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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!
Pierwszy dzień wiosny zbiegł się z okrągłym, setnym wydaniem „Pulsu Niemodlina”. Dziękujemy Wam, że przez tyle
lat jesteście z nami, chętnie czytacie
naszą gazetę oraz współtworzycie ją
razem z nami, nadsyłając ar tykuły
i dzieląc się z innymi czytelnikami. Mamy nadzieję oraz życzymy sobie i Wam,
aby kolejne sto numerów „Pulsu” było
wartościową i miłą lekturą.
W nowym numerze
naszej gazety jest obecna
wiosna, którą najlepiej
widać w naturze. Przyrodę Borów Niemodlińskich
od siedmiu lat bacznie
obser wuje i fotografuje
Kazimierz Kiejza, którego
zdjęcia można obejrzeć
w Ośrodku Kultury. Właśnie z tej wystawy pochodzą zdjęcia zamieszczone na ostatniej stronie. War to przeczytać
rozmowę z ich autorem.
W „Pulsie” również obszerna relacja z ferii w na-

szej gminie, dwóch konkursów recytatorskich oraz
wielu wydarzeń ze szkół
i ze sportu, a w zapowiedziach warto zwrócić uwagę na zaproszenie na koncert zespołu Raz Dwa Trzy,
który w maju wystąpi
w Niemodlinie. Poza tym
nie brakuje także wielu
wieści z gminy. Bardzo cieszy przyznanie gminie Niemodlin tytułu „Przyjazna
Gmina 2013” oraz wiele
rozpoczętych inwestycji.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja

WITAJ WIOSNO!!!

W MARCU
NIEDROGO
• nasiona kwiatów i warzyw
• cebulki kwiatowe i pnącza róż
• krzewy ozdobne i owocowe

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

Wydarzenia
W walentynki odbyła się dziesiąta
edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród
nas”, zorganizowanego przez
Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz.
Młodzież recytowała wiersze o tematyce miłosnej w trzech kategoriach wiekowych. Oprócz szkół
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie klas piątych
i szóstych szkół podstawowych. Nie zabrakło przedstawicieli żadnej ze szkół z Grabina, Graczy, Rogów
i Niemodlina – łącznie 43 uczestników. Poziom był
wysoki i wyrównany, o czym świadczy przyznanie
przez jury (oprócz Grand Prix i nagród w każdej kategorii) aż ośmiu wyróżnień.
Jury w składzie: przewodnicząca Irena Lachowska (nauczycielka języka polskiego), Jadwiga Kutyła
(dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemodlinie), Anna Pasierbek-Moćko (pracownik
biblioteki w Niemodlinie) oraz Marek Krzyżanowski
(pracownik OK), zdecydowało przyznać Grand Prix
konkursu Przemysławowi Wajmanowi z Publicznego
Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie za piękną recytację wiersza Wisławy
Szymborskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”.
Przemysław Wajman, zdobywca
Grand Prix konkursu recytatorskiego
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Miłość jest wśród nas

Laureaci i jurorzy konkursu

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Ewa Szurgut, drugie Mar ta Pochwat
– uczennice Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach. Trzecie miejsca zajęła Julia Mamczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Niemodlinie.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Julii Kwiecińskiej (PG w Niemodlinie).
Drugie miejsce zajął Patryk Kupczak z Publicznego
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach. Trzecia nagroda powędrowała do Agnieszki Karbownik
(PG w Niemodlinie). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatem pierwszego miejsca został Kamil
Skroś. Drugą lokatę zajęła Paulina Judasz, trzecia nagroda trafiła do Małgorzaty Hajt. Wszyscy laureaci

tej kategorii są uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Bilińska (PG
w Niemodlinie), Julia Franciszków (SP nr 1 w Niemodlinie), Damian Konieczny (PG w Graczach), Paulina
Skiba (SP w Graczach), Laura Skirzewska (SP nr 2
w Niemodlinie), Weronika Szwala (SPSPSK w Grabinie), Karolina Ściepłek (SP nr 2 w Niemodlinie), Katarzyna Wąchała (PG w Niemodlinie).
Serdeczne podziękowania za wsparcie konkursu
i ufundowanie nagród organizatorzy składają burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi Stankiewiczowi.
mk

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
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Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro Powraca”. W informacjach uzupełniających cel szczegółowy nazwisko i imię: 1% dla Bartłomieja Sosnowskiego.
mk

Braniem napełniasz ręce,
dawaniem – serce
W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom, którzy odpowiedzieli
na nasz apel. Dziękujemy osobom i instytucjom, które finansowo i rzeczowo wsparły organizację koncertu. Wszystkim, którzy co tydzień dostarczali nam
domowe ciasta, darczyńcom i osobom, którzy tak
licznie przybyli na koncert – składamy płynące z głębi serca podziękowania.
Szczególne podziękowania składamy grającej
charytatywnie Magdzie Anioł z zespołem za to, że zechcieli zagrać dla Bartka i dla nas. Za to, że jako „narzędzia w rękach najdoskonalszego Ar tysty” dali
świadectwo wiary i radości dzielenia się z innymi.

Koncert dla Bartka

Grupa wolontariuszy – organizatorów
koncertu pod patronatem ks. proboszcza
Jerzego Chyłka

W niemodlińskim kościele odbył
się charytatywny koncert Magdy Anioł, który był zwieńczeniem trwającej od kilku tygodni
zbiórki pieniędzy dla chorego
na stwardnienie rozsiane Bartka Sosnowskiego.
– Pomysł koncertu powstał z refleksji, że czasem
war to spróbować wyjść przed szereg, skupić się
na tym co dobre i dać innym szansę, aby się przyłączyli. Pojawiło się pytanie, jak rozbudzić ludzi i przypomnieć, że chrześcijaństwo to radość. I co zrobić,
aby radość nie była dla samej radości, ale by przynosiła owoce – mówi Iwona Lipczyńska. – I tak „zaistniał” Bartek. Myślę, ze Bóg wybiera jedną osobę
do odpalenia zapałki, ale przygotowuje jednocześnie
całą armię, by dokładała do ognia. Najpierw nasz
duszpasterz powiedział „tak” pomysłowi. Następnie Magda Anioł, do której wystarczył jeden telefon
z pytaniem. Kolejny krok to zebranie grupy, która podejmie się trudu organizacji. I ruszyło jak lawina.
Ludzie różnego wieku, stanu i profesji zakasali
rękawy i przystąpili do dzieła. Przez kilka tygodni,
wielkim powodzeniem cieszyły się kiermasze z dewocjonaliami i artykułami religijnymi, aukcja ciekawych
i wartościowych rzeczy oraz sprzedaż domowych
wypieków w salce katechetycznej po niedzielnych
mszach. Do tego doszła sprzedaż cegiełek oraz płyt
Magdy Anioł w dniu koncertu. Dzięki hojności wielu
ludzi udało się zebrać ok. 20 tys. złotych na leczenie
Bartka.
Jak nadal pomóc?
Bartkowi można pomóc, dokonując wpłaty
na konto Fundacji „Dobro Powraca” 95 1140
1140 0000 2133 5400 1001, tytułem: Bartłomiej
Sosnowski.
Jest również okazja, by przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać
numer KRS: 00 00 33 88 78. Nazwa organizacji:

Magda Anioł z zespołem

Bartłomiej Sosnowski, ks. Jerzy Chyłek i Iwona Lipczyńska

Aktualności

Niemodlin Przyjazną Gminą 2013

5

Droga Radoszowice
– Sarny Wielkie

W lutym przeprowadzono prace mające na celu poprawę przejezdności wewnętrznej drogi gminnej Radoszowice – Sarny Wielkie na odcinku około 2 km. Przeprowadzone prace polegały
na usunięciu części krzewów, które w skutek rozrastania się spowodowały znaczne zwężenie drogi. Taki
stan w dużym stopniu utrudniał mieszkańcom poruszanie się drogą.
Oprac. Alicja Sewiłło
Zgodnie z informacją „Forum Biznesu”
– dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”
– informujemy, że konkurs „Przyjazna Gmina 2013”, realizowany pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, został
rozstrzygnięty.
Osiągnięcia gminy Niemodlin zdobyły uznanie kapituły i gmina uzyskała tytuł „Przyjazna Gmina 2013”.
W imieniu kapituły na ręce burmistrza Mirosława Stankiewicza pamiątkową statuetkę wręczyła w dniu 18 lutego br. przedstawicielka kapituły Maria Leżucha.
Program „Przyjazna Gmina” ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a tak-

Ocena wód Ścinawy Niemodlińskiej
Na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu, w ramach monitoringu operacyjnego, w tym monitoringu obszarów
chronionych, wykonanych w roku 2012
przeprowadzono ocenę Ścinawy Niemodlińskiej.
Potencjał ekologiczny Ścinawy Niemodlińskiej
został oceniony jako dobry i powyżej dobrego. Natomiast ocena potencjału ekologicznego w obszarach chronionych wykazała, że wody Ścinawy Niemodlińskiej spełniają wymagania dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną

Plac zabaw przy ul. Reja
W ramach zadania inwestycyjnego
„Budowa placu zabaw przy ulicy Reja
w Niemodlinie”, gmina Niemodlin zleciła
przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Reja w sąsiedztwie Ośrodka Kultury.
W założeniach do koncepcji wskazano, że teren
wymaga kompleksowej rewitalizacji i przywrócenia je-

że promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.
Tytuł „Przyjaznej Gminy” jest wskazaniem dla potencjalnego inwestora, który planuje inwestować
w gminie Niemodlin, że jego wymagania zostaną
spełnione. Kapituła szczególną uwagę zwróciła
na nowoczesne rozwiązania, jakie gminy wprowadziły bądź wprowadzą, by podnieść poziom życia mieszkańców.
Zdobycie tytułu wskazuje, że proinwestycyjny
kierunek rozwoju gminy zdobył uznanie w ocenie
fachowców i jest doskonałą formą promocji gminy
Niemodlin na szczeblu krajowym.
Bernadeta Lisson-Pastwa
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (w tym ze zrzutu ścieków komunalnych). Potencjał ten oceniono jako dobry i powyżej dobrego.
Do powyższej oceny niewątpliwie przyczyniła
się budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy i sukcesywne przyłączanie do niej poszczególnych nieruchomości. Efektem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki, w tym
ścieków komunalnych, co wpłynęło na polepszenie
stanu czystości Ścinawy Niemodlińskiej.
Alicja Sewiłło
P. O. Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
go funkcji w kierunku rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Założono również powstanie placu zabaw dla
dzieci i siłowni napowietrznej osób starszych, wprowadzenie nowej zieleni i elementów małej infrastruktury.
Zgodnie z umową, pod koniec lutego pracownia projektowa przedstawić ma gotową koncepcję. Następnie
powstanie projekt techniczny w oparciu, o który przeprowadzone będzie zamówienie publiczne na wybór
wykonawcy zadania.Bernadeta Lisson-Pastwa

Nominacja do udziału w projekcie „Rzetelni 2014”
W ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, gmina Niemodlin otrzymała nominację do udziału w projekcie „Rzetelni 2014” za efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013.
Gmina doceniona została za profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność oraz tworzenie przyjaznych warunków na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości i samorządności.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Nowe słupy

Na początku lutego wymieniono słupy oświetleniowe wraz z oprawami na alejce łączącej ul. Podwale z ul. Korfantego w Niemodlinie. Do wymiany przeznaczono słupy zdewastowane wcześniej przez
wandali. Zakres prac obejmował montaż 3 sztuk
nowych, stalowych słupów oświetleniowych wraz
z oprawami typu OUS-70. Realizacja tego zadania
poprawi stan bezpieczeństwa na alejce, z której korzysta wielu mieszkańców miasta, głównie mieszkających na ulicach Daszyńskiego i Korfantego.
Alicja Sewiłło

Chodnik do Wydrowic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłosił
przetarg na realizację zadania „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice, Etap I – Budowa chodnika”.
Ogłoszenie przetargu oznacza „zielone światło” dla inwestycji, będącej kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Wydrowic. W ramach inwestycji przewiduje się
budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice – Niemodlin o długości
ok. 270 m (od istniejącego chodnika w Wydrowicach
do kanału Wydrowickiego) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oznakowania docelowego i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem termin
realizacji inwestycji określono na koniec czerwca 2014 roku.
Oprac. B. Lisson-Pastwa
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Niemodlina

Ocalić od zapomnienia
Chociaż od wydania I tomiku „Cztery głosy świata” minęło
już 10 lat, zainteresowanie poezją Marcina Makucha, tego wyjątkowego absolwenta „Jedynki”, którego pokonała okrutna choroba, nie maleje.
5 marca 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie zaprosiła młodych
recytatorów na VIII Międzyszkolny Konkurs Poezji „Ocalić od zapomnienia”, któ-

ry odbył się w Ośrodku Kultury. Zaproszenie przyjęło 19 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Niemodlin, Tułowic oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi.
W uroczystości wzięli udział: zastępca burmistrza Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Nieckarz, przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 Renata Rostkowska, dyrekcja SP 1 Niemodlin. Na spotkanie z poezją Marcina przybyli również przedstawiciele szkół, przedstawiciele
środowiska poetyckiego i nauczyciele. Honorowymi gośćmi były mama i siostra
Marcina, Józefa i Katarzyna Makuch.
Patronat nad konkursem po raz kolejny objął burmistrz Niemodlina – Mirosław
Stankiewicz, który był też sponsorem głównych nagród dla uczestników w kategorii szkół podstawowych oraz dla pozostałych uczestników. Starosta Opolski Henryk Lakwa również objął patronat nad konkursem i był sponsorem głównych nagród w kategorii szkół ponadpodstawowych. Nagrodę Grand Prix ufundowała Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Nagrodę ufundował również
przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, a dla najmłodszego uczestnika prezes PSS Społem Niemodlin Jan Oleksa.
Recytacje oceniało jury w składzie: Ewa Maj-Szczygielska i Edmund Borzemski – poeci oraz Jadwiga Kutyła – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Niemodlinie. Każdy z uczestników przedstawił wybrany wiersz Marcina Makucha pochodzący z tomików „Cztery głosy świata” (2003) lub „Łza zapomniana” (2005).
Jury bardzo wysoko oceniło występy uczestników konkursu, którzy z przejęciem
i zaangażowaniem interpretowali wiersze Marcina. Nagrodę Grand Prix otrzymała Dominika Jadach z Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Nagrody w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Julia Franciszków (SP 1 w Niemodlinie)
II miejsce – Katarzyna Zdanowska (SP 2 w Niemodlinie)
III miejsce – Wiktoria Leja (SP w Grabinie)
Nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Paulina Judasz (LO ZS w Niemodlinie)
II miejsce – Aleksandra Alagierska (PG w Tułowicach)
III miejsce – Patryk Kupczak (PG w Graczach)
Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymał Wiktor Mesjasz (SP
w Rogach). Nagrodę najmłodszego uczestnika konkursu otrzymała Olga Prochera (SP w Rogach).
Imprezę uświetnił występ Zespołu Muzycznego Gama ze Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzony przez Monikę Ostrowską-Matusik oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez Ewę Konowaluk. Nad całością uroczystości czuwali: Barbara Kołodyńska, Ewa Konowaluk, Iwona Półtorak, Monika
Ostrowska-Matusik i Mariusz Konowaluk.
Zastępca bur mistrza Niemodlina Bar tłomiej Kostrzewa gratulował
uczestnikom i zachęcał do kultywowania tej pięknej tradycji. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Krystyna Dżaluk podziękowała sponsorom, nauczycielom, którzy przygotowali uczestników konkursu oraz organizatorom. Gratulowała też wykonawcom wspaniałego świadectwa pamięci o zmarłym
koledze, a zwycięzcom sukcesu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia tej uroczystości.
Organizatorzy
Nauczyciele SP nr 1 w Niemodlinie

Ferie w gminie

Ferie z Ośrodkiem Kultury
Ośrodek Kultury w Niemodlinie tradycyjnie, jak każdego roku, przygotował
ofertę spędzenia wolnego czasu podczas
ferii zimowych. Wśród wielu propozycji
znalazły się zajęcia artystyczne, pokazy
filmowe, spektakle teatralne i dyskoteki.
Podczas zimowego wypoczynku na pewno nie
zabrakło aktywności ruchowej, ponieważ dzieci i młodzież licznie uczestniczyły w warsztatach tanecznych, ćwicząc elementy układów, figury, ale również
bawiąc się w rytm muzyki. W warsztatach brały
udział dzieci z całej gminy – uczniowie szkół wiejskich

korzystają z zajęć dzięki zorganizowanemu dojazdowi do Niemodlina, gdzie, oprócz Ośrodka Kultury,
swoją propozycję przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz biblioteka.
Wśród propozycji Ośrodka Kultury bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia teatralne dla dzieci przygotowane przez teatr
z Krakowa. Łącznie odbyły się cztery przedstawienia, za każdym razem wypełniając salę widowiskową po brzegi.
Od pierwszego do ostatniego dnia ferii powstawały prace na zajęciach plastycznych, na które

uczęszczała stała grupa młodych rysowników. Nowością tegorocznych ferii były poranki filmowe, z których skorzystało wielu młodych widzów. Wszystkie
bajki i animacje były produkcji polskiej: piękne graficznie, mądre i zabawne. Szkoda, że nie do obejrzenia w telewizji. Tym bardziej warto było skorzystać ze
sposobności, żeby je zobaczyć.
Do zajęć tańca, śpiewu i rysunku, prób zespołów wokalnych i instrumentalnych, w tym roku
dołączyły także nieodpłatne lekcje gry na pianinie.
Odbyły się również dyskoteka dla dzieci oraz karnawałowy bal przebierańców. Wszyscy bawili się
wyśmienicie, nie tylko tańcząc razem z kolorowymi postaciami, ale również śpiewając do największych przebojów dyskotekowych podczas wspólnego karaoke.
mk

Nauka gry na pianinie

Bal karnawałowy

Próby zespołów młodzieżowych

Przedstawienie teatralne

Warsztaty taneczne

Zabawa dyskotekowa
Warsztaty taneczne

Wspólne karaoke

Zajęcia plastyczne
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Ferie w gminie
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Niemodlina

ne krzesła. Niezwykle popularna okazała się gra w bingo, która dostarczyła uczestnikom wiele pozytywnych emocji.
W trakcie „Ferii w bibliotece”
odbyły się także twórcze zajęcia
z decoupage'u. Przeprowadziła je
pani Krystyna Frankowska-Cepa, zapoznając przybyłych ze
sztuką dekorowania powierzchni za pomocą papierowych serwetek. Pod bacznym jej okiem najmłodsi wykonali przepiękne prace, wykazując się dużą pomysłowością i wyobraźnią. W harmonogramie zajęć znalazł się również czas przeznaczony na gry internetowe.
Zajęcia w bibliotece cieszyły się zainteresowaniem, a dzieci mogły spędzić wolny czas
w miłym towarzystwie rówieśników, rozwijając przy tym
swoje zdolności.
Dorota Olszewska

Ferie
w bibliotece
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie podczas tegorocznych ferii
zimowych zorganizowała dla dzieci szereg
ciekawych spotkań.
Zajęcia tradycyjnie rozpoczynały się od wspólnego głośnego czytania utworu pt. „Podniebna przygoda” z serii Magiczny piesek autorki Sue Bentley.
Dzieci uczestniczące w zajęciach znajdowały
także ogromną przyjemność w wykonywaniu prac
plastycznych m. in.: dumne pawie, sporty zimowe, ryczące lwy, królewskie korony, gąsieniczka.
Najmłodsi chętnie brali również udział we wspólnych zabawach: baśniolandia, czekoladowa baba,
słodki wąż, kostkowa loteria, szczęście w pudełkach,
fasolowy król. Powodzeniem cieszyły się także zabawy z muzyką i dźwiękiem: karaoke, limbo i muzycz-

Ferie w gminie
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Ferie na sportowo
Za nami dwa tygodnie sportowych turniejów, warsztatów i zajęć. Czas ferii to
czas odpoczynku od zajęć lekcyjnych,
a my byliśmy organizatorem aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy
Niemodlin.
Młodzież, w ramach aktywnych zajęć, do dyspozycji miała budynek hali spor towej oraz boisko
Orlik 2012 od rana do późnych godzin popołudniowych. Codzienne zawody spor towe cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych spor towców.
Osiem turniejów piłkarskich, sześć turniejów koszykówki, siedem turniejów siatkarskich i cztery turnieje tenisa stołowego, ponadto warsztaty siatkarskie z udziałem zawodników Stali Nysa, wypełniło
okres zimowych ferii. Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się poniedziałkowe i piątkowe zawody.
W tych dniach specjalnie podstawionymi trzema
autokarami dowoziliśmy dzieci z terenu naszej
gminy. Zawody prowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego oraz instruktorzy spor tu zatrudnieni
w OSiR w Niemodlinie:
1.
Janik Marcin – piłka nożna
2.
Rafał Krawiec – koszykówka
3.
Agnieszka Duda – siatkówka
4.
Bożena Gala – siatkówka
5.
Edward Szmitowicz – tenis stołowy
6.
Bartłomiej Walków – tenis stołowy
Najlepsi zawodnicy poszczególnych turniejów
nagradzani byli statuetkami. Podczas rozgrywania
zawodów uczestnicy otrzymywali wodę mineralną.
Dzieci i młodzież dojeżdżająca w poniedziałki i piątki, po zawodach sportowych brała udział w zajęciach
w Ośrodku Kultury i na zakończenie miała słodki poczęstunek.
W zajęciach najmłodszej grupy siatkarek (klasy 1-4), zawodniczki uczestniczyły w warsztatach
siatkarskich zgodnie z podanym harmonogramem.
Regularnie w zajęciach brało ponad 30 zawodniczek
sekcji siatkówki UKS Jedynka Niemodlin. Najbardziej aktywne zawodniczki na zakończenie ferii otrzymały pamiątkowe statuetki.

Zajęcia koszykówki
odbywały się zgodnie
z podanym harmonogramem. W zajęciach
uczestniczyli koszykarze
sekcji UKS Jedynka Niemodlin. Na zajęciach
młodzież doskonaliła
technikę oraz poznawała nowe formy koszykarskiego kunsztu. Uczestnicy treningów nie rozgrywali turniejów, a na zakończenie ferii nagrodzeni zostali za aktywny
udział w zajęciach.
OSiR
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od 30 stycznia do 27 lutego 2014 r.
• W dniu 1 lutego burmistrz wziął udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Grabin.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z uczestnikami turnieju piłki nożnej zorganizowanego
przez klub piłkarski Sokół Niemodlin.
• 4 lutego odbyło się spotkanie z sołtysami, z udziałem zastępcy burmistrza, skarbnika i sekretarza.
Przedmiotem spotkania były m.in. sprawy związane z doręczaniem decyzji podatkowych, projektem „Działaj Lokalnie”, statutami sołectw oraz funduszem sołeckim i planowanymi zmianami
w ustawie o funduszu sołeckim. W spotkaniu wzięło udział 19 sołtysów.
• W dniu 13 lutego burmistrz spotkał się z dyrektorami gminnych przedszkoli, gdzie zostały zaprezentowane propozycje kryteriów naboru dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2014/15 na terenie gminy.
W tym samym dniu pod kierownictwem burmistrza odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw
oświaty, podczas którego omówiono między innymi problem finansowania szkoły w Grabinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie ze szczególnym
uwzględnieniem okresu od września do grudnia 2013 r.
• W dniu 14 lutego burmistrz wraz z sołtysami Saren Wielkich i Radoszowic wizytował drogę pomiędzy tymi miejscowościami, a także dokonał oceny rozpoczętych prac związanych z wycinką
drzew i krzewów utrudniających prace polowe rolników z tych miejscowości.
W tym samym dniu Ośrodek Kultury w Niemodlinie zorganizował wśród uczniów niemodlińskich szkół konkurs recytatorski pt. „Miłość jest wśród nas” na interpretację wierszy o tematyce romantycznej.
• W dniu 15 lutego burmistrz spotkał się z uczestnikami wojewódzkiego turnieju drużyn samorządowych o Puchar Burmistrza Niemodlina w halowej piłce nożnej.
• W dniu 18 lutego burmistrz spotkał się z zastępcą dyrektora GDDKiA w Opolu w celu omówienia
problemów związanych z przebiegiem i funkcjonowaniem drogi krajowej na terenie gminy.
W tym samym dniu burmistrz odebrał z rąk redaktorów „Gazety Prawnej” honorowy tytuł „Przyjazna Gmina 2013” przyznany naszej gminie za bardzo dobre pozyskiwanie środków na finansowanie zadań własnych gminy ze środków UE.
Również w tym samym dniu burmistrz spotkał się z prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja” w celu omówienia problemów zgłaszanych przez to stowarzyszenie.
• W dniu 19 lutego burmistrz wraz kierownictwem urzędu dokonali wstępnej oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.
• W dniu 24 lutego burmistrz spotkał się z wiceprezesem PZW w Niemodlinie, podczas którego przedstawił wstępny harmonogram prac związanych z pogłębieniem stawu zamkowego w Niemodlinie.
Tego samego dnia burmistrz spotkał się z kierownictwem ZHP w Niemodlinie. Burmistrz zaoferował wszechstronną pomoc gminy w realizacji zadań, które postawili sobie w tym roku niemodlińscy harcerze.
Tego samego dnia z-ca burmistrza spotkał się z sołtysem i radą sołecką Sadów. Przedmiotem spotkania był zakres składanego do Partnerstwa Borów Niemodlińskich wniosku na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Sadach.
• W dniu 25 lutego burmistrz zatwierdził listę osób oczekujących na lokale gminne w 2014 roku.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z prezesami niemodlińskich klubów sportowych. Podczas
spotkania omówiono aktualne problemy funkcjonowania klubów oraz podpisano umowy dofinansowujące te kluby na łączną kwotę ok. 100 tys. złotych w roku 2014.
Również w tym samym dniu burmistrz uczestniczył w pracach Komisji Rady Miejskiej do Spraw
Społecznych, która podjęła problem zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, dotyczący problemów bieżącego funkcjonowania tego stowarzyszenia, w tym renegocjacji warunków umowy najmu pomiędzy stowarzyszeniem a ZGKiM.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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 zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr. działki 383/4 o pow. 0,1200 ha,
• niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr. działki 263 o pow. 0,0200 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• część działki nr 760/4 o powierzchni 250 m2 położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie,
• część działki nr 167/3 o powierzchni 300 m2 położonej w Magnuszowicach.
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 77 460 62 95 do 7, wew. 222.

Nie pozwól na kradzież
tożsamości – chroń swoje
dane osobowe
Mając na względzie ochronę danych
osobowych oraz dokumentów tożsamości
obywateli, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, „kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia
wolności albo karze grzywny”.
Oznacza to, że nikt nie może zatrzymać czyjegoś
dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika
z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach
prawa. Przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby
żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania
danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym
dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego
przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę
osoby, której dane zostały wykorzystane.
Fakt utraty dowodu osobistego powinien zostać
niezwłocznie zgłoszony przez osobę, która go utraciła w najbliższym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju – w polskiej placówce konsularnej. Dokument taki zostanie
natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się
dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód
osobisty, fakt ten należy również zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie
informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie
banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
Zofia Gwóźdź-Wąchała
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Społecznych

Nadanie indywidualnych
numerów kont bankowych
Informujemy, że dla należności z tytułu
podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego, zostały nadane indywidualne numery
rachunków bankowych, na które zaleca
się wpłacać podatki.
Każdej karcie podatkowej został nadany osobny numer rachunku bankowego. Indywidualne numery kont
bankowych znajdują się w decyzjach podatkowych i służą wyłącznie do wpłat podatków. Nadal możliwe jest
wpłacanie podatków w kasie urzędu lub u sołtysów.
Pozostałe wpłaty tj.: za dzierżawy, wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowe, opłaty za wydanie zaświadczeń i innych dokonujemy na konto podstawowe: 44 88901079 0009 4009 2006 0001.
Jerzy Leskowicz
Naczelnik Wydziału POE
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LIV sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 27 lutego 2014 roku odbyła
się LIV (54) sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, podczas której Rada uchwaliła 31
uchwał:
1. Nr LIV/324/14 w sprawie zmian w budżecie
gminy Niemodlin na 2014 rok.
2. Nr LIV/325/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
3. Nr LIV/326/14 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych gminy Niemodlin.
4. Nr LIV/327/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzęczkowice.
5. Nr LIV/328/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Gościejowice.
6. Nr LIV/329/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Góra.
7. Nr LIV/330/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Grabin.
8. Nr LIV/331/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Gracze.

9. Nr LIV/332/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Grodziec.
10. Nr LIV/333/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Jaczowice.
11. Nr LIV/334/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Jakubowice.
12. Nr LIV/335/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Krasna Góra.
13. Nr LIV/336/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Lipno.
14. Nr LIV/337/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Magnuszowice.
15. Nr LIV/338/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Magnuszowiczki.
16. Nr LIV/339/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Michałówek.
17. Nr LIV/340/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Molestowice.
18. Nr LIV/341/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Piotrowa.
19. Nr LIV/342/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Radoszowice.
20. Nr LIV/343/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Rogi.
21. Nr LIV/344/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Roszkowice.

Wypalanie traw - zero korzyści
Wypalanie traw i zarośli, które, niestety, już rozpoczęło się na terenie gminy Niemodlin, to jedna z przyczyn niszczenia środowiska. Wypalanie nie daje żadnych
korzyści, przeciwnie – przynosi jedynie
szkody dla przyrody i człowieka również.
Poniżej niektóre tylko szkody, jakie wyrządza wypalanie traw i zarośli:
• co roku w pożarach powstałych na skutek wypalania traw i zarośli giną ludzie – najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania,
• wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zanieczyszczania atmosfery,
• bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt
– niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków
ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie

krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone
w tym z pisklętami, w pożarach giną również gatunki chronione,
• wysokie koszty interwencji straży pożarnych,
• dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,
a w konsekwencji obniżenie plonów rośli,
• wypalanie traw, zarośli przy drogach powoduje zagrożenie dla kierowców, pieszych, rowerzystów
– powstały dym skutecznie ogranicza widoczność
na drodze.
W świadomości wielu osób panuje pogląd, że
wypalanie traw i zarośli poprawia jakość gleby, jest
swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania.
Wielu nadal sądzi, że ogień to „najtańszy i najskuteczniejszy herbicyd” do zwalczania chwastów.
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22. Nr LIV/345/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Rutki.
23. Nr LIV/346/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Rzędziwojowice.
24. Nr LIV/347/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Sady.
25. Nr LIV/348/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Sarny Wielkie.
26. Nr LIV/349/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szydłowiec Śląski.
27. Nr LIV/350/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Sosnówka.
28. Nr LIV/351/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Tarnica.
29. Nr LIV/352/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Tłustoręby.
30. Nr LIV/353/14 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wydrowice.
31. Nr LIV/354/14 w sprawie uchylenia uchwał
w sprawie nadania statutu sołectw.
Uchwały dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Akty Prawne oraz w Biurze Rady Miejskiej w Niemodlinie.
R. Szewczyk
Prawda jest taka, że aby grunty rolne utrzymywane były w tzw. dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zabronione jest
wypalanie traw. Już dawno naukowo zostało udowodnione, że takie pożary są szkodliwe. Ogień nie
tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta, ale także
wyjaławia glebę, która staje się uboższa. Łąka czy
pastwisko po wypaleniu ponownie się zazieleni, ale
będzie bezwar tościowa. Jest to najgorsza opcja
przygotowania gleby do nowego cyklu. W trakcie
wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, która ożywiają glebę. Pamiętać należy również, że
w czasie, kiedy strażacy są wzywani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym
czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, np.
do ratowania życia ludzi poszkodowanych w wypadku drogowym czy innym tragicznym zdarzeniu.
Zaangażowanie w akcję gaszenia trawy powoduje znaczne wydłużenie czasu dojazdu do miejsca
zdarzenia, a często o życiu człowieka decydują minuty. Ponadto bardzo często zdarza się, że ogień
z palących się traw zostaje przeniesiony (np. przez
wiatr) na drzewostan leśny. Ogień szybko ogarnia
ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1
kwietnia do 31 października, często wystarczy
iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. Ludzie odpowiadają za powstanie ponad 90% pożarów lasów. Przestrzegamy zatem przed zagrożeniami wynikającymi
z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się, czy przez bezmyślność nie narazisz życia
swojego i innych ludzi. Pomyśl o przyrodzie, którą możesz zniszczyć.
Miej na uwadze, że zgodnie z art. 131 pkt 12
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., poz. 627 ze zm.); kto wypala
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega
karze aresztu albo grzywny.
Opr. Alicja Sewiłło
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Rekrutacja do przedszkoli
w gminie Niemodlin
na rok szkolny 2014/2015
Informacja dla rodziców
Zasady ogólne
Zapisy do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych w gminie Niemodlin odbywają się w dniach od 3 do 31 marca 2014 roku.
W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe
na terenie gminy Niemodlin:
• dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)
• dzieci 3,4,5-letnie (urodzone w latach 2011-2009)
Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą Niemodlin mogą
ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które
będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
PRZEDSZKOLE + „O” PRZY SZKOŁACH
10 lutego – 21 lutego 2014
Przyjmowanie deklaracji
Od 3 marca do 31 marca 2014
Nabór
18 kwietnia 2014
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5 maja 2014
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Od 5 maja 2014
Procedury odwoławcze
6 czerwca 2014
Nabór uzupełniający
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
16 czerwca 2014
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 czerwca 2014
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Od 23 czerwca 2014
Procedury odwoławcze

Wniosek pobiera się w dowolnym przedszkolu lub szkole. Do wniosku rodzice zobligowani są dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Wypełniony wniosek:
- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
- podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej
w danej placówce. Wniosek rozpatruje komisja postępowania rekrutacyjnego
w przedszkolu/szkole, do której został złożony wniosek. Przewodniczący komisji
rekrutacyjnej może:
- zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin
przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu; może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić
przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu,
komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie
zostało potwierdzone. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
- na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Kryteria ustawowe przyjmowania dzieci do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej
L. p. Kryteria ustawowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci
uczęszczających do przedszkoli w roku 2013/2014
Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole,
do którego uczęszcza dziecko w terminie do dnia 21 lutego 2014 roku.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci
z określonego rocznika.
• Rodzice wskazują wybrane przedszkola i oddziały przedszkolne szkół
według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej placówki.
• Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji
nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Wielodzietność rodziny kandydata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Niepełnosprawność kandydata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata . . . . . . . 6
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata . . . . . . . . . . 6
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata . . . . . . . . . . . . . . 6
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie . . . . . . . . . . . 6
Objęcie kandydata pieczą zastępczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

L. p. Kryteria samorządowe
1.

2.
3.
4.
5.

Liczba
punk tów

Liczba
punk tów

Liczba zdeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu
ponad realizację podstawy programowej:
1 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6 godz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rodzice zamieszkują i płacą podatki
w gminie Niemodlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze
lub rodzice studiują w trybie dziennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dzieci z roczników 2010 i 2011, które
nie były wcześniej objęte edukacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata . . . . . . . . . 2

Dyrektor ZEFO
Małgorzata Kochanek

Kultura

Przed nami dziesiąte „Oceany”
i koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY
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Nagrodzeni wychowankowie
Studia Piosenki

X Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” odbędzie się 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Informacje na temat
konkursu, regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Ośrodka Kultury: www.okniemodlin.org
Koncert laureatów – 15 maja 2014 r., godz. 19.00.
– sala widowiskowa Ośrodka Kultury. Na tegorocznym koncercie wystąpi zespół Raz Dwa Trzy.
Bilety w cenie 35 zł dostępne są w sekretariacie
Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
W 2002 roku Raz Dwa Trzy zagrało koncert zarejestrowany w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu. Na zlecenie radiowej Trójki zespół przearanżował kilkanaście piosenek wielce cenionej w kraju autorki słów do piosenek i wykonał je w piątą rocznicę śmierci poetki w studiu jej imienia. Koncert
ten przeszedł do historii polskiej muzyki rozrywkowej, nakład krążka przekroczył ponad sto tysięcy sztuk
– płyta zyskała status „platynowej”. Na koncercie laureatów „Oceanów” na pewno nie zabraknie największych przebojów grupy: Czy te oczy mogą klamać, Trudno nie wierzyć w nic, Oczy tej małej.
mk

W niemodlińskim Ośrodku Kultury
wystąpiła Teresa Werner
Piosenkarka zadebiutowała w wieku szesnastu lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym była najdłużej występującą artystką. Od kilku lat rozwija się jej kariera solowa. Płyty Teresy Werner pokrywają się złotem, jest triumfatorką podsumowań Listy Śląskich Szlagierów – po raz kolejny wybrana Wykonawcą Roku 2013 oraz w kat. Przebój
Roku 2013. Piosenkarka
jest bardzo popularna
i na swoich koncertach gromadzi wielu fanów. Tak też
było podczas koncer tu
w Niemodlinie.
– Koncerty są dla mnie
jak spotkania z bliską rodziną, ogromnie się cieszę
z kontaktu z publicznością.
To dla niej przecież występuję, nagrywam płyty. Spotkania z publicznością w czasie
koncer tów dodają mi sił
– mówiła przed występem
Teresa Werner.
mk

Wiktoria
Grudniok

Emilia
Ostrowska

W walentynki odbył się XIII Festiwal
„Piosenki z Serduszkiem” w Tułowicach.
Podopieczne Studia Piosenki z Ośrodka
Kultury w Niemodlinie startowały w trzech
z czterech kategorii wiekowych. Pomimo
wielu uczestników i wysokiego poziomu,
młodym wokalistkom udało się wyśpiewać
aż pięć nagród.
W kategorii najmłodszej wyróżniono Emilię
Ostrowską, nadając jej tytuł ciekawej osobowośi
konkursu. Wyróżnienie zdobyła również Marcelina
Ziętara za wykonanie utworu „Chłopiec z gitarą”. Jury nagrodziło 3. miejscem Hanię Zarembę, która
z niesamowitą energią zaśpiewała „Cykady na Cykladach” z repertuaru zespołu Maanam. W kategorii
gimnazjalnej 1. miejsce otrzymała Wiktoria Grudniok wykonując utwór „Kiedy nam do siebie bliżej”,
oczarowując również publikę, która w formie głosowania wytypowała Wiktorię do nagrody publiczności za wyśpiewanie utworu „Mięta”.
Walory głosowe Magdaleny Szwali zostały docenione w kategorii szkół licealnych w postaci 3. miejsca za wykonanie utworu „Zamień dzień w noc”.
Młode artystki zostały przygotowane do konkursu
przez prowadzące Studio Piosenki – Natalię Kryjom
oraz Magdalenę Krzemień.
Magdalena Krzemień

PULS

Ludzie
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Niemodlina

Człowiek
Borów Niemodlińskich
Już po raz drugi Kazimierz Kiejza przybliża nam piękno przyrody Borów Niemodlińskich. Od marca w Ośrodku Kultury
można oglądać wystawę jego zdjęć pt. Natura Borów Niemodlińskich.
Marek Krzyżanowski: Proszę opowiedzieć, czym się pan zajmuje, i jakie wiążą
się z tym zadania.
Kazimierz Kiejza: Jestem współpracownikiem i działaczem czterech organizacji ornitologicznych. Decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, zostałem powołany na opiekuna
w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków, na terenie woj. opolskiego.
Prowadzę działania zmierzające do ochrony ptaków, a przez to do ochrony całej przyrody. W niektórych przypadkach, jeżeli zaistnieje sytuacja (nie) świadomego niszczenia przyrody, zajmuję się interwencją.
Jestem wrażliwy na uroki i tajemnice przyrody w całej swojej okazałości, dlatego jestem zdeterminowany do działania na rzecz jej ochrony.
Biorę udział w akcjach ogłaszanych przez organizacje, w których jestem zrzeszony, prowadzę obserwacje zgodne ze statutem i etyką dobrego obserwatora oraz realizuję swoje cele i inicjatywy.

Na chwilę obecną wyznaczyłem sobie takie zadania:
zgłoszenie wniosku do odpowiednich organów
(zgodne z prawem) na selekcję kruka, którego nadmierna liczba występuje na naszym terenie, co powoduje zachwianie równowagi występowania innych gatunków. Drugim jest poszukiwanie nowych
gatunków ptaków i ich gniazdowania. Trzecim zaś,
zachęcanie innych osób do pomocy na rzecz ochrony przyrody i środowiska lokalnego.
W jaki sposób powstawały zdjęcia
do wystawy?
– Zdjęcia, które zaprezentowałem na wystawie,
powstały na przestrzeni siedmiu lat, podczas moich obserwacji i prac w terenie. Były zrobione w różnych porach roku, w różnym terenie (las, pola, łąki, stawy). Są
tu zdjęcia, które zrobiłem zupełnie przypadkowo i są też
takie ujęcia, które były wcześniej zaplanowane.
Które ze zdjęć jest panu najbliższe?
– Moim ulubionym zdjęciem znajdującym się
na wystawie, jest koziołek ukrywający się w trzcinie.
Pewnego razu, będąc nad stawem „Pustelnik”, zauważyłem tego koziołka stojącego nad brzegiem
stawu. Zwierzę było odwrócone do mnie tyłem. Powolnym krokiem zbliżyłem się do niego. Kiedy odwrócił swoją głowę i mnie zobaczył, uciekł wzdłuż linii brzegowej. Podążyłem za nim i po chwili
zauważyłem ukrywającego się w trzcinie jelonka,
który mnie obserwuje. Zatrzymałem się i patrzyliśmy
sobie w oczy ok. 10-15 minut. Zrobiłem kilka zdjęć,
po czym on wstał i pobiegł dalej.
Jaki był pana zdaniem 2013 rok dla Borów Niemodlińskich?
– Ze względu na bardzo zimną wiosnę, z dużą ilością opadów śniegu i deszczu, rok 2013 był bardzo
niekorzystny dla awifauny. Po przylocie bocianów nastąpił mroźny atak zimy. Wiele osobników nie przetrwało tego okresu i zapłaciło za to życiem. Podczas
moich prac i obserwacji w terenie, były przykre dla
mnie momenty, kiedy znajdowałem padnięte osobniki dorosłych ptaków, różnych gatunków (np: szpaki,
dzięcioły, kosy, kowaliki). Z powodu zimna i opadów
atmosferycznych było mało pożywienia dla ptaków
(owady, nasiona roślin) i z tego powodu dużo lęgów

Pamiętamy... Wspomnienie o Andrzeju Radoszewskim
W sobotę 8 lutego 2014 roku pożegnaliśmy naszego Kolegę, długoletniego
Nauczyciela i Wychowawcę w Szkole

Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, Andrzeja Radoszewskiego.
Był radosnym i pełnym humoru człowiekiem,
mądrym wychowawcą i nauczycielem: geografii i historii, zajęć praktyczno-technicznych i wychowania fizycznego; zawsze uśmiechniętym
i pogodnym.
Swoją przygodę nauczycielską rozpoczął
w 1963 r. w szkole podstawowej w Jaczowicach,
a następnie przez 32 lata uczył w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Oddany pracy
i uczniom – zawsze ciepło i z uśmiechem przez
nich wspominany.
Jako starszy kolega z pracy chętnie dzielił się
z nami, młodszymi nauczycielami, swoim optymizmem i zawodowym doświadczeniem. Mówił i pokazywał, jak ciekawie uczyć, wprowadzał innowacje, udzielał wielu cennych rad i wskazówek,
otaczał życzliwą opieką, zawsze miał dla nas czas
i dobre słowo. Był bardzo cenionym i lubianym nauczycielem.
Promował aktywny sposób spędzania czasu
na świeżym powietrzu, w zgodzie z naturą. Był or-

zostało utraconych. Rok 2013 w kwestii ornitologicznej oceniam bardzo niekorzystnie pod względem ilościowym i gatunkowym.
Co jest największym zagrożeniem dla
Borów?
– Na podstawie moich obserwacji muszę wspomnieć o moich niepokojach i pewnych zagrożeniach.
Cztery kluczowe to: po pierwsze – prywatyzacja lasów, kwestia powracająca co pewien czas. Uważam,
że nie powinniśmy dopuścić do sprzedaży majątku
narodowego, który dostanie się w prywatne ręce.
Drugim zagrożeniem jest budowa siłowni (elektrowni) wiatrowych – ptaki i inne zwierzęta opuszczają tereny, na których są zbudowane wiatraki, ze
względu na zawirowania powietrza, wibracje ziemi
i dźwięki, jakie powstają na tych terenach. Organizacje, w których jestem zrzeszony, określają swoje stanowisko w tej sprawie jednoznacznie: „Nie sprzeciwiamy się rozwojowi gospodarczemu, lecz wierzymy,
że ten rozwój musi być zrównoważony i osiągnięty
przez mądre gospodarowanie zasobami naturalnymi. Preferujemy osiąganie celów przez dyskusję i kompromis, ale jeżeli zaistnieje konieczność, to jesteśmy
w pełni gotowi do konfrontacji z przeciwnikami – bez
względu na to, jak bardzo są potężni”.
Jako trzecie zagrożenie wymienię intensywne
wycinanie drzew (zręby), w tym ścinanie drzew
z gniazdami i dziuplami ptaków. Ostatnim są nielegalne wysypiska i zaśmiecanie lasów, stawów i rowów, gdzie pełno jest starych opon, plastikowych
opakowań, foli, worków ze śmieciami, itp.

ganizatorem wielu wspaniałych wycieczek, rajdów
rowerowych, obozów harcerskich dla dzieci i młodzieży. i wyjątkowych wypraw wędkarskich
z uczniami.
Przebywając na zasłużonej emeryturze, zawsze chętnie się z nami spotykał i nadal interesował życiem szkoły. Mimo choroby i wieku nieprzerwanie pielęgnował swoje pasje i cenił zdrowy styl
życia. Nieraz mijaliśmy się na rowerach gdzieś
nad stawami w Lipnie czy na leśnych drogach.
A teraz?
„Śmierć – to nieobecność w wielu miejscach
naraz”.
W naszej pamięci pozostanie jako radosny
i pełen życia Człowiek, dobry Kolega z pracy. W pamięci uczniów – jako niezapomniany Wychowawca i Pan od geografii...
Ewa Bardon-Lewandowska
SP nr 2 Niemodlin
Składamy podziękowania przyjaciołom, znajomym i sąsiadom za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja Radoszewskiego.
Żona z dziećmi

Wieści z gminy
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Konferencja
naukowo-dydaktyczna

Nasza sala ślubów
cieszy się dużym zainteresowaniem
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemodlinie odbył się kolejny ślub. W sali ślubów związek
małżeński zawarli pani Klaudia Kamykowska z panem Sebastianem Wnękiem. Był to 10. ślub
cywilny w tym roku. Państwu Młodym życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
Sala ślubów w Niemodlinie przeszła gruntowny remont w pierwszej połowie 2012 roku. Z dotychczas
funkcjonującej pierwszej sali zwanej „salą bankietową” wydzielono pomieszczenie na garderobę dla gości.
Druga sala – sala ślubów – zachowana została w niezmienionym kształcie. Sala ślubów wraz z przylegającą
do niej salą bankietową tworzy dzięki przeszklonym drzwiom jedno pomieszczenie, które, oprócz państwa
młodych i świadków, może pomieścić 60 gości.
Śluby cywilne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. urzędu oraz w każdą ostatnią
sobotę miesiąca. Na indywidualny wniosek nupturientów (osób zawierających związek małżeński) ślub
może być udzielony w inną sobotę miesiąca.
Dla porównania w 2011 roku (przed remontem) udzielono 38 ślubów cywilnych w tut. USC, a już w 2013
roku wstąpiło w związek małżeński w pięknej sali ślubów 57 par.
Oprac. A. Jędrzejewska, R. Szewczyk

Trzymamy rękę na pulsie

14 lutego w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca wybijając szybę włamał się do samochodu marki Volkswagen Polo, z którego skradł dwa
dyski USB, tubę głośnikową i wzmacniacz marki
Blaupunkt. Straty 1.4 tys. zł.
14 lutego w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca z otwar tego biura skradł portfel
z pieniędzmi, dowodem osobistym, prawem jazdy
i innymi dokumentami. Straty 1.6 tys. zł.
14 lutego w Niemodlinie na Rynku nieznany
sprawca z otwar tego biura skradł dwa portfele,
z pieniędzmi, prawem jazdy i innymi dokumentami.
Straty 340 zł.
14 lutego w miejscowości Krasna Góra nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu skobla drzwi,

włamał się do budynku gospodarczego, z którego
skradł rower. Straty 2.2 tys. zł.
16 lutego w Niemodlinie na ulicy Żeromskiego
nieznany sprawca z parkingu skradł samochód osobowy marki Audi A8 (rok produkcji 2007). Straty 85
tys. zł.
17 lutego w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śl. policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który
włamał się do barakowozu, z którego, po penetracji
wnętrza, nic nie skradł. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie.
17 lutego w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP w Niemodlinie ustalili i zatrzymali 27-latka, który wyłamując zabezpieczenia, włamał się do automatu zręcznościowego, z którego skradł pieniądze
na szkodę Merbelson Holdings Polska. Straty 4 tys. zł.
19 lutego w Niemodlinie na ulicy Brzeskiej patrol KP z Niemodlina zatrzymał 31-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem marki VW Golf pomimo orzeczonego zakazu
sądowego.
21 lutego w Niemodlinie na Rynku w godz. 6.156.38 nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę ekspedientki skradł 37 paczek papierosów. Straty 500 zł.
24 lutego w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca, wyrywając kratę oraz zamek
w drzwiach, włamał się do biura, z którego skradł pieniądze na szkodę firmy Imex Piechota. Straty 600 zł.
26 lutego w miejscowości Wydrowice nietrzeźwy 44-latek z nieustalonej przyczyny stracił panowanie nad samochodem marki Opel i zderzył się z oznakowanym radiowozem.
26 lutego w Niemodlinie na Rynku nieznany
sprawca, zrywając roletę, włamał się do piwnicy,
z której po penetracji nic nie skradł. Straty 1.5 tys. zł.

Dnia 10 marca w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie zorganizowano pod patronatem burmistrza Niemodlina konferencję naukowo-dydaktyczną, dotyczącą wszechstronnego wspierania
rozwoju dziecka.
Konferencja adresowana była do nauczycieli przedszkoli oraz klas I- III szkół podstawowych, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Wiodącym tematem spotkania było
wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Uświadomienie nauczycielom, a także dzięki nim – rodzicom, że poprzez wspólną zabawę z dzieckiem można
budować stabilne, bogate fundamenty rozwoju każdego malca. To właśnie dzięki zabawie
kształtuje się emocje, stosunek do świata, sposoby komunikacji z samym sobą oraz z innymi.
Prelegentami konferencji były: Jolanta Juzwa – dyrektor Publicznego Przedszkola w Graczach oraz Jadwiga Wolak-Wawrzyniak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Niemodlinie. Obie prelegentki omówiły możliwości poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w odniesieniu do zabaw
fundamentalnych wspierających jego rozwój.
Zabawy fundamentalne zaprojektowane przez
Colin Rose i Gordon Dryden są ciekawą i mądrą
propozycją dla nauczycieli, rodziców, dziadków
i opiekunów chcących aktywnie uczestniczyć w rozwoju dziecka.
Małgorzata Kochanek
27 lutego w miejscowości Piotrowa nieznany
sprawca, otwierając drzwi dopasowanym kluczem,
włamał się do mieszkania, z którego skradł telewizor
marki Funai. Straty 1.5 tys. zł.
27 lutego w Niemodlinie na ulicy Alei Wolności nieznany sprawca, ukręcając korek wlewu, włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie marki Ford Transit, z którego skradł 10 litrów oleju
napędowego na szkodę firmy POM Krapkowice.
Straty 50 zł.
28 lutego w Niemodlinie na Rynku nieznany
sprawca, wybijając szybę w oknie, włamał się do biura, z którego skradł pieniądze na szkodę firmy GREDO Sp. z o.o. Straty 1.1 tys. zł.
28 lutego w miejscowości Krasna Góra nieznany sprawca z otwar tego domu skradł pieniądze.
Straty 1.2 tys. zł.
7 marca w miejscowości Magnuszowice nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę właściciela, skradł z otwartego domu pieniądze oraz telefon
komórkowy marki Samsung. Postępowanie prowadzi
KP z Niemodlina. Straty 260 zł.
7 marca w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z WDR KMP z Opola zatrzymali w pościgu nietrzeźwego 35-latka, który spowodował kolizję drogową samochodem marki Opel i oddalił się z miejsca
zdarzenia, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
8 marca w miejscowości Rzędziwojowice podczas prac porządkowych na prywatnej posesji właścicielka znalazła skorodowany metalowy przedmiot
o średnicy 10 cm i długości 20 cm przypominający
niewybuch z czasów II wojny światowej.
Oprac. M.G.
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Wręczenie listów gratulacyjnych
Dnia 12 lutego 2014 roku odbyło się
wręczenie listów gratulacyjnych zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 2
w Niemodlinie. Miejscem tej corocznie odbywającej się uroczystości był niemodliński Ośrodek Kultury, a całość zorganizowana była pod hasłem „Bądź ostrożny,
bądź bezpieczny”.
– W sposób uroczysty chcemy podziękować rodzicom. Nie da się przecenić waszego zaangażowania i wsparcia. Dzięki wspólnej pracy szkoła jest
twórcza i przyjazna. Bez was i waszej pomocy nas

Część ar tystyczna, poprzez piosenki, wiersze
i scenki tematyczne w wykonaniu dzieci, przypominała o bezpieczeństwie związanym z ruchem drogowym.
Zgromadzeni goście mogli również obejrzeć taniec
zespołu Ludowe Nutki, prezentację multimedialną
o szkole oraz pokaz breakdance’u w wykonaniu absolwentów naszej szkoły, Mariusza Białowąsa i Łukasza
Chruścickiego. Częścią kończącą uroczystość było wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia w nauce,
zachowanie, frekwencję szkolną oraz osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Była to również okazja do podziękowań i wręczenia dyplomów tym, których zaangażowanie w pomoc
szkole było największe, osoby te zostały wyróżnione tytułem „Przyjaciel Szkoły”.
Szczególne podziękowania należą się również
osobom, które wniosły swój wkład i wysiłek w organizację uroczystości: Zdzisławie Kloc i Jolancie Kamaryk za część taneczną w wykonaniu zespołu Ludowe
Nutki, Agnieszce Wasilewskiej i Oldze Olszewskiej
za oprawę graficzną, Jackowi Kuźniakowi za przygotowanie prezentacji multimedialnej. Nad całością
czuwał reżyser przedstawienia w osobie Lidii Barylak.
Olga Olszewska
mk

nie ma. Dziękujemy wam bardzo – powiedziała dyrektor szkoły Krystyna Bartosik-Paszkowska.
– Drodzy uczniowie, za wami pierwszy semestr wytrwałej pracy. Każdego dnia swym zaangażowaniem
i postawą pokazujecie sens podejmowanych działań,
a otrzymane przez waszych rodziców podziękowania będą dowodem waszego wyróżnienia. Gratuluję wam zdobytej wiedzy i umiejętności. Drodzy rodzice i nauczyciele. Życzę wam wytrwałości i cierpliwości w zachęcaniu
swoich wychowanków do dalszego osiągania sukcesów
i wysokich wyników w nauce – życzył Mirosław Stankiewicz w liście odczytanym przez Małgorzatę Kochanek.

Gminny konkurs
„Noś odblaski – świeć przykładem”
Pod koniec zeszłego roku został ogłoszony dla szkół z terenu
gminy Niemodlin konkurs pod nazwą „Noś odblaski – świeć przykładem”. Jego pomysłodawcą był Mirosław Stankiewicz – burmistrz Niemodlina, a patronat nad konkursem objął Komisariat
Policji w Niemodlinie i Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
Celem konkursu było uświadomienie uczniów o konieczności używania elementów odblaskowych w celu poprawy ich widoczności na drodze, a także
zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania przez uczniów zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe:
uczniów klas I-III szkół podstawowych, uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
oraz uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych, i składał się z dwóch etapów: etapu
szkolnego oraz etapu gminnego.
Na etapie szkolnym komisje konkursowe przeprowadzały wśród wszystkich
uczniów codzienną ocenę noszenia odblasków w widocznym miejscu oraz na zakończenie tego etapu przeprowadziły test wiedzy dotyczący bezpiecznego poruszania się po drodze. Do gminnego etapu konkursu zakwalifikował się jeden

uczeń z każdej szkoły w określonych kategoriach wiekowych, który uzyskał największą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 11 marca 2014 r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Zakwalifikowało się do niego 5 uczniów klas I-III szkół podstawowych, 5 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i 2 uczniów klas I-III szkół
gimnazjalnych. Na tym etapie uczestnicy mieli przygotować i zaprezentować piosenkę, wiersz, komiks lub historyjkę obrazkową o bezpiecznym poruszaniu się
po drodze bądź o zagrożeniach spowodowanych poruszaniem się po drodze bez
odblasków. Jurorzy spośród wszystkich uczestników zakwalifikowanych do etapu gminnego wyłonili następujących zwycięzców:
1. W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych:
– I miejsce zajęła Zuzanna Krawczyk – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie;
– II miejsce zajęła Marcelina Zaremba – uczennica Szkoły Podstawowej
Graczach;
– III miejsce zajęła Justyna Chruścicka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie.
2. W kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:
– I miejsce zajęła Marta Wójcik – uczennica Szkoły Podstawowej w Graczach;
– II miejsce zajęła Inez Koteluk – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie;
– III miejsce zajęła Aleksandra Żak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie.
3. W kategorii uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych:
– I miejsce zajął Krzysztof Napieracz – uczeń Publicznego Gimnazjum
w Graczach;
– II miejsce zajął Szymon Oliwa – uczeń Publicznego Gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie.
Na zakończenie przewodnicząca jury, Małgorzata Kochanek, wręczyła zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody ufundowane przez burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza. Ponadto dla uczniów, którzy zajęli I miejsca zostały również ufundowane nagrody przez
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Nagrody te wręczył asp.
szt. Maciej Kędra.
Małgorzata Kochanek
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Bal karnawałowy w Dinolandii
Wpiątek14 lutego wprzedszkolu „Dinolandia” wNiemodlinie odbył się bal karnawałowy.
Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań,
by wystrój „sali balowej” wprowadził dzieci w radosny
nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci, a także panie, przebrane były w barwne i pomysłowe stroje. Zabawy i konkursy dla dzieci prowadził Klaun i jego
towarzyszka Ruda. Dzieci bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców i pląsów.
W przerwie balu, kiedy już brakowało sił do zabawy,
przedszkolaki częstowały się różnorodnymi łakociami,
które popijały pysznymi soczkami. Na koniec imprezy,
zarówno rodzice, jak i dzieci, z okazji walentynek otrzymały lizaki w kształcie serduszek.
Renata Jankiewicz

dowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Nie zabrakło też akcentów muzyki filmowej.
Publiczność, początkowo trochę zaspana, dała się
w końcu wciągnąć do wspólnej zabawy. Ochotnicy
mogli spróbować wydawać rozpaczliwe dźwięki z egzotycznych instrumentów typu fujarka. Jak się okazało,
nie było to takie proste, ale mimo wszystko chłopcom
należą się brawa za odwagę.
Na zakończenie koncertu publiczność poderwała
się na dźwięki La Bamby. Niektórzy mieli nawet apetyt
na bisy, ale, niestety, trzeba było wrócić do szarej szkolnej rzeczywistości. Jeszcze przez kilka minut po szkolnych korytarzach niosły się słowa... para bailar la bamba... soy capitan, soy capitan.
Globetrotters Band tworzą muzycy: Marek Kubisiak
– flet, klarnet, saksofon, Piotr Pietrzak – instrumenty perkusyjne, Bogdan Grad – gitara klasyczna i elektryczna.
Elżbieta Woźniak

Kolejne warsztaty decoupage
Jedynka wicemistrzem
w bibliotece
województwa
Kolejne warsztaty decoupage, na których
uczestniczki pod bacznym okiem pani Krystyny Frankowskiej-Cepy ozdabiały zegar, miały miejsce w naszej bibliotece w poniedziałek 10 lutego oraz w czwartek 13 lutego.
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych czytelniczek i nie tylko. Praca nad zegarem dała wszystkim pilnie pracującym uczestniczkom wiele przyjemności
i wyzwoliła twórczą kreatywność. Zegary wyszły piękne
i niepowtarzalne. Nasze popołudniowe spotkania z decoupage w bibliotece są bardzo przyjemną formą integracji, a co najważniejsze, pozwalają rozwijać umiejętności. Cieszymy się, że pani Krystyna z zapałem
i entuzjazmem dzieli się swoimi artystycznymi pasjami.
Serdecznie zapraszamy na następne spotkania!
Małgorzata Nawrocka-Badeja

Ferie z Dwójką
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr2 wNiemodlinie mieli możliwość skorzystania zróżnych form wypoczynku zimowego.
Na terenie szkoły zorganizowano między innymi:
noc filmową, zabawy – poławiacze pereł, od kuchni
do kuchni oraz mini-grę terenową skarby wokół nas.
Z proponowanej formy spędzenia czasu wolnego na terenie naszej placówki skorzystało 69 uczniów.
Pani Agnieszka Wasilewska wraz z panią Marią
Wacyrą oraz panią Urszulą Chodorską-Żuczek zorganizowała dwa wyjazdy. Pierwszy z nich był do Wrocławia,
gdzie uczniowie wraz z opiekunami skorzystali z aquaparku, a następnie udali się na wycieczkę Szlakiem Krasnoludków. W wyjeździe tym wzięło udział 27 uczniów. Tyle
samo uczniów wzięło udział w wyjeździe do Opola, gdzie
dzieci zwiedziły Opolską Wenecję oraz udały się na seans
filmowy do kina Helios na film pt. „Przygoda Lego”.
Monika Wąchała

Muzyka czterech kultur
Ostatni tydzień przed zimowymi feriami
rozpoczął się w Zespole Szkół w Niemodlinie
wręcz koncertowo. Przed młodzieżową publicznością wystąpiła łódzka grupa Globetrotters Band, prezentująca znane i lubiane
standardy muzyczne z różnych stron świata.
Tematem przewodnim była wielokulturowość miasta Łódź i wzajemne przenikanie się kultury polskiej, ży-

W piątek 15 grudnia w opolskim Okrąglaku odbył się Wojewódzki Finał w halowej
piłce nożnej chłopców szkół podstawowych.
W finale wystąpiły cztery najlepsze szkoły województwa opolskiego, które przeszły szereg eliminacji od gminnych, poprzez powiatowe, aby znaleźć się wfinale wOpolu. Wśród czterech najlepszych drużyn znaleźli się
uczniowie PSP nr 1 w Niemodlinie, którzy zanotowali kolejny sukces izdobyli wicemistrzostwo województwa opolskiego. W turnieju finałowym Jedynka odniosła dwa zwycięstwa i zanotowała jedną porażkę.
Skład: Bartłomiej Martynus, Adam Skorupa, Michał Kaczkowski, Michał Kolman, Michał Niemirowski,
Olaf Adamowicz, Kacper Szmitowicz, Kacper Grin,
Marcin Heliński. Trener Jan Janik. Klasyfikacja końcowa:
1.
ZS 1 OS Brzeg 7 pkt.
2.
PSP nr 1 Niemodlin 6 pkt.
3.
PSP 15 Opole 4 pkt.
4.
PSP Sternalice 0pkt.
Jan Janik

Półfinał wojewódzki
w szachach drużynowych
W dniu 14 lutego 2014 roku odbył się
w Opolu półfinał wojewódzki Gimnazjady
w szachach drużynowych. Zespół Szkół
z Niemodlina reprezentowała drużyna w składzie: Grzegorz Kardasz (3 BG), Michał Pełka (2 AG), Piotr Sudoł (3 AG) i Emilia
Badeja (1 BG).
Wpółfinale wzięło udział6 drużyn, wtym ubiegłoroczni mistrzowie województwa – drużynaPublicznego Gimnazjum nr9 zOpola. Okazali się bezkonkurencyjni także wtym
roku, wygrywając wszystkie partie. Mieli oni w swoim składziedwie członkinie kadry narodowej juniorów wszachach.
Nasza szkoła w tym roku po raz pierwszy brała
udział w rozgrywkach na tym poziomie. Drużyna walczyła dzielnie, mając szansę na awans do finału wojewódzkiego. W decydującym meczu z Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kluczborku (remis dawał nam awans),
pomimo początkowej przewagi nasi reprezentanci ulegli ostatecznie 0:4. W rezultacie drużyna z Chrobrego
zajęła 5. miejsce. Należy zaznaczyć, że w miastach
wszystkich drużyn przeciwnych działają kluby szachowe. Kluby z Opola, Prudnika, Kędzierzyna i Kluczborka
należą do najsilniejszych w województwie. Większość
przeciwników gra właśnie w tych klubach.
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Dla naszej drużyny punkty zdobywali: Grzegorz Kardasz i Piotr Sudoł po 2 i Michał Pełka i Emilia Badeja po 1.
Arkadiusz Lelek

Walentynki w graczewskim
gimnazjum
I znów miłość zagościła w murach gimnazjum. Na korytarzach i w szkolnych salach królował kolor czerwony.
Tego dnia nauczyciele i uczniowie obejrzeli przedstawienie, którego głównym motywem była, oczywiście,
miłość. Gimnazjaliści popisywali się w scenkach kabaretowych, opowiadali też dowcipy. W drugiej części
imprezy odbył się konkurs międzyklasowy, do którego
uczniowie przygotowywali się od dwóch tygodni. Ich zadaniem było zaśpiewanie wylosowanego utworu, zaprezentowanie stroju i zaproszenia na randkę w stylu
wskazanej słynnej pary, np. Janka i Marusi, Marion i Robin Hooda. Poza tym całym zespołem klasowym należało zatańczyć, według własnej choreografii, „taniec miłości”. Pierwsze miejsce wywalczyła klasa III b,
drugie III a, zaś trzecie I a. Wszyscy świetnie się bawili, niektórzy nawet otrzymali słodką walentynkę.
Aleksandra Korzeniowska

Walentynki w przedszkolu
14 lutego w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie wszystkich rodziców witała w szatni Princessa, która życząc miłego dnia wręczała
każdemu serduszko.
Tego dnia dzieci z niecierpliwością oczekiwały na wizytę Princessy, bowiem miała ona dla każdego wiadomość
pozostawioną wcześniej przez dzieci w„poczcie walentynkowej”. Radości było co niemiara. Do zabawy przyłączyły
się wszystkie grupy wiekowe, więc Princessa miała pełne
ręce roboty, „walentynkowa poczta” pękała wszwach. Bardzo cieszy nas fakt, że do zabawy przyłączyli się rodzice.
Jest nam ogromnie miło, że dzieci pamiętały nie tylko o swoich kolegach, ale również o pracownikach naszego przedszkola. Dla nas najpiękniejszą walentynką
jest uśmiech dziecka.
Barbara Miler

Walentynki w Chrobrym
W dniu powszechnie nazywanym „świętem zakochanych”, z inicjatywy samorządu
szkolnego, zorganizowany został konkurs
pt. „Amorek – Miss i Mister u Chrobrego”.
Zabawa dzieliła się na dwie kategorie: prezentacja
par oraz pokaz talentów.
Oceną uczestników zajęło się jury, składające się
z uczniów klasy II LO: Joanny Kassak, Sandry Strzechy,
Mariusza Diducha, Magdaleny Misztal oraz przewodniczącej komisji – ikony stylu prosto z Paryża – p. Iwony Matury-Pacholik. Humorystyczny akcent wydarzeniu
nadał nietuzinkowy prowadzący – Bartosz Wach, idealnie współgrający z widownią.
Na podium kolejno stanęli: III miejsce – Natalia Olszewska i Bartosz Malicki z klasy I LO, II miejsce – Marek Choroszy i Szymon-Sisi Brzeczek z klasy II LO, I miejsce – Radosław Korzonek i Dawid Kuratnik z klasy 2 AG.
Zwycięska para ujęła wszystkich swoim występem
kabaretowym. Szczególne podziękowania za wkład,
pracę i zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie całej imprezy należą się klasie II LO – wychowankom pani mgr Elżbiety Zaperty.
Magdalena Misztal
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Międzynarodowy
Turniej Młodzików
W sobotę 1 lutego w ramach I Międzynarodowego Turnieju Młodzików o Puchar Burmistrza Niemodlina, w hali OSiR gościliśmy
zespoły Śląska Wrocław, Odry Opole, FK Mikulovice, Stali Brzeg, Juniora Skarbimierz
i gospodarzy turnieju Sokoła Niemodlin.
W stawce sześciu zespołów nasza drużyna Sokół Niemodlin zajęła wysokie drugie miejsce. Pierwsze miejsce i triumf w turnieju zanotowała Odra
Opole, a trzecia lokata przypadła drużynie FK Mikulovice. Dalszą kolejność przedstawia tabela. Ale to
nie koniec sukcesów niemodlinian. Tytuł najlepszego
zawodnika trenerzy przyznali piłkarzowi Sokoła
– Adamowi Skorupie. Gratulujemy. Przyznano również tytuł najlepszego bramkarza, tu trenerzy wybra-

li Martina Korytara (FK Mikulovice) oraz wyłoniono
króla strzelców, którym został Mateusz Leszczuk
(Odra Opole), zdobywca 9 bramek.
W przerwach między spotkaniami mogliśmy
obejrzeć mecz najmłodszej grupy adeptów piłki nożnej, która występuje w lidze Orlików. Chłopcy z rocznika 2003 i młodsi rozegrali towarzyski mecz. Całą
drużynę podzielono na dwa składy „żółto-niebieskich” i „niebiesko-żółtych”. Lepiej zaprezentowała
się ekipa tych drugich, która wygrała spotkanie 3:0.
Pierwszy I Międzynarodowy Turniej Młodzików
o Puchar Burmistrza Niemodlina był wspólną inicjatywą Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie
i Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Niemodlinie, i zakończył się sukcesem sportowym oraz organizacyjnym. Zaproszone zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, które osobiście wręczał burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Wszyscy otrzymali ciepły posiłek. Następny turniej już za rok i wszyscy
uczestnicy zapowiedzieli powrót do Niemodlina.
Tabela
1.
Odra Opole 15 pkt.
2.
Sokół Niemodlin 12 pkt.
3.
Mikulovice 7 pkt.
4.
Junior Skarbimierz 6 pkt.
5.
Stal Brzeg 3 pkt.
6.
Śląsk Wrocław 1 pkt.
Skład MKS Sokół Niemodlin: Adam Skorupa,
Michał Kolman, Michał Kaczkowski, Jakub Szmitowicz, Bartosz Martynus, Michał Niemirowski, Olaf
Adamowicz, Kacper Grin, trener Jan Janik.
OSiR

Półfinał powiatu dla siatkarzy z Graczy
W ostatnim tygodniu odbyły się półfinały powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców. Wszystkie mecze wygrali gimnazjaliści z Graczy.
Gminne rozgrywki nie odbyły się, gdyż drużyny z Niemodlina zrezygnowały z udziału. W półfinale powiatu w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjalistki z PG w Graczach wygrały wszystkie mecze 2:0 z drużynami z Komprachcic, Chruścic i Prószkowa. W czwartek 13 lutego zagrają w finale powiatu. W piłce siatkowej chłopców
gimnazjaliści z Graczy wygrali także wszystkie mecze 2:0, a rozgromili drużyny z Dobrzenia, Zimnic i Dąbrowy.
Wspaniałe przygotowanie zawdzięczają swojemu trenerowi – Wiesławowi Nicponiowi. Zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy, z wielką pasją trenują przed zbliżającymi się finałami. Biorąc pod uwagę zaangażowanie młodych
sportowców, spodziewać się należy jedynie wygranej.
Aleksandra Korzeniowska

Sportowa sobota
samorządowców
Całą sobotę trwały XI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej. Jedenaście drużyn podzielono na trzy grupy.
Po fazie grupowej mistrzowie trzech grup grali o miejsca 1. do 3., drużyny z drugich lokat grały
o miejsca od 4. do 6., z trzecich od 7. do 9.
i czwar tych od 10 do 11. Niestety, nasza drużyna
źle rozpoczęła turniej, zanotowała dwie grupowe porażki i zajmując trzecie miejsce w swojej grupie,
w dalszej fazie turnieju grała o miejsca od 7 do 9.
Drużyna nasza tradycyjnie od 11 lat składa się z pracowników dwóch gmin – Niemodlina i Tułowic.
W drugiej fazie rozgrywek było już bardzo dobrze.
Zanotowaliśmy dwa zwycięstwa z OCRM Opole (3:0)
i Urzędem Miejskim w Grodkowie (2:1), które dały
nam 7. miejsce w turnieju. Zwycięzcą całej imprezy został nasz grupowy przeciwnik – Urząd Miejski
w Głubczycach, drugą lokatę zajęła drużyna Powiatu Prudnickiego, trzecie Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu, czwarte Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Zespoły, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miej-

sca, z rąk burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza otrzymały piękne puchary. Wybrano i nagrodzono również najlepszego zawodnika – Michała
Mazura (Powiat Prudnicki), najlepszego bramkarza
– Krzysztofa Fedorowicza (UM Głubczyce) oraz wyłoniono króla strzelców turnieju – Wiesława Frydryka (UM Głubczyce).
Skład reprezentacji gmin Niemodlina i Tułowic:
Mirosław Dec, Bartłomiej Walków, Stanisław Janiak,
Zbigniew Weber, Adam Sinicki (3 bramki), Krzysztof
Kubiak, Wiesław Duraj, Henryk Dec (2 bramki), Piotr
Kramczyński (1bramka), Kazimierz Krzesiński, Marcin Janik.
1.
UM Głubczyce
2.
Starostwo Powiatowe Prudnik
3.
Urząd Marszałkowski Opole I
4.
UM Kluczbork
5.
UG Olszanka
6.
Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle
7.
Gmina Niemodlin-Gmina Tułowice
8.
OCMR Opole
9.
UM Grodków
10.
Miasto Opole
11.
Urząd Marszałkowski Opole II
OSiR

Koniec sezonu NHLP 2014
Zakończyliśmy 4. edycję Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej. W stawce
jedenastu drużyn po raz kolejny i trzeci
raz z rzędu mistrzostwo odniosła najstarsza drużyny ligi Oldboje Niemodlin.
NHLP cieszy się wielkim zainteresowaniem
i to nie tylko w naszej gminie, ale również poza nią. W stawce 11 ekip były zespoły z Opola,
Krapkowic, Grodkowa, Osieka Grodkowskiego i,
oczywiście, nasze drużyny: z Grabina, Krasnej
Góry i Niemodlina. Pierwsze spotkanie rozegraliśmy 22 października 2013 roku. Ostatnie
w dniu 11 marca 2014. Rozegraliśmy 22 kolejki, 100 spotkań, strzeliliśmy 1161 bramek. Walka o tytuł trwała do ostatniej kolejki, a nawet
do ostatniego spotkania sezonu, w którym Oldboje pokonali zespół Huraganu Grabin 8:3.
Rywalami Oldbojów do tytułu była drużyna UEG Grodków, która, aby wygrać ligę, musiała pokonać Smakoszy z Osieka Grodkowskiego
i czekać na potknięcie Oldbojów. Pierwszy warunek został wypełniony w 100, a nawet w 120 procentach. UEG pokonało Smakoszy 18:1, ale drugi warunek nie został spełniony i Grodkowianie
zajęli drugie miejsce w NHLP. Na pudło w ostatniej kolejce wskoczyło Bongo, które wykorzystało potkniecie FC Małe.
Po ostatnim meczu odbyło się uroczyste zakończenie NHLP. W imieniu burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, nagrody wręczał zastępca burmistrza Bar tłomiej Kostrzewa oraz
dyrektor OSiR Krzysztof Kubiak. Nagrodami tradycyjnie były okazałe puchary i efektowne dyplomy, a zwycięzcy otrzymali efektowny komplet
strojów piłkarskich z napisem „mistrz NHLP”.
Tradycyjnie przyznano indywidualne wyróżnienia dla najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców NHLP. Wprowadziliśmy
również nowość. Po raz pierwszy w historii NHLP
przeprowadziliśmy plebiscyt internetowy i daliśmy możliwość kibicom i zawodnikom, aby dokonali wyboru, najlepszego zawodnika i bramkarza
ligi. Głosowanie, choć trwało krótko, cieszyło się
wielkim zainteresowaniem, co świadczy o dużym zainteresowaniu rozgrywkami.
Królem strzelców 4. edycji NHLP, drugi rok
z rzędu, został supersnajper UEG Grodków – Dawid Schie, który strzelił 75 bramek. Najlepszym
zawodnikiem Zygmunt Bąk (Oldboje Niemodlin),
a najlepszym bramkarzem Paweł Paradowski
(FC Niemodlin).
W głosowaniu internautów w kategorii
najlepszy bramkarz wygrał zawodnik UEG
Grodków Paweł Różycki, a w kategorii najlepszy zawodnik Dawid Schie, również z UEG
Grodków.
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział
w rozgrywkach, dziękujemy kibicom za doping,
szczególnie dziękujemy Sandrze i Patrycji, które
prowadziły sekretariat ligi. Dziękujemy również
Danielowi Hohaiselowi, który stworzył logo ligi,
jest założycielem strony www.nhlp.futbolowo.pl,
zaprojektował również dyplomy.
Już dziś zapraszamy do udział w następnej, 5.
edycji NHLP. Zapraszamy również do odwiedzania
naszych stron, na których będziemy informować
o turniejach i imprezach organizowanych przez
OSiR w Niemodlinie.
OSiR

Karnawałowy
bal seniorów
Każdy student wie, że jest czas nauki i czas zabawy. Nie zapominają o tym członkowie niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prawie pięćdziesięciu seniorów bawiło się na karnawałowym
balu przebierańców. Podczas wspólnej zabawy nie
zabrakło tańców, toastów, humorystycznych wystąpień oraz – oczywiście – przeróżnych przebrań. Bal
tak się spodobał, że wszyscy doszli zgodnie do wniosku, iż trzeba częściej spotykać sie na zabawach tanecznych.
mk

Natura Borów Niemodlińskich

Zdjęcia Kazimierza Kiejzy
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