiewcz, Karolina Żyła

Członkinie „Limfatów” stworzyły swoistą kampanię społeczną. Oprócz nazwy grupy powstało logo
z hasłem nawiązującym do tematu tegorocznej edycji MHNR, duży baner grupy, ulotki i naklejki. Zaprojektowanie materiałów, a także ich wykonanie i związane z tym koszty były dla dziewczyn największym
wyzwaniem. Wyzwaniem, ale nie przeszkodą dzięki
zaprzyjaźnionym firmom i osobom, które bezinteresownie im pomogły przy stworzeniu promocyjnych
materiałów wykorzystanych w wielu przedsięwzięciach. Jednym z pierwszych była ankieta wśród
mieszkańców Opola, mająca na celu sprawdzenie

świadomości społeczeństwa na temat chłoniaka,
która pokazała, że prawie każdy o nim słyszał, ale nie
każdy zna objawy choroby i nie każdy badał się profilaktycznie. Aby ten stan zmienić, dziewczyny rozpoczęły serię spotkań i prelekcji.
Pierwszymi słuchaczami byli najmłodsi. „Limfaty” odwiedzały przedszkola i szkoły, by poprzez zabawę uczyć dzieci zdrowego stylu życia – najlepszej
obrony przed chorobą. Dzieci mogły również obejrzeć przygotowany przez dziewczyny i szkolne koło teatralne przedstawienie „Żyj zdrowo”. Kolejne prelekcje i spotkania zostały zorganizowane dla harcerzy,
uczniów V LO, dla opolskich gimnazjalistów w Studenckim Centrum Kultury, dla uczniów szkół średnich z Opola w Wyższej Szkole Bankowej. Na prelek-

MHNR, oraz opiekunką obu grup – Elżbietą Dróżdż
– odbyło się uroczyste spotkanie zaproszonych gości,
uczniów i organizatorek akcji, a także wielu przedstawicieli lokalnych mediów, o których patronat postarały się obie grupy. Uczestnicy zapoznali się z ideą
programu, poznali działania podjęte przez uczennice, wysłuchali prelekcji specjalistów. Drugą częścią
spotkania był marsz ulicami Opola, zakończony
wspólnym tańcem.
– Informacja o tym, że nasze życie zależy od zapobiegania nowotworowi albo od szybkiego jego
wykrycia, jest niezwykle potrzebna. Mówić o tym
trzeba w każdy sposób. Jeśli młodzież zda sobie
sprawę, jak wiele może zrobić dla swojego zdrowia,
to za pewien czas to zaowocuje. Młodzież jest przyzwyczajona do mówienia nauczycieli czy lekarzy
o zdrowiu i tak bardzo na to nie reaguje. Dlatego cieszy inicjatywa tych młodych ludzi, którzy sami podejmują trudny temat. Widać zaangażowanie i wiarę
w to, co robią, że to ma głęboki sens – powiedział
po spotkania lekarz Marek Szwiec.
Lista wszystkich działań, pozyskanych sponsorów, patronatów honorowych oraz patronów medialnych, robi spore wrażenie. To tylko półtora miesiąca i cztery młode wolontariuszki, które zrobiły
wiele pozytywnego zamieszania wokół sprawy,

Uczestnicy marszu ulicami Opola

cje zostali zaproszeni specjaliści: Marek Szwiec
i Marek Gełej – onkolodzy z Opolskiego Centrum Onkologii oraz Joanna Gruszka – dietetyk kliniczny.
Dziewczynom udało się również nawiązać współpracę z Anną Pabiś, II wicemiss Polski 2013, która podzieliła się ze słuchaczami swoim doświadczeniem.
– Podczas prelekcji opowiadałam o swojej chorobie i o tym, jak ważna jest profilaktyka badania
piersi: samokontrola. Kilka miesięcy temu poczułam
w piersi zgrubienie, podskórny guzek. Dzięki swojej
czujności, a także szybkiej reakcji lekarza prowadzącego, trafiłam na oddział Opolskiego Centrum Onkologii. Zostałam poddana diagnostyce, a następnie
usunięciu zmian nowotworowych. Poprzez szybkie
wykrycie guza mogę się cieszyć pięknym życiem
do dnia dzisiejszego – mówiła Anna Pabiś.
„Limfaty” wzięły udział w Białej Sobocie organizowanej przez Opolskie Centrum Onkologii 1 lutego 2014 r., a przed tym dniem przez cały tydzień rozdawały zaproszenia dla pań w wieku 50-69 lat
do udziału w badaniach mammograficznych wykonywanych w sobotę.
Podsumowaniem dotychczasowych działań był
tzw. Dzień Hakowicza, który miał miejsce w macierzystej szkole dziewczyn i obchodzony był 4 lutego,
w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tam, razem z drugą drużyną, która również bierze udział w programie

o której warto nie zapominać. Jednak to nie wszystko. Do końca lutego drużyna „Limfatów” planuje
jeszcze wiele akcji m.in. flash mob w Centrum Handlowym Karolinka (14 lutego, godz. 17.00), zajęcia
dla dzieci w MDK-u podczas ferii, miniprelekcje
na lodowisku „Toropol” podczas ślizgawki walentynkowej. Poczynania dziewczyn można śledzić na facebookowym fanpage’u – Mam Haka na Raka 7
Limfaty Lo 5 Opole.
A jak odbierają cała akcję same dziewczyny, co
ona im daje? – Poznaję zasady, które należy włączyć do swojego życia, by uchronić się przed rakiem. Mam też satysfakcję, że staramy się pomagać ludziom – mówi Jagoda. – Poznaję wielu
wspaniałych ludzi. Lubię wspólne przygotowania,
kiedy np. trzeba razem poskładać kilkaset ulotek
i robi się to do późnej nocy – dodaje Karolina
i uśmiecha się, patrząc na drużynę, której jest liderką. – Wielu rzeczy się uczę. Zdobywam doświadczenie w organizacji imprez. Podoba mi się kontakt
z ludźmi, od najmłodszych do najstarszych. Daje
mi to dużo energii – opowiada Nela. Ich zaangażowanie, szczerość i energia robią duże wrażenie.
Naprawdę mają haka na raka.
Marek Krzyżanowski
Karolina Żyła
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Wyróżnienie za sportową
imprezę roku 2013

Opłatek
Doliniaków
12 stycznia br. na corocznym opłatku spotkało się
Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie oraz zaproszeni goście.
Po mszy w intencji stowarzyszenia, opłatkowe spotkanie odbyło się
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie, na którym obecni
byli m. in.: ks. Krzysztof Panasowiec
z Doliny, księża z niemodlińskiej parafii oraz samorządowcy z Niemodlina i Tułowic. Opłatek rozpoczęto tradycyjnym odśpiewaniem Roty, a także modlitwą. Potem przyszedł czas
na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem.
– Życzę wam, abyście w najbliższym czasie zawieźli swoje dzieci na Ukrainę, żeby nie zapomniały i wiedziały, skąd pochodzicie, gdzieście się urodzili, co was łączy. Życzę, abyście znaleźli wspólny język ze swoimi
dziećmi i byśmy jeszcze przez najbliższe dwadzieścia lat się spotykali. Szczęść wam Boże – życzył ks. Panasowiec, podkreślając ważną i potrzebną troskę o przekazywanie pamięci w sztafecie pokoleń. – Życzę, aby
nie zabrakło w nowym roku wielu wspaniałych przyjaciół stowarzyszenia. Aby było ich coraz więcej i mogło
ono dalej pięknie się rozwijać – powiedział burmistrz Niemodlina. Wójt Tułowic Wiesław Plewa do swoich
życzeń dołączył również życzenia od mieszkańców Kałusza z Ukrainy, a dokładniej od delegacji nauczycieli
szkoły, z którą tułowicki Gminny Zespół Szkół podpisał porozumienie o współpracy umożliwiającej uczenie się
języka polskiego w ukraińskiej szkole.
Styczniowe spotkanie było jednocześnie walnym zebraniem członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności za lata 2010-2013. Przeprowadzono również
wybory nowych władz: prezes – Kazimierz Górski, wiceprezesi – Zbigniew Jagielnicki, Jan Budnik, sekretarz
– Krzysztof Bunia, skarbnik – Anna Dressler. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Kwiatkowski.
mk

Samochód dla policjantów z Niemodlina

Gmina Niemodlin otrzymała wyróżnienie w kategorii „Wydarzenie sportowe roku 2013” za Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet w Niemodlinie
przyznane w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej”.
mk

Dnia 17 stycznia 2014 r. na dziedzińcu
budynku Komisariatu Policji w Niemodlinie
odbyło się uroczyste przekazanie samochodu przeznaczonego do działań operacyjnych policjantów z Niemodlina.
W oficjalnym przekazaniu kluczy do pojazdu uczestniczyli między innymi włodarze czterech gmin, które par tycypowały
w kosztach zakupu tego samochodu: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz,
wójt Dąbrowy Marek Leja, wójt Tułowic
Wiesław Plewa oraz wójt Komprachcic Paweł Smolarek.
Renata Szewczyk

Spotkanie
z Kresami

23 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie z Krystyną Rostocką, prezesem Towarzystwa Polonia-Kresy.
Krystyna Rostocka opowiedziała licznie zgromadzonej publiczności o wyprawach na tereny dawnych Kresów Rzeczypospolitej oraz inicjatywach podejmowanych dla Polaków tam mieszkających oraz
na rzecz promocji Kresów, m.in. publikacje, koncerty, wystawy i warsztaty teatralne. Goście spotkania mogli również zobaczyć fragmenty
filmu z 1995 roku, na którym widać występ chóru z Niemodlina „Szumiący jesion”, a także zdjęcia z 2013 roku z wypraw na Wołyń. Organizatorem wydarzenia pt. „Moje spotkania z Kresami” było Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne.
W związku z przygotowywaniem II tomu książki „Kresowianie
na Śląsku Opolskim” Towarzystwo Polonia-Kresy zbiera materiały
do publikacji: wspomnienia, historie powojenne Kresowian zajmujących się danym rzemiosłem (np. lekarzy, nauczycieli, itp.), dokumenty i zdjęcia (mogą być kopie). Kontakt: tel. 77 454 62 36 (godz. poranne i wieczorne), e-mail: polonia-kresy@wp.pl, adres: ul.
Dubois 41/5, 45-067 Opole.
mk

Dyplom
dla gminy Niemodlin
Gmina Niemodlin otrzymała dyplom za udział
w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2013 za termomodernizację Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Graczach.
mk
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LIII sesja
Rady Miejskiej
w Niemodlinie
Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
za okres od 19 grudnia 2013 r. do 30 stycznia 2014 r.

• W dniu 30 grudnia 2013 roku burmistrz uczestniczył w corocznym spotkaniu opłatkowym Klubu Seniora (PKPS).
• W dniu 7 stycznia 2014 r. burmistrz spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji w Opolu w celu omówienia efektów prac związanych z modernizacją koryta Ścinawy Niemodlińskiej oraz bieżących spraw związanych z regulacją tej rzeki.
• W dniu 8 stycznia burmistrz spotkał się z zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Reja 6-8 w celu ustalenia wspólnego stanowiska w zakresie realizacji zasad gospodarki odpadami.
• W dniu 9 stycznia w Urzędzie Miejskim funkcjonował punkt NFZ-u, gdzie mieszkańcy gminy mogli zarejestrować się do zintegrowanego systemu informacji pacjentów.
• W dniu 10 stycznia burmistrz spotkał się w Ośrodku Kultury w Niemodlinie z radnymi oraz mieszkańcami na spotkaniu noworocznym podsumowującym działania samorządu w 2013 roku.
• W dniu 12 stycznia na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej burmistrz spotkał się
z członkami Stowarzyszenia.
• W dniu 14 stycznia burmistrz spotkał się z członkami Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Niemodlinie, podczas którego omówiono aktualny stan przygotowań do remontu stawu zamkowego. Tego samego dnia z-ca burmistrza spotkał się z przedstawicielami OSP Krasna Góra, które dotyczyło
projektowania obiektu remizy.
• W dniu 15 stycznia burmistrz spotkał się z prezesami klubów piłkarskich Sokół w Niemodlinie oraz
Skalnik w Graczach w celu ustalenia zasad korzystania z boiska piłkarskiego w Graczach w związku
z remontem stadionu w Niemodlinie.
• W dniu 16 stycznia odbyło się pod kierownictwem burmistrza spotkanie Zespołu do Spraw Oświaty,
podczas którego omówiono bieżące problemy niemodlińskiej oświaty.
• W dniu 17 stycznia burmistrz wraz z wójtami ościennych gmin uroczyście przekazali samochód dla
niemodlińskiej policji, którego zakup był współfinansowany przez gminy.
• W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie burmistrza i przewodniczących komisji stałych RM oraz przewodniczącego RM wraz z sołtysami sołectw, które uczestniczyły czynnie w konsultacjach społecznych
dotyczących zmiany statutów sołectw.
Tego samego dnia z-ca burmistrza był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, które dotyczyło problematyki projektów ZIT w zapisach RPO WO 2007-2013. Również w tym dniu z-ca burmistrza brał udział w spotkaniu organizowanym przez wojewodę opolskiego z przedstawicielami
PKP w przedmiocie przejmowania przez gminy obiektów dworcowych.
• W dniu 22 stycznia burmistrz podpisał umowę z wykonawcą remontu stadionu miejskiego.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu z wójtami i burmistrzami gmin wchodzących w skład LGR Opolszczyzna. Przedmiotem rozmów były dalsze perspektywy funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej.
• W dniu 27 stycznia z-ca burmistrza spotkał się z sołtysem wsi Sady w sprawie przygotowywanego wniosku na remont świetlicy w Sadach. Wniosek będzie złożony do działania Odnowa Wsi w ramach naboru ogłoszonego przez LGD PBN.
• W dniu 28 stycznia burmistrz wraz z przedstawicielami rolników niemodlińskich wziął udział w corocznym podsumowaniu działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na terenie powiatu opolskiego.
• W dniu 29 stycznia burmistrz spotkał się z panią prezes Stowarzyszenia Nadzieja. Podczas spotkania omówiono kierunki rozwiązania problemów funkcjonowania tego stowarzyszenia.
Tego samego dnia z-ca burmistrza brał udział w spotkaniach LGD województwa opolskiego z zarządem Województwa Opolskiego. Spotkanie dotyczyło nowej perspektywy finansowej inicjatywy Leader oraz przyszłości Lokalnych Grup Działania.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

W dniu 30 stycznia 2014 r. odbyła
się LIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2010-2014, podczas której,
po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
• Uchwała Nr LIII/319/14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na 2014 r.
• Uchwała Nr LIII/320/14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
• Uchwała Nr LIII/321/14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Uchwała Nr LIII/322/14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niemodlin.
• Uchwała Nr LIII/323/14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
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

Burmistrz Niemodlina (49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37) informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się:
• Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
– działki nr 101/3 o powierzchni 0,12 ha położonej w Rogach (grunt do produkcji rolnej),

– działek nr: 143/1 i 143/2 o łącznej powierzchni 2,79 ha położonych w Gościejowicach
(grunt do produkcji rolnej),
– części działki nr 194/2 o powierzchni 0,14 ha i części działki nr 220 o powierzchni 0,22 ha położonych w Roszkowicach (grunt
do produkcji rolnej).
• Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

– działki nr. 580/13 o powierzchni 3,17 ha położonej w Graczach (grunt do produkcji rolnej),
– części działki nr. 285 o powierzchni 0,35 ha
położonej w Niemodlinie (grunt do produkcji rolnej),
– części działki nr. 285 o powierzchni 0,461 ha
położonej w Niemodlinie (grunt do produkcji rolnej).
Informacji udziela się w pokoju nr 36
tut. urzędu, tel. 77 460 62 95 do 7,
wew. 222.
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Kwalifikacja
wojskowa 2014
Stosownie do Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 r. oraz rozporządzenia MSW i MON z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491), osoby z terenu miasta i gminy Niemodlin obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Opolu
w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury XAVERIANUM w Opolu (przy kościele) przy ulicy Ojca Józefa Czaplaka 1 A; 46-020 Opole w terminie określonym w wezwaniu lub bez wezwania w okresie
od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 12 marca 2014 r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 1995 r.
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1990—1994,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej

niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321).
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji
wojskowej przedstawia:
1. Burmistrzowi:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

Informacja o pracy punktu
konsultacyjnego dla osób uzależnionych
Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz dla członków ich rodzin mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro).
Punkt Konsultacyjny udziela pomocy w zakresie:
• motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia
• informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim
• wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym
• wsparcia/edukacji dorosłych dzieci alkoholików
• wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem
• wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy
• pomocy psychologicznej
Usługi Punktu są nieodpłatne. Godziny przyjęć: piątek (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu) od 8.30 do 11.30 – instruktor terapii uzależnień.
Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.
Nr tel. 774 606 313.
Psycholog przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Ośrodka (tel. 774 607 945).
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca w godz. od 13.30 do 16.00 w siedzibie
Punktu Konsultacyjnego.
Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;
2. Powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia
się do kwalifikacji wojskowej;
3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3
x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe,
Więcej informacji, w tym lokalizacja siedziby
komisji lekarskiej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie – www.niemodlin.pl.
Informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej
udziela również inspektor Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM – pokój nr 63, III piętro
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie lub telefonicznie 77 460 62 95 w. 218 oraz 784 337 582.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
Oprac. Z. Romańczukiewicz

Sprawdź termin ważności
dowodu osobistego
W roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2004 roku
na okres 10 lat. Ważność tracą także dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2009 roku, czyli dowody z 5-letnim terminem ważności.
Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien
sam sprawdzić w swoim dowodzie osobistym, kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym
dolnym rogu dowodu, na stronie ze zdjęciem.
Mieszkańcy gminy Niemodlin, którym upływa termin ważności dowodu proszeni są o zgłaszanie się
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w celu złożenia
wniosku o jego wymianę. Z wnioskiem o wymianę
dowodu osobistego należy wystąpić osobiście, nie
później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności tego dokumentu.
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Przypomina się jednocześnie, iż dowód osobisty
traci ważność również w przypadku zmiany danych
zawartych w dowodzie (tj. zmiany nazwiska, imienia,
adresu zameldowania, numeru Pesel, daty urodzenia), o ile w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany nie został złożony wniosek o wymianę tego dokumentu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub
wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie osobiście
(pokój nr 48 II piętro) lub pod nr telefonu 77 4025334.

PULS

Ferie w gminie
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Ferie na sportowo 2014
„Sport wyklucza używki”
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie – hala sportowa
Poniedziałek 17 lutego
10.00 – 13.00 – Piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców
z udziałem dzieci z Graczy, Rogów,
Grabina i Niemodlina
13.00 – 17.00 – Piłka koszykowa

Poniedziałek 24 lutego
11.30 – 13.30 – Piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców
z udziałem dzieci z Graczy, Rogów,
Grabina i Niemodlina
13.30 – 15.30 – Piłka koszykowa

Wtorek 18 lutego
10.00 – 13.00 – Tenis stołowy
– otwarty turniej indywidualny
13.00 – 15.30 – Piłka nożna

Wtorek 25 lutego
11.30 – 13.30 – Tenis stołowy
– otwarty turniej indywidualny
13.30 – 15.30 – Piłka nożna

Środa 19 lutego
9.00 – 14.00 – Hufcowe Warsztaty Siatkarskie (ZHP Niemodlin)
14.00 – 17.00 – Piłka koszykowa

Środa 26 lutego
11.30 – 13.00 – Piłka siatkowa
13.00 – 15.30 – Piłka koszykowa

Czwartek 20 lutego
10.00 – 13.00 – Otwarty turniej
tenisa stołowego
13.00 – 15.30 – Piłka nożna
Piątek 21 lutego
10.00 – 13.00 – Piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców
z udziałem dzieci z Graczy, Rogów,
Grabina i Niemodlina
13.00 – 15.00 – Piłka koszykowa

Czwartek 27 lutego
10.00 – 13.00 – Otwarty turniej
tenisa stołowego
13.00 – 15.30 – Piłka nożna
Piątek 28 lutego
10.00 – 13.00 – Piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt
z udziałem dzieci z Graczy, Rogów,
Grabina i Niemodlina
13.00 – 16.00 – Piłka koszykowa
ZAPRASZAMY

Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury
Poniedziałek (17, 24 lutego)
9.30–11.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Spektakl teatralny dla dzieci (Teatr Art.-Re Kraków)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
Wtorek (18, 25 lutego)
11.00 Poranek filmowy dla dzieci (projekcja bajek)
10.00–16.00 Lekcje gry na pianinie, keyboardzie dla dzieci i młodzieży
(zajęcia nieodpłatne)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próba zespołów wokalnych (dorośli)
Środa (19, 26 lutego)
10.00–16.00 Lekcje gry na pianinie, keyboardzie dla dzieci i młodzieży
(zajęcia nieodpłatne)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
15.30 Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, karaoke
16.30–18.00 Dyskoteka dla dzieci/bal karnawałowy
Czwartek (20, 27 lutego)
11.00 Poranek filmowy dla dzieci (projekcja bajek)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
14.00 Próby zespołów młodzieżowych
Piątek (21, 28 lutego)
9.30–11.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Spektakl teatralny dla dzieci (Teatr Art.-Re Kraków)
13.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
14.00 Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, karaoke
15.00 Próby zespołów młodzieżowych
SPEKTAKLE:
17.02 (poniedziałek) – „Jaś i drzewo fasoli”
21.02 (piątek) – „Złota kaczka”
24.02 (poniedziałek) – „Lech, Czech i Rus”
28.02 (piątek) – „Zajęcza chatka”

Kultura
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Koncert
Andrzeja
Cierniewskiego
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na koncert Andrzeja Cierniewskiego,
który odbędzie się 15 lutego br. (sobota),
o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 25 zł do nabycia
w sekretariacie Ośrodka.

Koncert
Teresy Werner
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na koncert Teresy Werner, który odbędzie się 23 lutego br. (niedziela)
o godz. 19.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 40 zł do nabycia
w sekretariacie Ośrodka.

IPN dla biblioteki

Wernisaż wystawy „Natura Borów Niemodlińskich”

Instytut Pamięci Narodowej, pełniąc
ważną misję edukacyjną, przygotował następną edycję projektu „Biblioteka na to
czeka”, wspierającego rozwój czytelnictwa i bibliotek publicznych w Polsce.

Zapraszamy na wystawę fotografii Kazimierza Kiejzy „Natura Borów Niemodlińskich”, która będzie miała miejsce w piątek 7 marca o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Wstęp wolny.
Kazimierz Kiejza jest mieszkańcem Tułowic. Z wykształcenia jest elektrykiem, operatorem i grafikiem
komputerowym. Jednak jego największą pasją stała
się ornitologia i miłość do przyrody. Od wiosny 2007
roku regularnie oddaje się obserwowaniu flory i fauny w Borach Niemodlińskich, ponadto jest członkiem
i działaczem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków w Markach k. Warszawy, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim, Opolskiej Grupy Ornitologicznej w Opolu,
Komitetu Ochrony Orłów w Olsztynie.

Kolejny raz otrzymaliśmy w darze pakiet 20 publikacji z zakresu nowszej historii Polski. Książki wydane przez IPN wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki, są wśród nich albumy, zbiory referatów
z konferencji naukowych oraz publikacje dotyczące
obozów koncentracyjnych. Serdecznie zapraszamy
do korzystania z tych i wielu innych książek historycznych dostępnych w naszej bibliotece.
Pełna lista książek pozyskanych od IPN dostępna na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-niemodlin.pl
Małgorzata
Nawrocka-Badeja

Michał Graczyk
wyróżniony
Nasz redakcyjny kolega otrzymał
wyróżnienie w 16. Międzynarodowym
Festiwalu Aforyzmu i Karykatury
Strumica 2014 w Macedonii, gdzie tematem była erotyka i karnawał.

Karpik w Muzeum w Nysie
Przez ponad dwa miesiące można było oglądać
w Muzeum w Nysie wystawę pokonkursową XI Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik 2013.

Również miło nam poinformować
o umieszczeniu sylwetki Michała Graczyka
w wydanym w zeszłym roku „Leksykonie polskich artystów karykatury od 1945 do 2013”
pod red. Zygmunta Zaradkiewicza, dyrektora
Muzeum Karykatury w Warszawie. To pierwsza tak obszerna tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym. Leksykon zawiera
ponad 250 haseł – biogramów artystów oraz
bogaty wybór ilustracji.
mk
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Umowa o modernizacji
stadionu podpisana
W dniu 21 stycznia 2014 r. podpisana
została umowa z firmą Moris-Sport Sp. z o.
o. z Warszawy na wykonanie zadania pn.
„Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa
stadionu miejskiego w Niemodlinie”.

Całkowity koszt wykonania tego przedsięwzięcia
to 1 946 707,42 zł. Zadanie jest dofinansowane
z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich. Kwota dofinansowania
wynosi 950 508 zł.
W wyniku realizacji operacji zrewitalizowany zostanie obszar miasta Niemodlina w obrębie stadionu miejskiego. Powstanie nowy dwukondygnacyjny
obiekt zaplecza sportowego o łącznej powierzchni 385 m2. Przebudowane zostaną również trybuny
stadionu, które ostatecznie będą mogły pomieścić
ok. 350 widzów. Wokół całego obiektu powstanie nowe ogrodzenie o łącznej długości 585 m2. Nad bezpieczeństwem sportowców i widzów będzie czuwał
system alarmu i monitoringu.
Rajmund Kluza

Urząd Miejski na Facebooku
Od stycznia br. roku Urząd Miejski w Niemodlinie ma swój oficjalny
profil na portalu społecznościowym Facebook. com. Aby czytać kolejne wpisy, wystarczy wejść na stronę:
www.facebook.com/niemodlingmina

Konkurs 100 za 50
Wielkie sieci sklepów często robią
promocje albo konkursy dla swoich

Trzymamy rękę na pulsie

klientów. Mniejsze sklepy bardzo rzadko. Sklep ogrodniczy „Pan Naturalski”
w Niemodlinie zorganizował konkurs
„100 za 50”.
Każdy klient, który zrobił zakupy w „Panu Naturalski” za min. 50 złotych, zachował paragon
i podał sprzedawcy swoje dane kontaktowe, wziął
udział w losowaniu, w którym nagrodą były bony
do sklepu. Oto nagrodzeni: I miejsce (bon 100 zł)
– Jolanta Siedlak z Tułowic, II miejsce (bon 60 zł)
– Marcin Bonk z Dąbrowy, III miejsce (bon 40 zł)
– Marcin Świątek z Niemodlina.
mk

Wigilia seniorów UTW
W połowie grudnia swoje wigilijne spotkanie mieli członkowie Stowarzyszenia Niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przy zastawionych różnymi przysmakami stołach spotkało się kilkudziesięciu seniorów, aby
po raz pierwszy przełamać się opłatkiem w gronie
„studentów”. Zaproszony na spotkanie był burmistrz Niemodlina. – Dziękuję za zaproszenie. Już
po raz drugi spotykam się z Państwem i jest mi z tego powodu bardzo miło.
Cieszę się, że jest fantastyczna grupa osób, które spotykają się ze sobą
i mają wspólne zainteresowania. Aby wspomóc
działanie stowarzyszenia, chcemy w 2014
roku przeznaczyć 10 tys.
złotych na szeroko pojęte szkolenia i realizację
programu – powiedział
Mirosław Stankiewicz.
Oprócz tradycyjnych
potraw, nie zabrakło
wspólnego kolędowania
i przede wszystkim wielu
życzeń zdrowia i pomyślności w nowym roku.
mk

W dniach 31.12.2013 – 10.01.2014
w Niemodlinie na ulicy Tysiąclecia nieznany sprawca skradł z mieszkania saszetkę
z dowodem osobistym i pieniędzmi
na szkodę osoby prywatnej.
1 stycznia w Niemodlinie na Rynku między 2
a 5 rano nieznany sprawca w lokalu skradł z kieszeni kurtki telefon komórkowy marki iPhone. Straty 1.2 tys. zł.
9 stycznia w miejscowości Jaczowice policjanci
z WRD KMP z Opola zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem marki volkswagen, pomimo posiadanego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów.
10 stycznia w Niemodlinie na Rynku nieznany
sprawca przecinając kłódkę, włamał się do garażu, z którego skradł komplet kluczy, wier tarkę oraz
dwa akumulatory na szkodę osoby prywatnej.
Straty 1.2 tys. zł.
14 stycznia w miejscowości Jaczowice nieznany sprawca wyłamując korek wlewu, włamał się
do zbiornika paliwa w samochodzie marki DAF,
z którego skradł 200 litrów oleju napędowego.
Straty 1.1 tys. zł.
16 stycznia w Niemodlinie na ulicy Kraszewskiego policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 31latka, mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował
samochodem marki volkswagen pomimo prawomocnego sądowego zakazu kierowania pojazdami.
17 stycznia w miejscowości Wydrowice patrol
SPPP KWP z Opola zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę.
18 stycznia w miejscowości Grabin nieznany
sprawca z prywatnej posesji skradł osiem kompletnych kół z felgami aluminiowymi. Straty 3.2 tys. zł.
18 stycznia w miejscowości Szydłowiec Śląski
nieznany sprawca wyłamując deski w drzwiach, włamał się do pomieszczenia gospodarczego, z którego
skradł kosiarkę spalinowa marki victus. Straty 800 zł.
24 stycznia w Niemodlinie na Rynku nieznany
sprawca skradł papierosy i alkohol na szkodę sklepu
Żabka. Straty 450 zł.
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

Wspomnienie

Wspomnienie
o ppłk. Mirosławie
Łozińskim (II)
15 lipca 1944 roku rozpoczął się wymarsz 1 Dywizji Piechoty na front. Droga
wiodła przez Lublin, Dęblin, Górę Kalwarię,
Pragę, Warszawę. Pod Górą Kalwarią, Mirosław Łoziński bierze udział ze swym oddziałem w zdobyciu pod silnym niemieckim ostrzałem przyczółku za Wisłą,
przebywając przez 4 dni bez picia i bez ruchu na piaszczystej wiślanej wyspie oddalonej 40 m od okopów niemieckich. Następnie uczestniczy w zdobyciu Pragi
i niesieniu pomocy walczącej Warszawie,
przepływając kilkakrotnie Wisłę.
W październiku 1944 roku skierowany zostaje
z Pragi do Lublina na trzymiesięczny przyśpieszony
kurs oficerski. Z szeregowca podchorążego awansuje do stopnia podporucznika. Wraca na front, uczestnicząc w walkach z niemieckim najeźdźcą aż do zakończenia wojny w maju 1945 roku. Jednak nie dla
wszystkich żołnierzy dzień 8 maja 1945 roku był
Dniem Zwycięstwa nad faszyzmem. Przeniesiony

w 1946 roku do 33 pp 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty
Mirosław Łoziński bierze udział w walkach z faszystowskimi bandami UPA w operacji „Wisła” w Bieszczadach, zakończonej całkowitym rozbiciem ukraińskiego podziemia w 1947 roku.
Pod koniec roku 1947 Mirosław Łoziński przeniesiony zostaje do Wojsk Ochrony Pogranicza.
Przez 2 lata – granica morska – Koszalin, 2 lata
granica Czeska – Żywiec i Czarny Dunajec. I na końcu granica z Niemcami – Zgorzelec. Jego służba
wojskowa przebiegała w początkowym okresie, kiedy Odrodzone Wojsko Polskie „nie było jeszcze ludowe” i przypominało armię przedwojenną – bez
żadnych zakłóceń. Jako oficer zdobywał szacunek
i uznanie przełożonych, otrzymując przyśpieszone
awanse na kolejne stopnie oficerskie. W 1948 roku
był już w randze kapitana. Tak trwało do czasu, aż
nastąpiła przyśpieszona stalinizacja Wojska Polskiego, kiedy to organa informacji wykryły, że jako
żołnierz samoobrony Przebraża Mirosław Łoziński
należał do Armii Krajowej.
„Od tego czasu – pisał w swoich wspomnieniach Mirosław – byłem cały czas męczony różnymi
przesłuchaniami i inwigilowany”. Już jesienią 1952
roku, w niedługim czasie po objęciu stanowiska zastępcy dowódcy batalionu WOP w Zgorzelcu,
w ciemną noc przybywa do batalionu grupa żołnierzy i oficerów na czele z szefem informacji, majorem
Kupcem, z wiadomością, że na granicy w rejonie
strażnicy Pieńsko nastąpiło przerwanie. Do batalionu taka wiadomość nie dotarła. „Zadzwoniłem więc
na strażnicę z pytaniem o sytuację. Dowódca
na strażnicy odparł, że panuje cisza i spokój. Po przybyciu do granicy na odległość 300-400 metrów samochód ciężarowy, na którym mieściła się załoga
składająca się z żołnierzy i oficerów, zatrzymał się
i została rozwinięta tyraliera idąca w kierunku pasa
granicznego. Po przejściu około 50-60 m usłyszałem
strzał z broni automatycznej tuż za mną. Noc była
bardzo ciemna, szedłem w pozycji pochylonej, aby
nie tworzyć tarczy. Po strzale padłem i nie podnosiłem się, udając trupa. Wówczas mjr Kupiec zarządził
zbiórkę i żołnierze odjechali. Na drugi dzień wróciłem
do batalionu, jak gdyby nigdy nic się nie zdarzyło.
Wiedząc, że próbowano mnie zabić, trzymałem się
na baczności. Na niewiele się to zdało. 3 stycznia 1953 zostałem aresztowany. Zawieziono mnie
do więzienia w Lubaniu Śląskim. Siedziałem w nim
do 28 kwietnia1953, kiedy to odbył się Sąd Wojskowy, który skazał mnie na 4 lata więzienia. Z więzienia trafiłem do obozu pracy „Lena” przy kopalni
miedzi w Złotoryi, który z zewnątrz wyglądał niemal
jak obóz koncentracyjny. Po odbyciu 2 lat pracy
w obozie zostałem zwolniony z 4-letniego wyroku”.
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Kariera cywilna
Do wojska Mirosław Łoziński już nie wrócił.
W 1956 roku praca w Powiatowym Domu Kultury
w Niemodlinie, a później małżeństwo z Aleksandrą
Cabak i wyjazd do Żywca. Z małżeństwa dochowuje się dwóch synów: Jerzego i Wojciecha (obaj żonaci). Do roku 1968 pracuje w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Żywcu. W tym okresie kończy
Technikum Ekonomiczne. W 1972 roku obejmuje
stanowisko kierownika Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rajczy. Po złożeniu przez siebie wypowiedzenia wyjeżdża do rodziców mieszkających w Gościejowicach. Podejmuje pracę w Zakładach Ceramiki
Budowlanej w Szydłowie w charakterze kierownika,
dopracowując do emerytury, na którą przechodzi
po 40 latach pracy.
Tak jak wielu innych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, wstępuje do ZBoWiD-u uzyskując uprawnienia kombatanckie. W 1970 roku awansowany został
do stopnia majora. Był wieloletnim prezesem Niemodlińskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK, inicjatorem i przewodniczącym obywatelskiego komitetu budowy pomnika poświęconemu komendantowi
Ludwikowi Malinowskiemu i innym Obrońcom Przebraża w Niemodlinie. W roku 1990 radnym miasta
i gminy Niemodlin.
Mirosław Łoziński był postacią bardzo popularną, cieszył się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Dowodem za dobrze przeżyte życie są liczne
otrzymane odznaczenia. Wśród nich: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Par tyzancki, Krzyż Armii Krajowej. Medale: Za Warszawę, Za Odrę, Nysę i Bałtyk, Za udział
w Walkach o Berlin, Medal Opiekuna Pamięci Narodowej, Pro Memoria, Zasłużonym Na Polu Chwały, Za Wyzwolenie Warszawy, Za Zwycięstwo
nad Niemcami. A także odznaki: Kościuszkowska, Tysiąclecia, Obrony Kresów Wschodnich, Weterana
Walk o Niepodległość.
W dniu 15 września 2013 odszedł na wieczną
wartę jako żołnierz, partyzant i wyższy rangą oficer.
Wierny do końca swym ideałom umiłowania Ojczyzny i Narodu Polskiego. Wspaniały człowiek, przyjaciel każdego mieszkańca Niemodlina i okolic.
Do końca aktywny, pełen wigoru i wschodniego
stylu życia, otwarty i twórczy. Młody w sercu, kochający całą swoją rodzinę, mający wielu przyjaciół.
Brak nam będzie takiego człowieka. Pogrzeb odbył
się 17 września 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Niemodlinie.
Cześć Jego pamięci!
Edmund Łoziński
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Jasełka w Grabinie
Podobno to święty Franciszek z Asyżu
zorganizował pierwsze jasełka. Jasełka,
czyli widowiska o Bożym Narodzeniu.
Szkolne Koło Teatralne Publicznej Szkoły
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Grabinie podjęło się
wyzwania, aby jeszcze przed świętami wystawić jasełka.
Pani Danuta Babicz zorganizowała scenariusz,
przydzieliła role, obmyśliła dekoracje i zaczęło się.
Niemal cały grudzień przygotowywaliśmy się do występu. Na korytarzu powstała imponująca szopka,
do której Józef z Maryją mogli wejść bez przeszkód.
W szopce nie mogło zabraknąć żłobu, w którym
Maryja umieściła małego Jezusa. W końcu to od staropolskiego słowa „jasło”, czyli żłób, pochodzi sama
nazwa „jasełka”. Pan Wincencik podarował szkole
wspaniały, drewniany żłobek, który będzie nam służył na lata (za co Panu Wincencikowi szczerze dziękujemy). Janusz Lewandowski użyczył na potrzeby
przedstawienia sprzęt: głośniki, mikrofony, wzmacniacz, oświetlenie. Rodzice zadbali o odpowiednie
stroje dla aktorów. Uczniowie wyuczyli się ról, zarówno tych mówionych, jak i śpiewanych. Nadszedł czas
premiery – 23 grudnia, w przeddzień Wigilii Bożego
Narodzenia.
Na jasełka zaproszeni byli rodzice, emeryci,
przedstawiciele SPSK, władze gminy i mieszkańcy
okolicznych miejscowości. Korytarz zapełnił się
po brzegi. Mimo tremy, musieliśmy stawić czoła wyzwaniu. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Gabriela
Łaskarzewska od przemówienia. Po nim zaczęliśmy
grę aktorską. Jasełka były bogato wypełnione kolędami i pastorałkami. Dziewczęta wykazały się niezwykłym talentem wokalnym.
Występ otrzymał gromkie brawa. To była najwspanialsza nagroda. Wszyscy byliśmy przepełnieni atmosferą zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mogliśmy teraz rozejść się do klas, by razem
z wychowawcami i rodzicami uczestniczyć w klasowych wigiliach. Nasze jasełka zostały wystawione
jeszcze raz – w kościele parafialnym.
Danuta Babicz

Jasełka – wersja 2014
Wraz z nadejściem Bożego Narodzenia wszystkim udziela się nastrój radosnego oczekiwania na dobro. Również młodzieży gimnazjalnej, często w przekazach
medialnych pokazywanej jako trudnej, bez
zasad, bez zainteresowań.
Grupa ponad 30 gimnazjalistów z Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie przeczy temu stereotypowemu wizerunkowi. Mogli się o tym
przekonać ich rówieśnicy, rodzice, mieszkańcy naszej
gminy, którzy skorzystali z zaproszenia na spektakl
teatralny „Dzisiaj w Betlejem”. Ten swoisty upominek
świąteczno-noworoczny młodzi chłopcy i dziewczęta

przygotowali pod opieką p. M. Dawidziak i p. V.
Szczyrk, przy współpracy z niemodlińskim Ośrodkiem Kultury, który użyczył sceny i sprzętu.
Ar tyści-amatorzy przedstawili wizję przyjścia
na świat Jezusa w 2014 roku. Na scenie, obok leżącego, jak nakazuje tradycja, w ubogim żłobie Dzieciątka, pojawili się m.in. policjant, wójt i taksówkarz.
Nie zabrakło przedstawicieli środowisk lekarskich
i oświatowych. Do maleństwa przybyli także uczniowie pragnący spełnienia marzeń w postaci dłuższych ferii i wycofania z obiegu jedynek. Pełen zapału do pracy murarz obiecywał wyremontować
na przyszły rok lichą stajenkę. Koszty finansowe zobowiązała się pokryć rada gminy. Na gościnnej scenie OK nie zabrakło humoru płynącego z bystrej ob-

ser wacji naszej rzeczywistości. Toczącym się
zdarzeniom towarzyszyły tradycyjne kolędy w wykonaniu szkolnego chóru.
Brawurowo wykonana przez wszystkich aktorów na góralską nutę kolęda „Hejże, dyna, narodził
się Bóg Dziecina” porwała całą widownię. Finał
przedstawienia to życzenia, proste, szczere. By ludzie
uśmiechem witali się co dzień, by naszym rodzicom
kochać było dane, by rodziny wyszły dobrze nie tylko na zdjęciach, by nikt przed nikim nie musiał czuć
strachu. Oby się nam spełniały w kolejnych miesiącach 2014 roku.
Violetta Szczyrk

Dzień Babci i Dziadka
w Graczach

demu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
babć i dziadków.

Babcia, babunia, babusia, dziadek, dziadziuś
– to znaczy ciepło, dobroć i najpiękniejsze uczucia.
Są oni sercem domu. Zawsze mają dla nas czas,
uśmiech i dobre słowo, chociaż bywają zmęczeni
i bardzo zapracowani. Niczego nie odmawiają – tymi słowami, w dniu 22 stycznia 2014 r. uczniowie
klasy 1b SP nr 1w Niemodlinie powitali seniorów.
Przygotowali noworoczne przedstawienie, w których wyrazili swą wielką miłość do babć i dziadków.
Mali ar tyści z przejęciem odtwarzali swoje role,
a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Szanowni goście
obejrzeli montaż słowno-muzyczny. Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upominki w postaci laurek, kwiatków i uszytych samodzielnie poduszeczek – serduszek. Atmosfera tej uroczystości była
wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie przygotowano poczęstunek, czyli tzw. „herbatkę” u babci i dziadka.
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Barbara Kołodyńska

Dzień Babci i Dziadka
w SP nr 2
Dnia 21 stycznia 2014 r. w świetlicy
szkolnej odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka, podczas której
uczniowie wyrazili miłość, szacunek i przywiązanie do swoich dziadków.

Kochanym babciom i dziadkom dużą
niespodziankę przygotowali uczniowie
uczęszczający do świetlicy przy Szkole
Podstawowej w Graczach. Własnoręcznie
zrobione bukiety kwiatów i pięknie ozdobione kartki umiliły im świąteczne dni.
Nauczycielki świetlicy: Agnieszka
Borowicz, Małgorzata Kulczyńska

Dzień Babci i Dziadka
w klasie 1b
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są takie
dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każ-

Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć
udział w obchodach tego święta. Z tej okazji,
pod opieką nauczycielek: Agnieszki Wasilewskiej
i Zdzisławy Kloc, dzieci z klasy I, VI i grupy świetlicowej przygotowały część artystyczną, na której zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, wręczyły upominki, wykonane własnoręcznie,
złożyły życzenia i zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek. Podczas uroczystości odbyły się konkursy przygotowane dla naszych gości. Wszyscy
wspólnie dobrze się bawili. Babcie i dziadkowie miło i radośnie spędzili czas.
Agnieszka Wasilewska
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Ze sceny Ośrodka Kultury
przed kamerę
9 lutego br. w kinie Meduza w Opolu
miała miejsce premiera filmu krótkometrażowego, którego głównym bohaterem jest
nasz niemodliński kolega – Jakub Szpiech,
absolwent gimnazjum w Niemodlinie.
Wszystko zaczęło się od zajęć teatralnych w niemodlińskim Ośrodku
Kultury, prowadzonych przez panią
Małgorzatę Dolak.
Zajęcia te spowodowały, że Kuba zainteresował się aktorstwem i ma w tej
dziedzinie pierwsze
sukcesy. Strzałem
w dziesiątkę okazał się zeszłoroczny casting do filmu „Felix”, dzięki któremu Jakub został odtwórcą tytułowej roli.
Młody aktor na pytanie, co było dla niego największym wyzwaniem, odpowiada bez wahania: Wcielenie się w postać niewidomej osoby, a w dodatku takiej, która gra na fortepianie. To wymagało
wielu godzin ciężkich przygotowań, by w jak najlepszy sposób odegrać rolę Feliksa, który jako chłopak
bardzo wrażliwy na dźwięki, widzący świat przez
słuch, stara się odnaleźć w szarej rzeczywistości.
Praca na planie była dla Jakuba ciekawym doświadczeniem, które pokazało, jak od kuchni wygląda praca filmowca. Wie on, że nie tak prosto stworzyć nawet piętnastominutowy film. Przedsięwzięcie,
przy którym pracował wymagało aż sześciu miesięcy absorbującej pracy.
Aktualnie chłopak rozwija swój aktorski talent
uczęszczając na zajęcia teatralne w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie trwają przygotowania do kwietniowych pokazów. Życzymy Kubie
dalszych sukcesów na obranej życiowej ścieżce, samych satysfakcjonujących ról.
Z. Cholewa

Pierwszy semestr
w innowacyjnej klasie I LO
Pierwszy semestr z nową klasą upłynął nam bardzo ciekawie, tym bardziej, że
nie jesteśmy już w gimnazjum. Nowa klasa,
nowi znajomi, większość z nas jest właśnie z tego gimnazjum, chodziliśmy do równoległych klas, ale dopiero teraz lepiej się
poznaliśmy.
Kilka osób doszło z okolicznych szkół. Jesteśmy
liczną klasą, jest nas aż 29, a podobno ma być wię-

cej. Jesteśmy również zgraną i rozrywkową klasą, co
więcej, dość specyficzną, bo to właśnie my, co piątek
przemierzamy szkołę w czerwonych mundurach i niebieskich koszulkach.
W tym półroczu mieliśmy już kilka spotkań m.in.
dwukrotnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie oraz ze studentami z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, odbyło się również wyjście do parku linowego w Lipnie, gdzie także mieliśmy zajęcia. Są to lekcje teoretyczno-praktyczne i bierzemy w nich udział całą klasą, jedyny podział
na ratowników i podróżników jest w piątek podczas
zajęć lekcyjnych z nauczycielami z naszej szkoły. My,
podróżnicy, w ostatni piątek mieliśmy zorganizowane spotkanie z panem Grzegorzem Krzyśków, który
jest organizatorem wycieczek i turystyki oraz prowadzi własne biuro podróży, niestety było nas zbyt mało, więc zajęcia odbyły się wspólnie z ratownikami.
Dzięki temu zaplanowaliśmy dwie wycieczki i mamy
nadzieję, że jedną z nich uda nam się zrealizować
w tym roku. Odbył się również Dzień Pierwszaka,
w którym braliśmy udział. Mieliśmy też swoją pierwszą wigilię klasową, poczuliśmy prawdziwą atmosferę świąt, było jednocześnie koleżeńsko i rodzinnie.
Ten semestr był inny niż zwykle, głównie dlatego,
że to jest liceum, są nowi znajomi, nowe metody nauczania, nowe tematy lekcji, nowe problemy i zabawne sprawy, wszystko jest nowe, ale daliśmy radę
i dalej tak będzie. Jesteśmy, naszym zdaniem, bardzo
zgraną klasą, świetnie się dogadujemy, no i jesteśmy
inni niż wszyscy. Jesteśmy ratownikami i podróżnikami, a to nowość w naszej szkole. Można powiedzieć,
że jesteśmy eksperymentem, który się powiedzie.
Klaudia Wajman, Angelika Pietrzak,
uczennice klasy I LO

Zdrowy przedszkolak
W ramach projektu edukacyjnego „Zdrowy przedszkolak” dzieci w grupach 3-letnich
i 5-6-letnich starały się podnieść swój poziom wiedzy dotyczący wpływu zdrowego
odżywiania, higieny osobistej i aktywności
ruchowej na zdrowie i prawidłowy rozwój
dziecka.
Bo jak wiemy – „zdrowie to nie tylko brak choroby,
lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. W ramach projektu wykonano szereg
różnych zadań: przygotowanie książki kucharskiej, samodzielne wykonanie szaszłyków, wykonanie kolorowych
kanapek, ćwiczeń gimnastycznych, zajęcie otwarte dla rodziców, na którym to dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały pyszną sałatkę owocową, spotkanie z dietetyczką
Małgorzatą Bladowską, która propagowała zdrowy sposób odżywiania się dzieci w wieku przedszkolnym, program artystyczny dotyczący higieny osobistej.
Dzieci poprzez zawarte treści w programie artystycznym „Czystość to zdrowie, każdy ci to powie”, nabywały właściwych zachowań niezbędnych podczas
codziennej higieny osobistej. Zdobytą wiedzę i umiejętności dzieci chciały się podzielić ze swoimi bliskimi. Obchodzony w styczniu Dzień Babci i Dziadka był dobrą
okazją do wspólnego spotkania. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć program składający się z dwóch części. Pierwsza część to program artystyczny „Czystość to
zdrowie, każdy ci to powie”. Druga część to montaż
słowno-muzyczny. Wnuczęta wyraziły swoją wielką miłość, szacunek do babci i dziadka w wierszu i piosence.
Miłym zakończeniem było wręczenie upominków. Spotkanie tego dnia upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Wszystkie te działania, jak i program artystyczny
był przygotowany przez nauczycielki: Małgorzatę Piłasiewicz, Katarzynę Gąsiorek-Witek, Barbarę Grządziel.
Barbara Grządziel
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Półfinał wojewódzki
w koszykówce
chłopców szkół
gimnazjalnych
Dnia 30.01.2014 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbył się
półfinał wojewódzki w piłce
koszykowej chłopców szkół
gimnazjalnych.
W zawodach wzięły udział cztery drużyny reprezentujące: PG nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu, PG Wołczyn,
PG Głogówek i gimnazjum ZS im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Nasza drużyna zajęła II miejsce, wygrywając z Wołczynem i Głogówkiem. Mecz o I miejsce, decydujący
o awansie do finału, po bardzo zaciętej walce wygrało PG nr w Kędzierzynie Koźlu. Tym samym drużyna z Chrobrego zakończyła rozgrywki na etapie półfinału
wojewódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Pora, Bartłomiej Romanowski, Szymon Ankiewicz, Michał Opalony, Tomasz Pietraszko, Stanisław Cepa,
Maximilian Rzychak, Dominik Ostrowski, Paweł Banaś, Michał Pieniacha i Michał
Galla. Opiekunem drużyny jest p. Ryszard Donajski.
Ryszard Donajski

Awans Jedynki do finału unihokeja
W poniedziałek 27 stycznia w naszej hali rozegrano wojewódzki półfinał unihokeja chłopców i dziewczyn w kategorii szkół podstawowych.
W turnieju udział wzięło sześć zespołów, trzy zespoły chłopców i trzy drużyny
dziewczyn. W turnieju chłopców nasz reprezentant, SP nr 1 w Niemodlinie,
z kompletem zwycięstw awansował do finału wojewódzkiego tych rozgrywek. Gratulujemy. W turnieju dziewczynek nie mieliśmy naszego przedstawiciela, a turniej
wygrała drużyna PSP Łambinowice.

Tabela
1. SP nr 1 w Niemodlinie 6 pkt.
2. ZS nr 1 Brzeg 1 pkt.
3. PSP nr 5 Kędzierzyn Koźle 1 pkt.
Skład PSP nr 1 Niemodlin: Adam Skorupa, Michał Kolman, Michał Kaczkowski, Jakub Szmitowicz, Barosz Martynus, Michał Niemirowski, Olaf
Adamowicz. Trener – Jan Janik.
OSiR

Drugie miejsce koszykarzy
Młodzi koszykarze Jedynki Niemodlin zajęli drugie miejsce w Wojewódzkiej Lidze Kadetów. Cieszy dobra postawa naszej młodzieży, która zanotowała najlepszy wynik w swoim drugim sezonie występów na tym szczeblu
rozgrywek. Gratulujemy wyników.
OSiR

Szachowi mistrzowie
z Zespołu Szkół w Niemodlinie
W dniach od 13 do 16 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół
w Niemodlinie rozegrano szkolne mistrzostwa w szachach.
W zawodach wzięło udział 31
uczniów – w tym 23 gimnazjalistów, 3 licealistów i 5 uczniów
szkoły zawodowej.
W dniach 13 i 14 stycznia odbyły
się turnieje eliminacyjne rozgrywane
systemem szwajcarskim na dystansie 5
rund. Wyłoniły one 10 finalistów. Finał
był rozgrywany systemem każdy z każdym na dystansie 9 rund. Nowym mistrzem Zespołu Szkół w szachach został
Grzegorz Kardasz z klasy 3b gimnazjum. Ubiegłoroczny mistrz – Kamil Ochman z klasy 1A ZSZ musiał zadowolić się 4. miejscem.
Mistrzostwa pozwoliły wyłonić z licznego grona gimnazjalistów reprezentację szkoły, która w dniu 29 stycznia 2014 r. w Zimnicach Wielkich wzięła udział w finale powiatowym Gimnazjady w szachach drużynowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Grzegorz Kardasz (3 BG),
Michał Pełka (2 AG), Piotr Sudoł (3 AG) i Emilia Badeja (1BG). W finale wzięły udział 3 drużyny, oprócz naszej były to: Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół
im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich (ubiegłoroczny zwycięzca)
oraz Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu. Nasza drużyna odniosła sukces,
wygrywając turniej i awansując do półfinału wojewódzkiego. Nasi zawodnicy zwyciężyli także w klasyfikacji na poszczególnych szachownicach. Komplet punktów, wygrywając wszystkie partie zdobyli Grzegorz Kardasz i Piotr
Sudoł. Kolejny etap rozgrywek planowany jest 14 lutego br. w Opolu. Opiekunem szachistów jest p. Arkadiusz Lelek.
Arkadiusz Lelek

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18

Fot. Studio Foto-video Radek

STUDNIÓWKA 2014

Liceum Ogólnokształcące
w Niemodlinie
Stoją od lewej: Tomasz Pogorzelec, Kamil Skroś, Wojciech Stanclik, Mateusz Mierzwiak, Szymon Świerad, Roksana
Jankiewicz, Elżbieta Boczkowska, Marta Myśliwiec, Magdalena Szwala, Sebastian Dziwak, Daniel Nizioł, Tomasz
Drzewiecki, Damian Gargała.
Siedzą od lewej: Paulina Juzwa, Katarzyna Łęgowik, Agata Naściuk, Ewelina Bawełkiewicz, Pani Joanna Leskowicz,
Wiktoria Lewandowska, Anna Pieniakowska, Joanna Grabowska, Katarzyna Muraszko.
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