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Niemodlina

W STYCZNIU
I LUTYM ZA GROSZE

Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości
świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i szczęścia w Nowym Roku
życzy wszystkim
mieszkańcom naszej gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Palak

Wszystkim udziałowcom,
pracownikom i emerytom
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.
Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy
Górników
Spółki Bazalt-Gracze

Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

• pokarmy dla ptaków dziko żyjących
• trutki na gryzonie
• termometry zewnętrzne i wewnętrze

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Duży Eryk dla Ośrodka Kultury
W dniu 13 grudnia w Teatrze Rampa w Warszawie odbyła się gala Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Podczas wręczania statuetki, którą odebrali Katarzyna Paszula, dyrektor Ośrodka
Kultury, oraz instruktor Michał Graczyk, wiele ciepłych słów pod adresem organizowanego w Niemodlinie konkursu wygłosił prezes SPAK-u, Witold Mysyrowicz. Licznie zebranej publiczności przybyłej
na galę przedstawił on zarys powstania i historię organizowanego konkursu: – Międzynarodowy Kon-

wspierają ideę konkursu. Dwanaście edycji, które
za nami, to ponad 50 krajów świata i setki rysowników, w tym wielu bardzo uznanych i reprezentatywnych w swoich państwach. W trakcie gali odbył się
również wernisaż prac wystawy pokonkursowej „A To
Polska Właśnie”, podczas którego wręczono nagrody. Wystawie towarzyszył okazały katalog ze wszystkimi pracami, które były zaprezentowane na wystawie.
Dużym
powodzeniem
i
sporym
zainteresowaniem cieszyła się aukcja rysunków

kurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” jest jednym
z najważniejszych konkursów międzynarodowych organizowanych w Polsce, w którym udział biorą rysownicy niemal ze wszystkich kontynentów świata,
a jego poziom merytoryczny i organizacyjny jest jednym z najlepszych w kraju. To wielka promocja polskiej i światowej sztuki karykatury.
Prezes SPAK-u życzył organizatorom dalszych
sukcesów w organizowaniu kolejnych edycji. Otrzymana nagroda jest wyróżnieniem dla Niemodlina oraz dla wszystkich instytucji, które od wielu lat

na rzecz rehabilitacji rysownika Zenona Porzucka,
a w części artystycznej w spektaklu „Latający Cyrk
Monty Pythona”, w reżyserii Adama Opatowicza
i choreografii Pauliny Andrzejewskiej, wystąpili aktorzy Teatru Rampa.
Statuetka Eryka w świecie rysunku satyrycznego i karykatury jest nagrodą prestiżową. Jest to wyróżnienie dla wszystkich twórców i odbiorców tego
wydarzenia – pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie i instytucji wspierających inicjatywę, rysowników, mieszkańców gminy i sponsorów, bez uczestnictwa i wsparcia których realizacja tak dużego
przedsięwzięcia promującego region, nie byłaby możliwa. To właśnie dzięki życzliwości tak wielu ludzi,
Niemodlin każdego roku w listopadzie staje się stolicą satyry na Opolszczyźnie, a Ośrodek Kultury wpisuje się na listę organizatorów największych wydarzeń kulturalnych w Polsce w dziedzinie tak
unikatowego wyrazu artystycznego, jakim jest rysunek satyryczny.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
otrzymał statuetkę Dużego Eryka - najważniejszą i najbardziej
prestiżową nagrodę w dziedzinie rysunku satyrycznego. Jest
to już druga statuetka. Pierwszą otrzymał w 2011 roku i był
to Mały Eryk.
„Nagroda została przyznana konkursowi „Karpik”
w uznaniu dokonań organizacyjnych i artystycznych
„Karpika”, a w szczególności za stały jego rozwój, doskonalenie i profesjonalizację, stawiające konkurs w czołówce tego typu imprez w Polsce i w Europie, za konsekwentną promocję polskiej i światowej sztuki
karykatury” – można przeczytać w uzasadnieniu przyznania nagrody.
Idea powstania tej najważniejszej nagrody
w dziedzinie rysunku satyrycznego zrodziła się
w 1998 roku, a jej pomysłodawcą był karykaturzysta – Jacek Frankowski. Projekt statuetki wykonał
warszawski rzeźbiarz Jacek Podlasiński. Przedstawia
ona postać wybitnego polskiego karykaturzysty Eryka Lipińskiego, założyciela Muzeum Karykatury i jego wieloletniego dyrektora.

red.
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Niemodlina

Nowi radni
W dniu 1 grudnia nowo wybrani członkowie Rady Miejskiej w Niemodlinie złożyli uroczyste
ślubowanie godnej, rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Skład Rady Miejskiej w Niemodlinie (kadencja 2014-2018)

Zbigniew Palak (przewodniczący)
okręg wyborczy nr 3: Niemodlin, ulice:
Drzymały, Kilińskiego, Krótka, Lompy, Lwicka,
Lwowska, Podwale, Poprzeczna, Rynek, Strażacka,
Spółdzielcza, Szewska, Szkolna, Zamkowa.

Bartosz Wajman (wiceprzewodniczący)
okręg wyborczy nr 15: Brzęczkowice, Lipno,
Sady, Wydrowice.

Mirosław Dec
okręg wyborczy nr 10: Góra, Przysiółek Mała
Góra, Krasna Góra, Rogi, Roszkowice, Rutki,
Tarnica, Tłustoręby.

Stanisław Janiak
okręg wyborczy nr 1: Niemodlin, ulice:
Bohaterów Powstań Śląskich (nr. nieparzyste),
Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego,
Korfantego, Nowa.

Jan Janik
okręg wyborczy nr 7: Niemodlin, ulice:
Osiedle Piastów.

Katarzyna Kaliciak
okręg wyborczy nr 11: Gracze, ulice: Kolonia
Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Kręta,
Polna, Radoszowice, Sarny Wielkie.

III sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
Uchwalono wysokość wynagrodzenia
burmistrza Niemodlina oraz składy komisji stałych.
Miesięczne wynagrodzenie burmistrz Doroty
Koncewicz wyniesie 8840 zł brutto i jest sumą
trzech składowych: zasadniczej pensji (5300 zł),
dodatku funkcyjnego (1500 zł) oraz dodatku specjalnego ustalonego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie (2040 zł). Tym samym nowa burmistrz będzie

zarabiać o 1040 zł brutto mniej od swojego poprzednika, Mirosława Stankiewicza.
W wyniku głosowania wybrano następujące
składy poszczególnych komisji stałych:
Komisja Rewizyjna
Krzysztof Trzmielewski – przewodniczący
Maria Krzemińska
Danuta Unijewska
Barbara Wydra

Grzegorz Zawałka
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
Zofia Walczuk – przewodnicząca
Stanisław Janiak
Zbigniew Palak
Bartosz Wajman
Zbigniew Weber
Komisja Spraw Społecznych
Bartłomiej Walków – przewodniczący
Mirosław Dec
Jan Janik
Katarzyna Kaliciak
Czesława Lachowska
mk
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Maria Krzemińska
okręg wyborczy nr 9:
Grabin, Jaczowice, Jakubowice.

Czesława Lachowska
okręg wyborczy nr 6: Niemodlin, ulice:
Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Henryka
Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Karola
Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza,
Reymonta od nr. 13 do końca, Sportowa,
Stanisława Moniuszki, Tysiąclecia, Witolda
Lutosławskiego, Żeromskiego.

Krzysztof Trzmielewski
okręg wyborczy nr 12: Gracze, ulice:
Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL,
Molestowice.

Danuta Unijewska
okręg wyborczy nr 8: Niemodlin, ulice:
Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa,
Gościejowicka, Klonowa, Lipowa, Opolska,
Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego.

Zofia Walczuk
okręg wyborczy nr 13: Gościejowice,
Przysiółek Gościejowice Małe, Magnuszowice,
Magnuszowiczki, Rzędziwojowice, Szydłowiec
Śląski.

Bartłomiej Walków
okręg wyborczy nr 2: Piotrowa, Niemodlin,
ulice: 700-lecia Niemodlina, Boczna, Bohaterów
Powstań Śląskich (nr. parzyste), Brzeska, Podgórna,
Zielona.

Zbigniew Weber
okręg wyborczy nr 4: Niemodlin, ulice: Aleja
Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska
Polskiego, Wyzwolenia.

Barbara Wydra
okręg wyborczy nr 5: Niemodlin, ulice:
Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka
Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii
Konopnickiej, Mikołaja Reja, Reymonta
od nr. 1 do nr. 12.

Grzegorz Zawałka
okręg wyborczy nr 14: Grodziec, Grodziec
Drugi, Michałówek, Sosnówka.

mk
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Niemodlina

Uroczyste ślubowanie
Dorota Koncewicz złożyła ślubowanie i objęła stanowisko
burmistrza Niemodlina.
„Obejmując urząd burmistrza Niemodlina, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Niemodlin. Tak mi dopomóż Bóg” – słowa przysięgi zostały
wypowiedziane przez nowo wybraną burmistrz na sesji rady miejskiej w obecności radnych i mieszkańców.
Dorota Koncewicz wygłosiła programowe przemówienie: „Mieszkańcy gminy Niemodlin! Wypowiedziane
przed chwilą słowa roty ślubowania przypieczętowały
składane przeze mnie deklaracje przedwyborcze. Dobro publiczne i pomyślność każdego człowieka zawsze
były, są i będą dla mnie sprawą nadrzędną. Całe życie
wspierałam osoby potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Człowiek jest dla mnie najważniejszy. Dlatego też wszelkie moje działania nakierowane są na poprawę warunków życia mieszkańców.
Wdrożenie systemu opieki senioralnej i budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi w Niemodlinie
stanowią zadanie zajmujące szczególne miejsce w moich planach. Zadbam o zrównoważony rozwój całej naszej gminy. Spotkam się z mieszkańcami wszystkich
miejscowości, aby poznać ich oczekiwania, problemy
i nadzieje. Będą one inspiracją do ustalenia zadań priorytetowych i opracowania strategii działań.
Deklaruję szerokie działania na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości w celu stworzenia nowych miejsc
pracy poprzez m.in. wprowadzenie gminy do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Zadbam, aby budowa obwodnicy miasta znalazła swój szczęśliwy finał.
Jestem przekonana, że jest możliwy inny, oparty na dialogu społecznym i w pełni transparentny sposób za-

rządzania gminą, zapewniający wejście na drogę rozwoju. Ścisła współpraca z radami sołeckimi i wszystkimi organizacjami działającymi na terenie miasta i wsi
będą fundamentem budowania jedności na rzecz harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach. Nie mogę jednak zapominać o ogromnym zadłużeniu, które
spoczywa na naszych barkach. Dlatego też swoje działania uzależniam także m.in. od wyników audytu stanu
gminy. Chcę jak najszerzej wykorzystać ostatni okres
finansowania środków unijnych. Wiemy wszyscy, że
możliwe to jest przy udziale środków własnych.
Wierzę, że potencjał intelektualny mieszkańców
naszej gminy i wspólne działania do wyznaczonego celu pozwolą na pełną realizację postawionych zamierzeń. Niech zapał i radość, jaką obserwuję wokół siebie, nie gasną, lecz staną się ścieżką do zapewnienia
lepszej przyszłości nam i następnym pokoleniom. Tylko
razem jesteśmy w stanie rozwiązywać nasze problemy. Razem jesteśmy w stanie spełnić najpiękniejsze sny
i marzenia. Wiem, że jestem otoczona mądrymi ludźmi i dostrzeganie w ich oczach dobroci oraz szczęścia
daje siłę i motywację do dalszego działania.
To, że jestem dzisiaj w tym miejscu, nie jest tylko
moją zasługą. To dzięki Wam, Wyborcom, dzięki Waszym głosom obejmuję dzisiaj urząd burmistrza. Za to
ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzono, pragnę serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim za bezintere-

sowne poparcie. Za każde dobro i pomoc w czasie kampanii. Za efekt działań ogromnej rzeszy ludzi – obywateli naszej gminy. Dziękuję Komitetowi Honorowemu.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Jasia Krzesińskiego, który już cztery lata temu uwierzył we mnie
i dzięki któremu tak wiele się nauczyłam. On był niestrudzonym motorem wszystkich działań. Dziękuję także
za wsparcie mojej rodzinie, która wytrzymała cały trudny okres kampanii. Obiecuję nie zawieść powierzonego
mi zaufania i życzę nam wszystkim zwycięstwa mądrości, prawdy i godności, abyśmy mogli żyć w lepszej rzeczywistości z wiarą w dobro człowieka. Zostałam powołana dla Was. Jestem do Państwa dyspozycji!”.
Po ślubowaniu burmistrz Niemodlina otrzymała
kwiaty, życzenia i gratulacje.
mk

Szanowni Państwo! Mieszkańcy gminy Niemodlin!
W niedzielę 30 listopada obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, powierzając mi zarządzanie naszą
gminą. To dzięki Waszym głosom mogę rozpocząć działania na rzecz poprawy życia wszystkich mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie głosy i bezinteresowne poparcie. Dziękuję wszystkim
za każde dobro i okazaną pomoc.
W dniu dzisiejszym objęłam urząd burmistrza Niemodlina, składając ślubowanie, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy Niemodlin.
Obiecuję nie zawieść powierzonego mi zaufania i życzę nam wszystkim zwycięstwa mądrości, prawdy i godności, abyśmy mogli żyć w lepszej rzeczywistości z wiarą w dobro człowieka.

Szanowni Mieszkańcy
gminy Niemodlin!
Przez okres 7 lat jako zastępca burmistrza Niemodlina miałem zaszczyt pracować na rzecz rozwoju naszej Gminy. Praca ta była dla mnie wyzwaniem,
ale jednocześnie źródłem olbrzymiej satysfakcji. Miałem okazję poznać i współpracować z wieloma z Was.
Współtworzyliśmy wiele projektów, które zmieniały
gminę Niemodlin. Dzisiaj odczuwam dumę z naszych
wspólnych osiągnięć. Uważam, że dobrze wykorzystaliśmy swój czas.
Dziękuję Wam za wszelkie dowody życzliwości. Pragnę zapewnić o mojej głębokiej wdzięczności, szacunku i sympatii.
Bartłomiej Kostrzewa

Z wyrazami szacunku
Dorota Koncewicz
Burmistrz Niemodlina
Niemodlin, 09.12.2014

Wydarzenia

7

Zwycięzca zawodów - Piotr
Piotrowski i prezes Bazaltu Gracze
Andrzej Miśta

Jubileuszowy wyścig
W Graczach po raz dwudziesty wystartował Barbórkowy Bieg Skalnika.
Na linii startu stanęła rekordowa liczba 343 zawodników, którzy pobiegli
w sześciu kategoriach wiekowych: od szesnastolatków po biegaczy ponad siedemdziesięcioletnich. Najszybszy okazał się Piotr Piotrowski z Włodar, który zameldował się na mecie już po 46 minutach i 37 sekundach. Chwilę później na metę wbiegł Przemysław Chatys z Kędzierzyna-Koźla, trzeci był Jan Kudłaczka
z Głogówka. Dla triumfatora zawodów był to piąty start w Biegu Skalnika i trzeci,
w którym zajął miejsce na podium. Najlepszą z pań okazała się Halina Szczęsna–Radzikowska ze Świdnicy: – W zeszłym roku też
startowałam i było mi ciężej biec. Widocznie teraz
byłam lepiej przygotowana i mam lepszą formę.
Jestem zadowolona z wyniku, zwłaszcza, że nie biegałam od października. To
już mój drugi Bieg Skalnika i bardzo podoba mi się
atmosfera zawodów i trasa. Na podium stanęły
Najstarsi uczestnicy tegorocznego
Biegu Skalnika
również: Anna Ryguła
z Opola i Bożena Morawska ze Świdnicy.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą na ponad 14-kilometrowej trasie: Gracze,
Radoszowice, Tarnica, Rogi, Góra, Rutki i Gracze. W tym roku po raz pierwszy
czas na mecie mierzony był za pomocą chipów, a bieżące wyniki wyświetlały się
na telewizorze stojącym koło mety. Nie zabrakło również startujących i dopingujących podopiecznych z graczewskiego Monaru. Ośmiu startujących monarowców
witali koledzy z transparentem „Droga ludzi wolnych nigdy się nie kończy”.
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. – Na początku trochę sceptycznie podchodziłem
do pomysłu organizacji biegu, ale spróbowaliśmy. Na pierwszym Biegu Skalnika było 26 uczestników. Udało się
go rozkręcić. Mam nadzieję, że ci, którzy tutaj przyjeżdżają, chcą po prostu
być razem. To jest ważne, żeby być
między sobą, że wszyscy się znamy.
Marian Jakubowski z Graczy Cieszymy się, że możemy robić coś, co
posiadacz największej
łączy ludzi. To jest najważniejliczby startów
sze – za te słowa wypowiedziane

do uczestników biegu Andrzej Miśta otrzymał gromkie brawa. Wszyscy sportowcy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki i ciepły posiłek.
W czasie dekoracji wyróżnieni zostali biegacze z największą ilością startów:
Krzysztof Bunia, Leon Czarnecki i Marian Jakubowski. – Startowałem w prawie
wszystkich Biegach Skalnika i byłem wśród osób, które go zainicjowały. Mam nadzieję, że na tej edycji bieg się nie skończy i doczekamy XXV Biegu, który będzie
równie fantastycznie zorganizowany jak ten – powiedział Krzysztof Bunia. – Jest

Leon Czarnecki i Krzysztof Bunia

to jeden z lepszych biegów w Polsce. Startowe jest minimalne, fajne koszulki, życzliwość ludzi przeogromna. Nikt z organizatorów nie płacze, że nie opłaca się organizować biegu. Biegam już 35 lat i widzę, że wszystko dąży do tego, iż opłaty są
coraz większe i jeszcze stałe narzekania, że się nie opłaca. A tutaj jest coś zupełnie
odwrotnego. No i emeryci są zwolnieni z wpisowego! Naprawdę warta pochwały
impreza – powiedział biegacz z Rudze koło Wadowic.
mk
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Inspiruje mnie człowiek
spole Szkół w Niemodlinie i miał duży wpływ na moje
ówczesne zainteresowania rysunkiem satyrycznym.
Moja praca otrzymała Grand Prix i przedstawiała zamek w Niemodlinie w roku 1983 oraz w roku 2033.
W pewnym sensie był proroczy, ponieważ zamek nie
ma szczęścia do właścicieli. Na jednym obrazku był
zamek, na drugim ruina zamku, jakieś kawałki, które
z niego pozostały. Nawet w czarnych snach nie przewidywałem, że wiele lat później moje rysunki zdobędą wyróżnienia i nagrody na wielu ważnych konkursach w Polsce i na świecie. Nazbierało się ich już 54.
Czy jest jakaś nagroda albo konkurs,
który szczególnie wspominasz?

O początkach, rysowaniu przez
całą dobę i satyrze opowiada
Michał Graczyk – rysownik, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury i tegoroczny
laureat Złotego Sokoła.
Marek Krzyżanowski: Każde dziecko
rysuje i prawie każde przestaje, gdy zaczyna dorastać. Jak to się stało, że ty nie przestałeś?
– Od małego miałem wielką pasję rysowania.
Rysownie było moim najlepszym przyjacielem i tak
jest do dzisiaj. Będąc dzieckiem, w latach 70-tych często zaglądałem do popularnego tygodnika satyrycznego „Szpilki” i czerpałem natchnienie. Podobały mi
się pierwsze komiksy Andrzeja Mleczki. Koledzy czytali gazety typu „Miś” czy „Świerszczyk”, a ja „Szpilki”. Podobały mi się te wspaniałe rysunki różnych autorów. Wtedy to była najlepsza grupa reprezentacyjna
dla tego tygodnika. Pamiętam, jak byłem na pierwszej wystawie Andrzeja Mleczki, chyba w szóstej klasie. Te rysunki robiły ogromne wrażenie. Byłem pełen
podziwu, że w taki sposób można przedstawiać otaczający nas świat. Właśnie zastanawiające jest to, że
prawie każdy rysuje w dzieciństwie i potem dorastając, szybko odchodzi od tego, w ten sposób wiele talentów zostało zmarnowanych i to jest smutne. Zwyciężają komputery i gry komputerowe.
Co rysowałeś w młodości?
– W przedszkolu najlepiej rysowałem trawę. Pamiętam, że były takie dni, kiedy wiele dzieci podchodziło do mnie podczas zajęć rysunkowych i prosiło,
abym im narysował taką trawę, jaką sobie narysowałem. Poza tym rysowałem jakieś dziwne historyjki obrazkowe, maszyny, samochody – jak większość dzieci.
Najbardziej utkwiło mi w pamięci zdarzenie, kiedy
na zajęciach plastycznych dostałem kartkę formatu
A3. Byłem zdziwiony, że istnieją tak wielkie kartki do rysowania, miałem wtedy chyba 7 lat.
Wzorowałeś się na kimś?
– W czasach szkolnych podobali mi się znani rysownicy „Szpilek”, każdy o innej wrażliwości twórczej.
Ciekawe i odważne rysunki o różnej estetyce plastycznej. W podstawówce zbierałem książeczki autorskie
ówczesnych satyryków, które były dostępne w księgarniach. Były one wówczas bardzo modne i wydawano ich sporo.
Kiedy otrzymałeś pierwszą nagrodę?
– Miałem wtedy 17 lat. Pierwszą nagrodę dostałem w konkursie związanym z 700-leciem Niemodlina. Był to ogólnoszkolny konkurs, a organizował go
sam Andrzej Czyczyło, który wówczas pracował w Ze-

– Różne konkursy wspominam miło. Jedne ze
względu na panującą, prawie domową, atmosferę,
gdzie wszyscy ludzie byli sobie bliscy, gdzie panował
wspaniały klimat, ale były również takie nie najlepiej
zorganizowane i bardzo chaotyczne. Jeśli chodzi o nagrodę, to ucieszyła mnie ta zdobyta w 2006 roku
na jednym z największych światowych konkursów rysunku satyrycznego organizowanych we Włoszech.
„Umoristica” to jeden z najstarszych włoskich konkursów. Pamiętam również mój rysunek na Satyrykonie
w Legnicy w 1997 roku. Dzięki tym rysunkom człowiek ma wiele wspomnień. Dzięki satyrze poznałem
wielu znanych ludzi: artystów, aktorów, muzyków. Nawiązały się ciekawe przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Posiadam ponad 500 katalogów, w których są
moje prace. To taka historia rysowania.
Dostałeś nagrodę za rysowanie
przez 24 godziny. Skąd pomysł na taki
wyczyn?
– To było szaleństwo. W pewnym sensie zmobilizował mnie do tego Marian Molenda, znany opolski
rzeźbiarz, z którym siedziałem w kawiarni. Marian
z wielkim dystansem podszedł do mojego pomysłu.
Uważał, że jest niemożliwością rysowanie non stop 24
godziny. Stwierdziłem, że dam radę i w ten sposób
doszło do tego przedsięwzięcia. Nawet nie wiedziałem, w co będę się bawić. Było ciężko. Rozpocząłem
o godz. 18.00, a już po północy organizm dawał mi
ostro w kość. Miałem przy sobie lekarza, bandażowaną rękę, itd. Wytrwałem i w ten sposób stałem się
pierwszym człowiekiem rysującym non stop 24 go-

dziny – powstało wtedy 421 rysunków. Byłem trochę
rozgoryczony, bo myślałem, że narysuję ok. 1000.
Jeszcze po powrocie do domu narysowałem kilka i położyłem się spać. Byłem jak martwy.
Pytanie o warsztat. Co ciebie obecnie inspiruje? Kiedy i ile rysujesz?
– Inspiruje mnie człowiek. Na świat spoglądam
socjologicznie. Zajmuję się głównie tematyką społeczno-polityczną. Bohaterami moich rysunków są ludzie
wszystkich opcji politycznych, człowiek niedoskonały,
który nie widzi swoich wad. Rysuję właściwie wszystkie tematy związane z życiem człowieka. Nie ma we
mnie nienawiści do ludzi, bo dzięki ludziom zostałem
rysownikiem, to oni dostarczają mi wielu pomysłów.
Moj warsztat jest prosty: rysuję markerami i cienkopisami. Mogę to robić w każdym miejscu. Nie potrzeba do tego żadnej wielkiej pracowni. Rysuję sporo,
głównie nocami. Zależy to również od zapotrzebowania na jakiś temat. Wykonałem już kilka tysięcy rysunków, z czego już grubo ponad 4 tysiące ukazało się
w wielu tytułach. Zdarzały mi się dni, że potrafiłem
w ciągu dnie narysować 40 sztuk. Nawet leżąc przez
kilka dni w szpitalu rysowałem od rana do wieczora!
Zyskałem nawet fan klub schorowanych i personelu!
Cyzelujesz pomysły w głowie czy
na kartce?
– Oczywiście głowa pracuje wnikliwe, obserwacje, przemyślenia – to wszystko powstaje najpierw
w głowie, a potem zostaje przeniesione na kartkę
papieru. Czasami, kiedy idę ulicą albo jadę autobusem, przychodzą mi do głowy różne pomysły. Zawsze zapisuje je, aby mi jakiś nie umknął. Są różne,
jedne lepsze, inne gorsze, ale powiem szczerze: nikt
nie daje mi tylu pomysłów do rysowania, co człowiek, który musi sobie zagospodarować czas pomiędzy narodzinami i śmiercią. Człowiek jest jedną
wielką kopalnią pomysłów.
Masz bardzo specyficzną kreskę, przedstawiasz mocno zdeformowany świat i ludzi. Skąd taki wybór stylu?
– Ta kreska rzeczywiście jest mocno graficzna,
a zarazem nieco koślawa, jak bohaterowie moich
rysunków. Jest jakby dopełnieniem rysunku i jego tematyki. Wiele rzeczy, które nas otacza, jest brzydkich, niedopowiedzianych, nieskończonych. Taką stylistyką rysuję od początku. Jest mocno związana
z polską rzeczywistością i z naszymi realiami. Czasami przejaskrawiam pewne pomysły, ale robię to
celowo, aby wywołać u odbiorcy emocje. Nieważne,
czy dobre, czy złe. Niestety, nikt z nas nie jest doskonały, ja również.
Rysunek satyryczny odnosi się
do spraw polityczno-społecznych. Poprzedni ustrój był dobrym tematem dla kabaretu. Na Laskowiku cała sala wiedziała, o co
chodzi. Czy podobnie było z rysunkiem satyrycznym?
– To były inne czasy. Człowiek był bardzo spragniony deformacji rzeczy, które były złe – poprzez kabaret i satyrę. To był wentyl. W Polsce istniał urząd
cenzorski, przez który musiało wszystko przejść. Teraz sami jesteśmy cenzorami, ale bardziej obyczajowymi. Wiele rzeczy spowszechniało i pojawiło się tyle
różnych tematów, że ludzie już nie przywiązują takiej
uwagi do satyry, jak 40 lat temu. Kiedy organizowałem pierwszą wystawę rysunku satyrycznego w Opolu w roku 1988, musiałem iść do cenzora! To on miał
zadecydować, co mogę, a czego nie mogę powiesić.

Wywiad

Na szczęście już wtedy nie przywiązywano tak wielkiej uwagi do procedur i ten jegomość, po otworzeniu
jakiegoś zakratowanego okienka, przybił mi pieczątkę na zgodę organizacji wystawy bez oglądania rysunków. I to była największa satyra!
Czy w Polsce rysunek satyryczny jest popularny?
– W jakimś stopniu jest. Ale mankamentem jest
brak typowych czasopism satyrycznych, takich jak kiedyś „Szpilki” i „Karuzela”. Po 25 latach wolności i demokracji nie potrafimy w Polsce stworzyć na rynku
wydawniczym typowego satyrycznego produktu. Oczywiście było kilka przymiarek, ale wszystko nie wytrzymało próby czasu i wolnego rynku. O zgrozo, nie
wiem, ale jak udało się naszym sąsiadom Czechom,
Niemcom czy Słowakom utrzymać po kilka tytułów
satyrycznych. To już chyba ich wielka tajemnica. Na tle
tych krajów jesteśmy na szarym końcu. Oczywiście
ukazują się w wielu tytułach obrazki satyryczne albo
robione pod tekst, albo w rubrykach, ale do dzisiaj
nie ma jednego jednolitego magazynu satyrycznego
z wieloma autorami. Za to dużą popularnością cieszą się wystawy rysunku satyrycznego organizowane
niemal w całej Polsce. Tam zawsze pojawia się spora
grupa sympatyków i miłośników satyry. Czyli satyra
jeszcze żyje, a Polacy mają wielkie poczucie humoru.
Satyra często korzysta z estetyki karykatury, która uwypukla wady, niedoskonałości. Czy zastanawiałeś się nad tym, że
przedstawiasz świat w krzywym zwiercia-

dle, pozbawionym piękna i dobra i sam niejako tworzysz negatywny obraz świata?
– Nie mogę się z tym zgodzić. Satyra to nie rysunek humorystyczny, więc jej misją jest przedstawianie świata w krzywym zwierciadle. Satyra jest podobna na całym świecie, może z wyjątkiem Korei
Północnej. Myślę, że nawet Eskimosi na Grenlandii
potrafią nieźle żartować. Gdyby wszyscy rysownicy
zastanawiali się nad tym, czy tworzą obraz negatywnego widzenia świata, to satyra nie miałaby sensu.
Satyra, mniej lub bardziej, jest ostra albo powinna taka być. Czy są – jak pisał Wyspiański – świętości, których nie szargasz,
„bo trza, żeby święte były”?
– Satyra jest jedna. Stanisław Wyspiański żył
w czasach, kiedy Polska nie była jeszcze wolnym krajem. Myślę, że żyjąc w dzisiejszych czasach w Polsce, już wolnej, zostałby prawdopodobnie satyrykiem. A miał zadatki, bo stworzył kilkoma kreskami
świetną karykaturę „Bitwy pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki. Czyli w pewnym sensie szarpnął
się na świętość, bo w tamtych czasach Matejko był
dla Polaków świętością.
Żeby rozumieć, jakich spraw dotykają
twoje rysunki, trzeba śledzić wiadomości
i być na bieżąco z wydarzeniami. Wystarczy kilka tygodniami i część twoich prac
przestaje być czytelna. Nie chciałbyś tworzyć prac uniwersalnych, które za kilkadziesiąt czy kilkaset lat nie stracą na wymowie?

Salon fryzjerski
L’Oreal Expert and Café
24 grudnia - czynne od 8.00 do 15.00
Przez święta nieczynne
Fryzury okolicznościowe
31 grudnia - od 8.00 do ostatniego klienta
1 stycznia - nieczynne

Styczeń miesiącem promocji!
Możliwość zakupu prezentów gwiazdkowych
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– Nie mogę się z tym zgodzić. Jest w moim archiwum wiele prac, które po zmianie tytułu mogłyby zostać opublikowane ponownie. Dotyczy to rysunków politycznych, które opublikowane 20 lat
temu nadal są aktualne. Miałem kiedyś taki przypadek, że moja praca została użyta po kilku latach
jako nowa, choć była ona już publikowana. Przetrwała próbę czasu.
Ciężko jest tworzyć prace uniwersalne, skoro tak
dużo dzieje się w świecie społeczno–politycznym. Trzeba uważnie śledzić wszystkie wydarzenia, którymi karmią nas media. No i w sumie, kogo interesują rysunki uniwersalne. Otacza nas realizm różnych wydarzeń,
w których żyjemy. Życie nabrało pędu i jest podobne
do życia, które serwują programy telewizyjne. Prawie
wszystkie dziedziny życia zostały skomercjalizowane.
Niestety, żywot rysunku jest krótki.
Henryk Cebula – przewodniczący tegorocznego „Kar pika” – liczył na młodych rysowników ze świeżymi pomysłami, ale to starsi okazali się bardziej
płodni i pomysłowi. Czy rośnie kolejne pokolenie satyryków?
– Starsi rysownicy są bardziej doświadczeni. Są
dobrymi obserwatorami wielu zjawisk i zdarzeń. Mają dużą łatwość ujęcia danego tematu. Z rysownikami satyrycznymi jest podobnie jak z winem, im starsze tym lepsze. Oczywiście rośnie nowe pokolenie
rysowników-satyryków, ale to już trochę coś innego.
To inne spojrzenie, inna retoryka, są bardziej wytworem współczesnych czasów. Każdy próbuje znaleźć
swój klucz do swojej bajki. Niestety, młodzi rysownicy zawiedli i Henryk Cebula może czuł się trochę
rozgoryczonym, że na „Karpiku” triumfowali weterani tacy choćby, jak Woźniak czy Rzeszutek. Zwyciężyło doświadczenie.

Pizzeria Primavera

Wesołych świąt
i szczęśliwego nowego roku 2015
24 XII nieczynne
25 XII nieczynne
26 XII od 13.00 do 22.00 – rodzinny obiad w Primaverze
31 XII nieczynne
1 stycznia 2015
od 13.00 do 22.00 – noworoczny obiad w Primaverze
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Teleopieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Począwszy od listopada bieżącego roku
mieszkańcy gminy Niemodlin mają możliwość
korzystania z usługi Telefonicznej Opieki Domowej, czyli tak zwanej teleopieki.
Teleopieka polega na tym, że osoba korzystająca z tej
usługi może wezwać pomoc w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Poprzez przyciśnięcie
przycisku alarmowego na swoim telefonie, wisiorku lub
bransoletce osoba nawiąże kontakt z centrum alarmowym, które zorganizuje jej szybką akcję pomocy nawet
wówczas, gdy osoba ta straci przytomność i nie będzie
w stanie przekazać przez telefon, co jej się stało.
Usługa teleopieki jest świadczona całodobowo nieodpłatnie przez Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. w Gdyni. Nieodpłatność usługi wynika z faktu, iż burmistrz Niemodlina podpisał umowę, mocą której z budżetu gminy
Niemodlin zapłaci za mieszkańców całkowity koszt miesięcznych opłat dostępowych do usługi teleopieki.
Telefoniczna Opieka Domowa jest przeznaczona
zwłaszcza dla osób starszych, mieszkających samotnie,
chorych lub niepełnosprawnych, które przez długie godziny pozostają w domu bez opieki.
Z Telefonicznej Opieki Domowej będą mogły korzystać te osoby, które jednocześnie spełnią następujące warunki:
• mają dostęp do sieci telefonii stacjonarnej lub komórkowej w miejscu zamieszkania,
• posiadają aparat telefoniczny ze specjalnym przyciskiem alarmowym SOS (wisiorek lub bransoletka
z przyciskiem SOS jest w komplecie z aparatem telefonicznym),
• podpiszą umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni
o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki Domowej.
Osoby chętne do korzystania z usług teleopieki
będą musiały ponieść jednorazowy koszt na:
• zakup aparatu telefonicznego wyposażonego
w przycisk alarmowy SOS,
• przesyłkę tego aparatu do miejsca zamieszkania
kupującego,
• aktywowanie usługi teleopieki poprzez jednorazowe telefoniczne połączenie się z Centralą Polskiego Centrum Opieki w Gdyni.
Aparat telefoniczny można kupić w Polskim Centrum Opieki w Gdyni za następującą cenę:
telefon stacjonarny:
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie informuje, iż od dnia 01.01.2015 r. na terenie gminy Niemodlin obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
• cena 1m3 wody – 4,69 zł brutto,
• średnia stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorców wody – 7,29 zł brutto,
• cena 1m3 ścieków – 5,82 zł brutto,
• stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców odprowadzających ścieki – 4,92 brutto zł.
Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych: www.zgkimniemodlin.pl
oraz www.niemodlin.pl.

199,00 zł przy umowie na czas nieoznaczony lub
159,00 zł przy podpisaniu umowy na 1 rok, lub
129,00 zł przy podpisaniu umowy na 2 lata;
telefon komórkowy:
499,00 zł przy umowie na czas nieoznaczony lub
459,00 zł przy podpisaniu umowy na 1 rok, lub
429,00 zł przy podpisaniu umowy na 2 lata.
Przesyłka aparatu telefonicznego z Polskiego Centrum Opieki w Gdyni do miejsca zamieszkania kupującego kosztuje w granicach 25 złotych.
Samodzielne aktywowanie usługi teleopieki jest bezpłatne, natomiast jeśli na żądanie klienta do jego domu
przyjedzie pracownik Polskiego Centrum Opieki i dokona

aktywacji usługi teleopieki w miejscu zamieszkania klienta, to trzeba będzie za to zapłacić 100 zł.
Formularze umowy o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki Domowej są do pobrania w pokoju nr 9 Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie lub w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pokój nr 5) przy ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 37. Formularz umowy można też pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie www.niemodlin.pl, z zakładki „Dokumenty
do pobrania”.
Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z teleopieki można uzyskać w Polskim Centrum Opieki Sp.
z o.o. w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 20/302 telefonicznie pod numerem telefonu 58 669 80 27 lub na stronie internetowej www.centrum-opieki.pl.
oprac. Zofia Gwóźdź-Wąchała
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Apel do mieszkańców gminy Niemodlin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, w związku z trwającym okresem zimowym, zwraca
się z prośbą do mieszkańców i lokalnych instytucji w gminie Niemodlin o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji o osobach i rodzinach przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, w tym informacji na temat osób bezdomnych przebywających w pustostanach, altankach, klatkach schodowych.
Wszelkie informacje prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, tel. 77 4607945. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.
OPS Niemodlin

Uwaga na czad
Zagrożenia, jakie
mogą występować podczas sezonu grzewczego w związku z ulatnianiem się tlenku węgla
Tlenek węgla (CO) jest
gazem bezzapachowym,
bezbarwnym, silnie toksycznym. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, przy niewielkim jego stężeniu w powietrzu, są:
bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty i osłabienie
mięśni. Gdy stężenie CO jest wyższe, dochodzi
do utraty przytomności i zapaści.
Do zaczadzeń dochodzi najczęściej w mieszkaniach z bardzo szczelnymi oknami i drzwiami oraz
z niesprawną wentylacją (pozatykane kratki itp.),
a także tam, gdzie w łazienkach są termy gazowe.
Często przyczyną tragedii jest również używanie wadliwych piecyków – gazowych, węglowych i innych.
Co zrobić, aby unikać skutków
oddziaływania tlenku węgla?
Użytkownik odbiornika gazowego, kominka, pieca węglowego w celu uniknięcia powstawania tlenku węgla w trakcie spalania paliwa i jego emisji
do mieszkania powinien:
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą
komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych
korzystać z usług wykwalifikowanej osoby; podłączenie odbiornika do przewodu kominowego powinno być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, która
powinna potwierdzić prawidłowość podłączenia
i zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny
urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić
poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe

okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, gdyż może dojść do zaburzenia ciągu
powietrza w przewodach i w efekcie trujące spaliny cofają się do wnętrza pomieszczenia;
• systematycznie domowym sposobem sprawdzać
„ciąg” powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piece przepływowe z otwartą komorą spalania), a najlepiej zapewnić stałą mikrowentylację
okien (nowe szczelne okna klamka w położeniu 45°),
• korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla, które należy rozmieścić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia),
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie, itp., jeżeli pomieszczenia te nie
mają zapewnionej odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym
silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają
otwarte – zwłaszcza w garażach posiadających
połączenia komunikacyjne z częścią mieszkalną
budynku,
• urządzenia grzewcze muszą być usytuowane
w bezpiecznej odległości od materiałów palnych
(drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.). Zwróć
uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna ona wynosić
min. 50 cm.
• przewody kominowe i wentylacyjne powinny być
drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów. Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez
uprawnionego kominiarza. Kominiarz sprawdzi
także, czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.
• nie bagatelizować takich objawów, jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Pamiętaj! Twoje bezpieczeństwo
w wielu przypadkach zależy
tylko od Ciebie.
Opracowano na podstawie materiałów PSP
i ogólnopolskiej akcji „Nie dla czadu”.
Insp. GCZK UM
Zenon Romańczukiewicz

Alkoholizm
jest przyczyną przemocy.
Prawda czy nieprawda?
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
Związek alkoholu z przemocą w rodzinie jest
powszechnie znany. Sprawcy przemocy uzależnieni od alkoholu winę za przemoc zrzucają na alkohol. Najbliższe otoczenie jest przekonane o słuszności tego argumentu, ponieważ porównanie
zachowania tej samej osoby pod wpływem alkoholu oraz na trzeźwo wypada na niekorzyść tego
pierwszego.
Terapeuci uzależnień wiedzą, że niektórzy pacjenci utrzymujący abstynencję, również stosują przemoc w swojej rodzinie. Jak wskazują wyniki badań
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, tego typu sytuacje są dla otoczenia przerażające, ponieważ nie
występuje w nich główny winowajca-alkohol. W zespole uzależnienia od alkoholu istnieją dwa objawy,
które przez charakterystyczną relację pijącego z otoczeniem odnoszą się do wspomnianych wyników.
Pierwszy, kiedy osoba uzależniona odczuwa
silną potrzebę napicia się (głód alkoholowy). Jeśli
otoczenie stara się ograniczyć dostęp do alkoholu,
zachowanie osoby uzależnionej staje się często
bardzo agresywne. Dzięki niemu pijący znów odzyskuje łatwy dostęp do alkoholu, ponieważ przerażone otoczenie w końcu ulega. Druga sytuacja
to potocznie zwany kac (objawy odstawienia). Kiedy spada poziom alkoholu we krwi pijącego, pojawiają się bardzo nieprzyjemne reakcje ze strony
organizmu zarówno w samopoczuciu fizycznym,
jak i psychicznym. By je zredukować i odzyskać poprzedni nastrój pijący postanawia sięgnąć po alkohol. I tym razem otoczenie może stanąć na drodze takiej osoby uniemożliwiając mu dostęp
do picia, co tłumaczą często troską o zdrowie pijącego i uchronienie go przed kolejnymi konsekwencjami picia. Odpowiedzią osoby pijącej będzie
w tym przypadku również agresja.
W przypadku obu objawów pretensje otoczenia będą stanowiły dla osoby pijącej mocne alibi.
Może ono brzmieć następująco: „Gdybyś mnie nie
sprowokowała, wszystko byłoby dobrze”. Odtąd
w podobnych sytuacjach otoczenie słysząc taką argumentację będzie przeżywać poczucie winy. Może ono skutecznie uniemożliwić zatrzymanie przemocy na wiele lat.
Osoba pijąca i stosująca przemoc musi podjąć terapię dotyczącą problemu alkoholowego oraz
być objęta programem korekcyjnym dla osób stosujących przemoc.
Szukasz pomocy? Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz członków ich rodzin w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro), dyżur pełni terapeuta uzależnień w piątki w godz. 8.30 – 11.30
(poza przedostatnim piątkiem w miesiącu),
tel. 774606313.
Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej www.niebieskalinia.pl
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Niemodlin
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Zapowiedzi kulturalne
Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
styczeń – luty 2015
Film, teatr, a może koncert lub zabawa taneczna? Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla rodzin i seniorów – każdy znajdzie coś dla siebie
z bogatej oferty Ośrodka Kultury!
8 stycznia (czwartek), godz. 18.00, sala konferencyjna – wieczór kolęd sceny muzycznej i wernisaż świątecznych prac dziecięcych sekcji plastycznej Ośrodka Kultury
11 stycznia (niedziela), hala widowiskowo-sportowa OSiR – FINAŁ WOŚP
12 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00,
sala widowiskowa – recital Małgorzaty Kalińskiej „Człowieczy los. Piosenki Anny German”

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
i Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie zapraszają
na XXIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015

14 stycznia (środa), godz. 18.00, sala
widowiskowa – przedstawienie „Światło” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej Ośrodka Kultury

(niedziela)
Hala widowiskowo-sportowa

16 stycznia (piątek), godz. 18.00, sala
widowiskowa – występ Studia Piosenki Ośrodka Kultury – koncert kolęd

Program:

19 stycznia (poniedziałek), godz. 12.00,
sala widowiskowa – spektakl teatralny dla
dzieci „Wilk i zając na urlopie” (Teatr Art-Re
z Krakowa)
21 stycznia (środa), godz. 17.00, sala
widowiskowa – Minilista Przebojów – konkurs
piosenki dla dzieci

10.00 - XI kolejka Niemodlińskiej Ligi Futsalu
14.00 - Gry i zabawy siatkarskiej sekcji siatkówki działającej przy OSiR
14.30 - Gry i zabawy koszykarskiej sekcji koszykówki działającej przy OSiR

24 stycznia (sobota), godz. 17.00 – bal
karnawałowy seniorów

Zapowiedzi teatralne

25 stycznia (niedziela), godz. 15.00,
sala widowiskowa – kino familijne, projekcja
filmu „Gdzie jest Mikołaj?”

Sztuka „Światło”

26 stycznia (poniedziałek), godz. 12.00,
sala widowiskowa – spektakl teatralny dla
dzieci „Kniaź Popiel” (Teatr Art-Re z Krakowa)

Premiera 13 lutego 2015 r., godz. 17.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, wstęp wolny

28 stycznia (środa), godz. 18.00 – bal
karnawałowy dla młodzieży
1 lutego (niedziela), godz. 17.00,
godz. 19.00, sala widowiskowa – projekcja
filmu „Sen o Warszawie”
12 lutego (czwartek), godz. 11.00, sala
konferencyjna – gminny konkurs recytatorski
„Miłość jest wśród nas”

24 lutego (wtorek), godz. 18.00, sala
konferencyjna – audycja sekcji fortepianu i gitary Ośrodka Kultury

skach sceny widowiskowej sztukę teatralną nawiązującą do współczesnych problemów świąt Bożego Narodzenia. O braku poszanowania godności
drugiego człowieka, o sile pieniądza i chęci zysku,
ale też i o wierze, że są jeszcze ludzie dobrej woli
i czystego serca.

Sztuka „Kandydatki na żonę”

26 stycznia(poniedziałek), godz.16.00 – bal
karnawałowy dla dzieci

13 lutego (piątek), godz. 18.00, sala widowiskowa – przedstawienie teatralne grupy
teatralnej seniorów Ośrodka Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Kandydatki na żonę”

15.00 - Licytacja pamiątek WOŚP
15.10 - Pokazy karate
15.40 - Występ wychowanków Studia Piosenki
z Ośrodka Kultury
16.10 - Pokaz tańca zumba
16.40 - Występ zespołu tanecznego Rytmix
z Ośrodka Kultury
16.45 - Licytacja pamiątek WOŚP
17.00 - Występ wychowanków Studia Piosenki
z Ośrodka Kultury
17.30 - Występ zespołu wokalnego Piąty Bieg
z Ośrodka Kultury
18.00 - Licytacja pamiątek WOŚP
18.20 - Występ wychowanków Studia Piosenki
działającego z Ośrodka Kultury
18.50 - Licytacja pamiątek WOŚP
19.10 - Koncert zespołu The Skoti Caam Band
z Ośrodka Kultury
19.45 - Licytacja pamiątek WOŚP
20.00 - Symboliczne zakończenie XXIII Finału
WOŚP – „Światełko do nieba”

Premiera 14 stycznia 2015 r., godz. 18.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, wstęp wolny
Autor: Danuta Rogacewicz
Adaptacja i reżyseria: Małgorzata Dolak
Młodzieżowa Grupa Teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie ma zaszczyt wystawić na de-

Autor: Andrzej Dembończyk
Adaptacja i reżyseria: Małgorzata Dolak
Oprawa muzyczna i przygotowanie wokalne:
Żaneta Plotnik i Paweł Ostrowski
Miłośnicy sztuki teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli grupa teatralna seniorów Ośrodka
Kultury w Niemodlinie zafascynowani latami okresu
międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na komedię w stylizacji lat 20-tych i 30-tych. Z piosenką „Miłość ci wszystko wybaczy”, czy „Już taki jestem zimny
drań” seniorzy grupy teatralnej przeniosą się w czasy, gdzie jakość i styl kulturalnego życia dystyngowanej arystokracji nadawał sens i rytm codziennym
kontaktom damsko-męskim. Liczne kandydatki na żonę prezentują swoje wdzięki przed sceptycznym Wiktorem, który ma dokonać wyboru, ale jakiego?

Kultura
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Feryjna Mini Lista
Przebojów
Ośrodek Kultury w Niemodlinie,
sala widowiskowa, 21 stycznia 2015,
godz. 17.00
Zapraszamy dzieci
w wieku przedszkolnym
oraz uczniów klas szkół
podstawowych do zabawy polegającej na naśladowaniu znanego i lubianego wykonawcy, bądź
zespołu muzycznego. Celem zabawy jest rozwijanie dziecięcych talentów muzyczno-tanecznych oraz propagowanie znanych utworów muzycznych i wykonawców. Każdy uczestnik
zabawy musi dostarczyć płytę CD z dobrze nagranym utworem.

W tym roku zespół Rytmix aktywnie
spędził mikołajki. Z tej okazji zorganizowane zostały warsztaty taneczne hip-hop
z „Zibim” Zbigniewem Karbowskim, finalistą „You can dance”.
W warsztatach wzięły udział grupy Rytmix 1, 2
oraz 3 (w sumie 60 tancerzy). Dla grupy 1 oraz 2
było to już drugie spotkanie z zaproszonym instruktorem. Również tym razem „Zibi“ narzucił spore tem-

po oraz poziom trudności, któremu, jak zaznaczył,
nasi tancerze świetnie sprostali. Dziewczyny podszlifowały techniki hip-hopowe, odświeżyły sobie najważniejsze pojęcia, jak choćby groove, z którymi miały do czynienia podczas ubiegłego spotkania oraz
nauczyły się nowych, autorskich choreografii. Warsztaty minęły w wesołej i pracowitej atmosferze, o którą zadbał nasz gość.
Karolina Micuń

Jury oceniać będzie:
– wygląd zewnętrzny,
– ruch sceniczny,
– podobieństwo do naśladowanego wykonawcy.
Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni
upominkami.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
do dnia 15 stycznia.

Amatorski Zespół Teatralny
działający przy Szkole
Podstawowej w Rogach
serdecznie zaprasza
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
zaprasza na gminny konkurs
recytatorski „Miłość jest wśród nas”
Konkurs odbędzie się 12 lutego 2015 r.
(czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury.

przedstawić drugi wybrany tekst. Czas wykonania nie może przekroczyć ośmiu minut. W konkursie wyklucza się teksty dotąd niepublikowane. Uczestnik konkursu nie może recytować
tekstów, które recytował w poprzednich latach.
Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów
dojazdu. Sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem określa organizator.

na spektakl według tekstu
Aleksandra Fredry
„Gwałtu, co się dzieje?”

Warunki uczestnictwa
Cel konkursu
Popularyzacja, prezentacja i konfrontacja żywego słowa o tematyce miłosnej.

Zasady konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Niemodlin. Wykonawcy oceniani będą w kategoriach wiekowych:
– klasy 5-6 szkoły podstawowej,
– gimnazjum,
– szkoły ponadgimnazjalne.
Podczas konkursu uczestnicy prezentują jeden wybrany tekst. Na życzenie jury należy

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dn. 6 lutego 2015 r. na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49100 Niemodlin lub dostarczenie do sekretariatu
Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Ocena
Oceny wykonawców dokona jury powołane
przez organizatora konkursu według kryteriów:
· interpretacja utworu
· dykcja
· wrażenie sceniczne
Wykonawcy biorący udział w konkursie zostaną
uhonorowani dyplomami, a laureaci nagrodami.

Reżyseria – Zdzisław Wasylik, Bożena Gala-Jagi
Muzyka – Waldemar Juzwa
Scenografia – Krystyna Kuźniak, Agnieszka Wrzodek-Bednarczyk, Dorota Dec, Mirosław Dec
Kostiumy – Jolanta Burko, Dorota Dec
Nagłośnienie – ks. Zbigniew Malinowski
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
28 grudnia 2014 r. (niedziela)
godz. 16.00 • wstęp wolny
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Odznaczeni

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 pracownicy „kamionki” w galowych mundurach
i ich rodziny. Kolejnym punktem obchodów święta było uroczyste spotkanie w Zakładowym Domu Kultury. Prezes spółki, Andrzej Miśta, przywitał przybyłą brać
górniczą z rodzinami, samorządowców oraz zaproszonych gości. W okolicznościowej mowie przypomniał pokrótce początki górnictwa, osobę św. Barbary oraz
historię kopalni w Graczach aż do obecnego roku. – Przede wszystkim myślimy
o roku 2014, ponieważ Barbórka praktycznie kończy rok kalendarzowy i rok produkcyjny. Przełamaliśmy kryzys poprzedniego roku, który był trudny dla kopalni.

Prezes Andrzej Miśta
odbiera kwiaty od
uczniów z Graczy

W tym roku doszliśmy do średniej wydobycia i produkcji, przekroczymy 500 tysięcy ton. To świadczy o dobrej pracy wszystkich zatrudnionych w naszej spółce:
od górnika na przodku po zarząd. Każdy dołożył swoją cegiełkę, dzięki czemu możemy dzisiaj spokojnie i radośnie świętować. Wszystkim, którzy pracowali i dołożyli starań, abyśmy mogli osiągnąć dobre wyniki – bardzo dziękuję. Życzę wam, drodzy bracia górnicy, waszym rodzinom i bliskim dużo zdrowia, pomyślności
i błogosławieństwa Bożego – powiedział Andrzej Miśta.
Po życzeniach od prezesa Bazaltu-Gracze przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród zasłużonym pracownikom kopalni.
– Cieszę się, że na terenie naszej gminy mamy zakład, który od wielu lat kultywuje tradycje barbórkowe. Zakład, który zapewnia miejsca pracy naszym mieszkańcom. Zakład, który poszukuje alternatywnych dróg rozwoju i jest mecenasem
sportu, kultury i edukacji. Składam wszystkim pracownikom i zarządowi spółki życzenia zdrowia i radości, a także satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
Szczęść wam Boże – życzyła burmistrz Dorota Koncewicz. Życzenia w imieniu Rady Miejskiej w Niemodlinie przekazał przewodniczący Zbigniew Palak.
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 chwile zadumy wprowadziły wiersze recytowane przez gimnazjalistów. Dzień Górnika zakończył się wspólną zabawą.
mk

Za 45 lat pracy w spółce Bazalt-Gracze dyplom i nagrodę pieniężną otrzymał
Kazimierz Duda.
Za 40 lat pracy w górnictwie „Złotą odznakę” i dyplom honorowy oraz za 40
lat nienagannej pracy w spółce Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymał Mieczysław Osijewski.
Za 35 lat pracy w górnictwie „Srebrną odznakę” i dyplom honorowy oraz
za 35 lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymali
Andrzej Szolc i Andrzej Witkowski.
Za 30 lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze nagrodę pieniężną otrzymali: Adam Rudnicki, Marian Grębowiec, Janina Kluba, Piotr Szewczyk.
Za 25 lat nienagannej pracy w firmie Bazalt-Gracze „Brązową odznakę”, dyplom honorowy, złoty zegarek i nagrodę pieniężną otrzymali: Seweryn Duda, Piotr
Łukawski, Krzysztof Trzmielewski.
Pracownicy odchodzący na emeryturę i rentę, którzy za długoletnia pracę
w firmie Bazalt-Gracze otrzymali pamiątkowy grawerton i nagrodę pieniężną: Stanisław Litwin (41 lat pracy), Tadeusz Waliński (41 lat pracy), Rozalia Świercz (36
lat pracy), Zbigniew Więcek (32 lata pracy).
Odznakę honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymał Jan Juszczyszyn.
Odznakę „Zasłużony dla Związku Zawodowego Górników w Polsce” otrzymali:
Marian Lechowicz, Lech Bandrowski, Zygmunt Bąk, Marian Jakubowski, Przemysław Polański, Bogdan Judasz.
Honorowy Kord Górniczy otrzymał Krzysztof Tomczak.
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Lipno

Mikołaj święty rozdaje prezenty
W dniach 6 i 7 grudnia do świetlic wiejskich w Lipnie, Sadach
i Jaczowicach zawitał najbardziej przez dzieci wyczekiwany święty.
Dla dzieci przygotowano gry i zabawy, a także słodkie poczęstunki i napoje. Nie zabrakło również zadań i świątecznych pytań, w których dzieci mogły wykazać się, jak bardzo zależy im na prezencie od Mikołaja. Jedni odpowiadali, inni śpiewali lub tańczyli, ale nikt nie wyszedł nieobdarowany, każde
dziecko otrzymało swój prezent. Dla jednych przygotowali je rodzice, dla innych przyjaciele i sponsorzy. Rady sołeckie zadbały o wystrój sal, słodkości
i oprawę spotkań z Mikołajem. Wszystkim dopisywały humory, a czas szybko
płynął w miłej atmosferze.
mk

Sady

Mikołajki w bibliotece
W oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie mikołajkowe,
na które przybyli uczniowie klasy pierwszej z pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niemodlinie.
Z tej okazji dzieci obejrzały pokaz multimedialny, zapoznając się z prawdziwą historią o świętym Mikołaju oraz tradycją obdarowywania się prezentami. Następnie wysłuchały pięknej bajki o Mikołaju i zbliżających się świętach, a także własnoręcznie zrobiły kolorowy łańcuch choinkowy. Na arkuszu
papieru malowały postać Mikołaja i odpowiadały na pytania związane z ich
patronem. W czasie spotkania uczestnicy obejrzeli także książeczki tematycznie związane ze św. Mikołajem oraz film pt.: „Pada Shrek”. Nie zabrakło rozmowy o świątecznych prezentach i słodkiego poczęstunku. Wspólna zabawa
wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój pełen magii i radości.
Dorota Olszewska
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Niemodlina

Chronią cenne łąki
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
podsumowało trwający od kwietnia projekt przyrodniczy „Derkacz”.
– Okazało się, że przez kilka lat wdrażania strategii rozwoju Partnerstwa, bardzo mało jest projektów z zakresu ochrony przyrody czy ogólnie związanych z przyrodą, a przecież nazwa „Partnerstwo

ich dokładny przegląd oraz inwentaryzację. Drugą
częścią projektu były prace związane z rekultywacją
i przywróceniem do właściwej używalności czterech
łąk na dwóch kompleksach łąkowych (Kor fantów
i Wierzbie): wykarczowano drzewa i krzewy samosiewne oraz wykoszono łąki poza okresem lęgowym.
Wszystko po to, aby chronić zagrożone gatunki ptaków: derkacza, kszyka i czajki, a także motyli z rodziny modraszkowatych. Efekt pracy przyrodników
przedstawił na spotkaniu Paweł Kisiel – prezes Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody.
Oprócz prac terenowych, ważnym celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom, rolnikom
i właścicielom łąk, że obok stawów i torfowisk, podmokłe łąki należą do najcenniejszych przyrodniczych
zasobów Borów Niemodlińskich. Dużą rolę w ich zachowaniu przed zarastaniem czy wysuszeniem mogą odegrać właściciele łąk. Wystarczy, że będą przestrzegali kilku zasad użytkowania łąki. Na pewno
nie jest to ekonomiczne z punktu widzenia dochodów. Dlatego istnieją specjalne dopłaty rolnośrodowiskowe wynikające z użytkowania najcenniejszych
przyrodniczo łąk. Ich sposób pozyskania przedstawiła Kornela Wrońska z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Spotkanie zakończyła premiera filmu o Borach
Niemodlińskich pt. „Bory Niemodlińskie. Ludzie i las”
zrealizowanego przez Partnerstwo. Film wyróżnia
się pięknymi ujęciami z lotu ptaka i przedstawia historie lasów, a także oddziaływanie człowieka. To
mądry film, który pokazuje, jak na przestrzeni wieków człowiek czerpie (często rabunkowo) z zasobów
lasów i jak obecnie potrzebują one wsparcia człowieka, jego długofalowych i odpowiedzialnych decyzji. Film można zobaczyć w serwisie YouTube na kanale użytkownika o nazwie „Niemodlinskie”.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurę
podsumowującą projekt oraz kolorowankę dla najmłodszych. Wszyscy zainteresowani ochroną łąk i dopłatami rolnośrodowiskowymi uzyskają więcej informacji na stronie www.boryniemodlinskie.pl.
mk

Bliżej obwodnicy
Borów Niemodlińskich” dotyczy lasu. Postanowiliśmy na własnym przykładzie pokazać mieszkańcom
Borów Niemodlińskich, że można zrobić ciekawy projekt przyrodniczy, który wykonywany jest przede
wszystkim w terenie – powiedział Daniel Podobiński, koordynator projektu, na spotkaniu podsumowującym w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. – Inspiracją projektu „Derkacz” był projekt ochrony ptaka
wodniczka w gminie leżącej na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Projekt ochrony ptaków
i motyli na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich
wziął się również z wizyt w Borach, gdzie okazało
się, że wiele łąk jest porzuconych i od kilkunastu lat
zarastają sosną i brzozą. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zachować bioróżnorodność Borów.
Pełny tytuł projektu brzmi „Derkacz – pilotażowy program ochrony parasolowych gatunków motyli i ptaków na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich”. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszym
była część badawcza, którą przeprowadzili członkowie Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody z Wrocławia. Grupa naukowców-przyrodników przeprowadziła wstępne rozpoznanie na 40 łąkach w 21
kompleksach łąkowych leżących na terenie wszystkich gmin Borów Niemodlińskich (łącznie 1 700 ha),
z których wybrano 16 kompleksów i sporządzono

Według Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, Opolszczyzna ma dostać ponad 580 mln zł
na budowę trzech obwodnic: Niemodlina,
Kędzierzyna-Koźla oraz Myśliny.
– Obwodnica Niemodlina, po wykluczeniu autostrad i dróg ekspresowych, znalazła się na 20.
miejscu rządowej listy – powiedział Bolesław Pustelnik z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu na posiedzeniu Regionalnego Komitetu do Spraw Budowy Obwodnic Nysy i Niemodlina,
które odbyło się pod koniec listopada.
Według kosztorysu za kwotę 450 milionów miała powstać tylko obwodnica naszego miasta, jednak
projekt trzeba będzie odchudzić. I tak zamiast dwupasmowej jezdni (z dwoma pasami ruchu w każdą
stronę) będzie tylko jedna jezdnia z odcinkiem dodatkowego pasa do wyprzedzania. Pierwotny projekt zakłada też budowę trzech skrzyżowań bezkolizyjnych. Po zmianach powstaną tylko ronda. Nie
będzie również parkingów przy obwodnicy.
– Samorząd Niemodlina nie był bierny w sprawie budowy obwodnicy, ale tam, gdzie mógł, tam interweniował i prosił o jej powstanie. Kiedy rozpoczęto
prace nad projektowaniem, na wzór innych samorządów przyrzekliśmy, że w przypadku budowy obwod-

nicy nie będziemy starali się o wielkie odszkodowania
z tytułu dróg dojazdowych do placu budowy. Przeznaczyliśmy działki gminne pod tę budowę. Staraliśmy się wszystkimi możliwymi sposobami sprzyjać inwestycji tak, ażeby władze w Warszawie widziały, że
obwodnica Niemodlina jest autentycznie potrzebna
mieszkańcom Ziemi Niemodlińskiej – powiedział
na spotkaniu burmistrz Mirosław Stankiewicz.
Projekt uwzględniający obwodnicę Niemodlina
musi jeszcze zatwierdzić Rada Ministrów.
mk

Festiwal Piosenki Religijnej
i Konkurs Recytatorski Poezji
Religijnej w Grabinie
Uczniowie i pracownicy Publicznej
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie w wyjątkowy sposób złożyli hołd patronowi, św.
Janowi Pawłowi II.

Zaprosili lokalną społeczność na misterium słowno-muzyczne przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: Danuty Babicz i Weroniki Matusik. Dzięki gościnności księdza proboszcza, Tomasza Malickiego,
uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem
św. Mikołaja w Grabinie.
„Tej prawdy świat nie zmieni,
utajona jest w świętym znaku.
Tylko z miłości będziemy sądzeni,
albo z jej braku.”
Słowa Waltera Pyki, opolskiego poety z Popielowa, stanowiły myśl przewodnią uroczystości. To właśnie wiersze Waltera Pyki były prezentowane podczas
Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej. Wprowadziły one słuchaczy w klimat religijnej zadumy
i wdzięczności. Uczestnicy festiwalu i konkursu recytatorskiego – od przedszkolaków po uczniów klasy
szóstej – zadziwiali talentem wokalnym, instrumentalnym oraz ujmującą dziecięcą szczerością przekazu
artystycznego. Tłumnie przybyli widzowie nagradzali
artystów w pełni zasłużonymi, gromkimi brawami.

Wyniki Festiwalu Piosenki Religijnej:
Kategoria klas 0-III:
I miejsce: Uczniowie klasy pierwszej
II miejsce: Adam Orliński, kl. III
III miejsce: Magdalena Kozik, kl. III
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Amelia Orlińska, kl. VI
II miejsce: Martyna Jankiewicz, kl. VI
III miejsce: Katarzyna Kozik, kl. IV

Wyniki Konkursu Recytatorskiego
Poezji Religijnej dla klas IV-VI:
I miejsce: Amelia Orlińska, kl. VI
II miejsce: Emilia Krzemińska, kl. V
III miejsce: Emilia Sobczak, kl. VI
Wyróżnienie: Jagoda Kozak, kl. V
Danuta Babicz

Wieści z gminy

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
W roku bieżącym nowym elementem
polityki bibliotecznej MKiDzN jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 (Priorytet 2), do którego aplikowała nasza biblioteka.
Złożony przez nas wniosek otrzymał akceptację.
Głównym założeniem programu jest wypracowanie
partnerstwa i współpracy bibliotek szkolnych i publicznych w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży. Realizując założenia programu i jednocześnie pogłębiając dotychczasową
współpracę, zawarliśmy porozumienia o partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 2 w Niemodlinie. W ramach Priorytetu 2 ubiegaliśmy się o dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych dla biblioteki publicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskich bibliotek szkolnych.
Partnerskie biblioteki określiły tytuły książek do zakupienia, które otrzymały od MGBP w Niemodlinie
w formie depozytu.
Realizujemy wspólne działania, obejmujące kilka obszarów. Zapraszamy uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych, będących ciekawą formą zdobywania wiedzy i informacji. Członkowie „Klubów
przyjaciół książki” zawiązanych przy szkołach podstawowych czytają swoim młodszym kolegom i koleżankom w szkołach i przedszkolach. Wraz z nauczycielami popularyzujemy program „Czytam sobie”.
Priorytet 2 jest nową formą wsparcia bibliotek przez
ministerstwo. Mamy nadzieję, że jego realizacja będzie istotnym elementem w zakresie wzmacniania
potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.
Małgorzata Nawrocka-Badeja

Chopin dla seniora
Dla członków UTW wystąpiła z minikoncertem fortepianowym Zofia Dynak.
Młoda pianistka jest studentką czwartego roku
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu. Zaprezentowała zebranym w Ośrodku Kultury w Niemodlinie seniorom
dwie części Sonaty fortepianowej h-moll op. 58 oraz
trzy mazurki op. 17 Fryderyka Chopina. – Często
gram na różnych spotkaniach, np. we wrocławskim
klubie literatury i muzyki, gdzie wykonuję własne recitale, na wieczorach poetyckich i festiwalach w filharmonii – powiedziała artystka.
mk
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Trzymamy rękę na pulsie

Przekaż 1%
dla Bartka Sosnowskiego
Mój syn, Bartek, ma stwardnienie rozsiane. Proszę osoby rozliczające się w rocznym zeznaniu podatkowym o przekazanie 1% podatku na jego rehabilitacje
i leczenie. Wystarczy przy wypełnianiu PIT
-u wpisać numer KRS: 00 00 33 88 78 z dopiskiem „Bartłomiej Sosnowski”.
Pomóc można wpłacając na konto fundacji
na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro
Powraca”. Numer konta: 95 1140 1140 0000
2133 5400 1001 z dopiskiem „Bartłomiej Sosnowski” w tytule. Zbieramy na leki i rehabilitację naszego syna Bartka. Wszystkich, którzy mogą wspomóc,
prosimy o wpłaty na to konto. Będziemy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc.
Z pozdrowieniami
rodzice Bartka Sosnowskiego i Bartek

Stop przemocy
Szkoła Podstawowa w Rogach zaangażowała się w projekt „Historia misia – Nie
bij mnie – kochaj mnie!”, którego celem było zwrócenie uwagi na przemoc wobec
dzieci i „przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci”.
Naszą akcję rozpoczęliśmy od przekazania informacji uczniom i rodzicom, oraz zbiórki misiów
przynoszonych do szkoły. Misie symbolicznie były
bandażowane i każdy otrzymywał fiszkę z hasłem
„Nie bij mnie – kochaj mnie!”. Zebraliśmy czterdzieści misiów. Angażując się w ten projekt, chcieliśmy
zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci.
Niestety, wciąż słyszymy w mediach, że do szpitali
trafiają dzieci, których obrażenia zostały spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Nie
zgadzamy się z taką sytuacją i stanowczo protestujemy przeciwko takiemu zachowaniu. Chcieliśmy pokazać, że warto jest podejść do małej, bezbronnej
osoby. Sprawdzić co się dzieje, reagować!
Odwiedziliśmy z uczniami: Ewą Szurgut, Natalią Koper, Martą Pochwat, Michałem Kupczakiem
ponad 30 miejsc naszej gminy: Niemodlin, Rutki,
Góra, Tarnica, Tłustoręby i Krasna Góra. Pozostawiliśmy misie – na przystankach, w przychodniach,
parkach, sklepach, urzędach, miejscach publicznych
wraz z informacjami. Celem naszej akcji było zwrócenie uwagi przechodniów, którzy przystawali i czytali, co pluszowy miś ma im do powiedzenia. Liczy
się reakcja społeczeństwa. Jak donoszą nam – niektóre misie już zniknęły, tworząc nową, misiową historię pełną ciepła, dobra i miłości.
Jolanta Siedlak
koordynator projektu

5-8 listopada w miejscowości Brzęczkowice nieznany sprawca z otwartej hali fermy drobiu skradł
elementy instalacji elektrycznej na szkodę osoby prywatnej. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
Straty 2 tys. zł.
7 listopada w miejscowości Michałówek patrol
WRD KMP z Opola zatrzymał nietrzeźwego 66-latka,
który kierował samochodem Fiat. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
8 listopada w miejscowości Gracze nieznany
sprawca włamał się do magazynu, z którego skradł
kasetkę z pieniędzmi na szkodę firmy Chempest Łosiów. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
12 listopada w Graczach na ulicy Niemodlińskiej
nieznany sprawca oryginalnym kluczem otwierając
drzwi, włamał się do mieszkania, z którego skradł biżuterię oraz pieniądze. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie. Straty 900 zł.
24 listopada w Graczach na ulicy XX-lecia PRL
nieznany sprawca z korytarza budynku Monar skradł
dokumenty, karty bankomatowe, pieniądze i kurtki.
Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 3.6
tys. zł.
25 listopada w Niemodlinie na ulicy Reymonta
nieznany sprawca wybijając szybę w drzwiach, włamał się do baru, z którego skradł szufladę kasy fiskalnej. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 2.4 tys. zł.
26 listopada w Niemodlinie na ulicy Wojska Polskiego nieznany sprawca z autobusu marki MAN skradł
dwa akumulatory na szkodę PKS w Opolu. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 2.6 tys. zł.
27 listopada w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
nieznany sprawca skradł z samochodu ciężarowego
marki MAN dwa akumulatory. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 2.5 tys. zł.
6-7 grudnia w Niemodlinie na ulicy Nowej nieznany sprawca zrywając kłódki w drzwiach, włamał
się do dwóch garażów, z których skradł spawarkę
z przewodami, szlifierkę kątową i wiertarkę marki
Bosch. Jego łupem padły również dwa szklane balony w metalowych koszach z winem oraz metalowy
wózek. Straty 3.6 tys. zł. Postepowanie prowadzi KP
w Niemodlinie.
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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Niemodlina

Sportowe świętowanie
z Mikołajem
Trzy dni sportowych emocji w hali OSiR-u w Niemodlinie, czyli sportowe mikołajki 2014.

kie emocje, pełne zaangażowanie wszystkich zawodników zaowocowało kolejną wizytą Świętego i słodkimi nagrodami dla wszystkich. Kolejny etap piątkowych sportowych zmagań to mecz koszykówki, w którym młodzicy UKS OSiR Jedynka Niemodlin rozegrali pojedynek z drużyną MKS Strzelce Opolskie.
Gospodarze byli bardzo gościnni i podarowali zwycięstwo swoim przeciwnikom. Po meczu oczywiście każdy zawodnik otrzymał słodki upominek. Ostatnim
akcentem dnia było spotkanie koszykówki, w którym kadeci UKS OSiR Jedynka
Niemodlin nie byli już tak gościnni, jak ich młodsi koledzy, i pokonali zespół MKS
Strzelce Opolskie. Gra była bardzo wyrównana, z happy endem naszej młodzieży. Tak zakończył się sportowy piątek z Mikołajem.
W sobotę gościliśmy sędziów piłkarskich z całego województwa, którzy
rozegrali turniej piłki nożnej. Dwanaście zespołów, dwie kategorie wiekowe:
seniorów i oldbojów, 31 meczów, to spor towa strona XXIV Mistrzostw Województwa Opolskiego Sędziów Piłkarskich, na których nie brakowało wizyt św.
Mikołaja, który przez cały dzień częstował wszystkich słodkościami. Piłkarskie
zmagania sędziów w obu kategoriach wiekowych zakończyły się zwycięstwem
drużyn z Kluczborka.
Niedziela to piłkarski turniej Orlików, którego gospodarzem była drużyna
UKS OSiR Jedynka Niemodlin. Turniej rozegrano w ramach akcji Opolskiego
Związku Piłki Nożnej w Opolu, pod nazwą „Bawi nas piłka”. Sześć drużyn:
z Ozimka (dwie), Krasiejowa, Kotórza Małego, Graczy i Niemodlina podzielono na dwie grupy. Z wielką satysfakcją informujemy, że zawodnicy UKS OSiR
Jedynka Niemodlin, wygrywając swoją grupę, awansowali do finału turnieju.
Niestety, w finale nie sprostali drużynie Małej Panwi I Ozimek i ostatecznie
zajęli 2. miejsce w turnieju. Kolejna nasza drużyna Skalnik Gracze zajęła 6.
lokatę w turnieju.
Tak w wielkim skrócie wyglądały trzydniowe sportowe mikołajki z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone
godziny sportowych emocji, sukcesy i porażki, na długo zostaną w pamięci
wszystkich uczestników.
OSiR

W piątek tradycyjnie sportowe emocje rozpoczęli tenisiści stołowi. W turnieju tenisa wystartowało blisko 50 zawodników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe: skrzaty, żaczki i młodzicy. Rywalizacja we wszystkich kategoriach
wiekowych była bardzo wyrównana i emocjonująca. Wyniki w tym turnieju nie
były ważne, ponieważ zwycięzcami okazali się wszyscy, którzy postanowili wystartować w zawodach. Nagrodą była wizyta świętego Mikołaja i słodka paczka dla każdego z uczestników, którzy przez trzy godziny aktywnie spędzili czas.
Kolejne piątkowe zawody sportowe to mecz piłki nożnej sekcji piłki nożnej Orlików, działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. Tak zwana gra
wewnętrzna zakończyła się wizytą Mikołaja i słodkimi nagrodami. Po krótkim
odpoczynku piłkarze udali się na turniej do Tułowic, gdzie rozegrali kilka udanych meczów „kontrolnych” z zawodnikami tamtejszej Unii Tułowice.
Następnie rozpoczął się miniturniej koszykówki z udziałem najmłodszej grupy koszykarzy, działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. Wiel-

Turniej sędziów
XXIV Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Sędziów
oraz V Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Oldbojów o Puchar Przewodniczącego KS OZPN.
W dniu 6 grudnia po raz trzeci w naszej hali gościliśmy sędziów piłki
nożnej. Po raz pierwszy gospodarzami Mistrzostw Polski Sędziów Piłki
Nożnej w halowej odmianie futbolu byliśmy w roku 2012. W turnieju grali arbitrzy międzynarodowi i sędziowie szczebla centralnego, czyli najlepsi sędziowie w Polsce. Następnie w 2013 roku byliśmy organizatorami XXIII Halowych Mistrzostw Opolszczyzny Sędziów oraz IV Halowych
Mistrzostw Opolszczyzny Oldbojów. W 2014 roku, po raz drugi z rzędu,
zostaliśmy docenieni za wzorową organizację poprzednich imprez i dostaliśmy do organizacji kolejne zawody, czyli XXIV Halowe Mistrzostwa
Opolszczyzny Sędziów oraz V Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Oldbojów o Puchar Przewodniczącego KS OZPN. W turnieju wystąpiło 12 drużyn, 7 w kategorii seniorów i 5 w kategorii oldbojów. Mistrzostwa w obu
kategoriach obroniły ekipy z Kluczborka i zdobyli okazałe puchary przewodniczącego Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Adama Czabanowskiego, który osobiście wręczał i gratulował sportowej postawy swoim arbitrom. Nie byłoby mistrzostw, gdyby nie wzorowa
współpraca ze PSP nr 1 w Niemodlinie, za którą bardzo dziękujemy.
OSiR

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

Kino familijne
„Gdzie jest Mikołaj?”
Niedziela 25 stycznia 2015 r.
Seans - godz. 15.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
Wstęp wolny
Jest to zrealizowana z rozmachem zwariowana świąteczna historia
dla każdego. Film udowodni wszystkim niedowiarkom, że święty Mikołaj
istnieje naprawdę i co roku ma pełne ręce roboty. W filmie poznamy jego
sekrety oraz jednego z współpracowników, Pana Łosia.

Nagrody / festiwale:
2014 – Berlinale, sekcja Generation K Plus
2014 – Rembrandt Awards, nominacja Najlepszy Film Dla Młodzieży
2014 – Zlín International Film Festival for Children and Youth, nominacja
Najlepszy Pełnometrażowy Film Dla Dzieci

Film o Niemenie
„Sen o Warszawie”
Niedziela 1 lutego 2015 r.
I seans - godz. 17.00 • II seans - godz. 19.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
Wstęp wolny
„Sen o Warszawie” w reżyserii Krzysztofa Magowskiego, to pierwszy duży film
biograficzny o Czesławie Niemenie, piosenkarzu, kompozytorze, ikonie polskiej
muzyki rozrywkowej. Okazją do jego realizacji stała się 10. rocznica śmierci
charyzmatycznego artysty. W filmie wykorzystano wiele nieznanych dotąd materiałów
archiwalnych, które rzucają nowe światło na życie Niemena. Opowiadają o nim
barwnie członkowie jego rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy, krytycy, dziennikarze
muzyczni - w sumie ponad 50 osób. Film jest bogato ilustrowany muzyką Niemena.
Film trwa 111 minut.
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