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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce marcowe wydanie Pulsu Niemodlina. Opisujemy w nim wiele wydarzeń z życia naszej gminy. W najnowszym wydaniu odnajdziecie m.in. relację ze spotkania radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie z wicemarszałkiem województwa opolskiego
Tomaszem Kostusiem, zaproszenie do udziału w uroczystości Intronizacji Relikwii bł. Jana
Pawła II, która odbędzie się 18 marca br. w Grabinie, zapowiedzi kulturalne oraz wiele ciekawostek sportowych.
Tradycyjnie prezentujemy wieści z gminy – w tym numerze dotyczą one m.in. budowy kanalizacji, przebiegu prac nad dokumentacją obwodnicy i bieżących inwestycji. Dołączamy także biuletyn gminny, w którym znajdziecie Państwo rozmowę z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem.
Ponadto wiele miejsca poświęcamy wydarzeniom, które miały miejsce w naszych szkołach,
m.in. opisujemy uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających
się w nauce w PSP nr 2 w Niemodlinie. Relacjonujemy również przebieg konkursów recytatorskich: „Miłość jest wśród nas” oraz „Ocalić od zapomnienia”. Zachęcamy zatem do lektury.
Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Czytelniczkom Pulsu Niemodlina wszelkiej pomyślności, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń, sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z siebie i radości życiowej.
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Aktualności
Już po raz szósty, młodzi recytatorzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z Gminy Niemodlin i Tułowice
spotkali się na konkursie poezji Marcina Makucha, absolwenta Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie.
Konkurs odbył się 1 marca br., w siódmą rocznicę śmierci autora, w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Miał on na celu przybliżyć postać i twórczość
Marcina.
Uroczystość ta, w związku z obchodami Roku
Korczakowskiego, poświęcona została patronowi
szkoły – Januszowi Korczakowi.
Janusz Korczak bardzo kochał dzieci i dążył
do tego, by mile wspominały czas spędzony w szkole. Tak jak autor wierszy, był bardzo wrażliwym dzieckiem o ogromnej wyobraźni. Jego pragnieniem było
zmienić świat.
My próbowaliśmy zmienić świat Marcina. Chociaż na chwilę oderwać go od bólu i cierpienia, które towarzyszyło mu na co dzień. Marcin od dziecka
cierpiał na nieuleczalną chorobę. Mimo to, był zawsze radosny, pogodny, pełen dobroci, ciepła i optymizmu. Był wspaniałym i mądrym uczniem. Miał
wiele życiowych planów i marzeń, które chciał osiągnąć. I osiągnął – dzięki ludziom dobrej woli. Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci
– Mały Wielki i Dojrzały Człowiek.
Nad całością czuwali nauczyciele „Jedynki”: Barbara Kołodyńska, Ewa Konowaluk, która również
przygotowała wspaniałą prezentację multimedialną,
Iwona Półtorak i Mariusz Konowaluk. Oprawą muzyczną zajęła się pani Monika Ostrowska-Matusik.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze
samorządowe – burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, który patronuje konkursowi od samego
początku. Urząd Miejski był sponsorem nagród
wszystkich uczestników. Wśród gości znaleźli się:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, Radny Rady Miejskiej Zbigniew Weber, Prezes PSS Społem Niemodlin Jan Oleksa, Wicedyrektor Zespołu Ekonomiczno-Finansowego
Małgorzata Kochanek, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 Agnieszka Kownacka. Na spotkanie
z poezją Marcina przybyli również: przedstawiciele
szkół i placówek oświatowych z gminy Niemodlin
i Tułowice, przedstawiciele środowiska poetyckiego,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. Honorowym
gościem była mama Marcina, pani Józefa Makuch.
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„Ocalić od zapomnienia”
VI Międzyszkolny Konkurs
Poezji Marcina Makucha

Laureaci, jurorzy, organizatorzy i sponsorzy konkursu

Jak co roku, uczestników oceniało profesjonalne
jury: poeci Ewa Maj-Szczygielska (przewodnicząca),
Edmund Borzemski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kutyła oraz pani Anna
Moćko-Pasierbek. Chociaż wszyscy zaprezentowali
wysoki poziom i zasłużyli na uznanie, jury musiało
wybrać najlepszych.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano Agnieszce Karbownik ze SP nr 2 w Niemodlinie,
II miejsce Patrykowi Kupczak ze SP w Graczach, III
miejsce Wiktorii Grudniok ze SP nr 1 w Niemodlinie.
W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce
zajęła Agata Mrówczyńska z Publicznego Gimnazjum w Graczach, II miejsce Joanna Zdanowska z PG
przy Zespole Szkół w Niemodlinie i otrzymały nagrodę starosty powiatu opolskiego. Trzecie miejsce i specjalną nagrodę radnego Zbigniewa Webera otrzymała Katarzyna Filip z LO Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Specjalną nagrodę przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymała Anna Krajewska z Publicznego Gimnazjum w Graczach, a Nagrodę Prezesa PSS Społem

otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu Aleksandra Żak ze SP nr 2 w Niemodlinie.
Cały konkurs oraz czas oczekiwania na wyniki
umilali młodzi artyści z „Jedynki” przygotowani przez
nauczyciela muzyki Monikę Ostrowską-Matusik.
Były chwile wzruszające dla wszystkich obecnych, gdy słuchali występu uczennicy klasy II SP nr 1
Karoliny Knosali, która wykonała utwór na skrzypceKołysankę J. Brahmsa. Ona też otrzymała dodatkową nagrodę od radnego Zbigniewa Webera.
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
życzył wszystkim uczestnikom sukcesu, natomiast
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Jan Janik gratulował wykonawcom wspaniałego świadectwa pamięci o zmarłym koledze i podziękował wszystkim
za przybycie.
Barbara Kołodyńska
Iwona Półtorak
Ewa Konowaluk
Mariusz Konowaluk

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) • biżuteria nazębna
Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14:00-18:00; środa: 9:00-13:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
KONTRAKT Z NFZ
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Niemodlina

Laureaci, jurorzy i burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz

Recytowali wiersze o miłości
14 lutego br. odbyła się ósma edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest
wśród nas”, zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz.
Jury w składzie: Irena Lachowska, Jadwiga Kutyła, Anna Pasierbek-Moćko oraz Natalia Kryjom, w kategorii szkół
gimnazjalnych pierwsze miejsce
przyznało Przemysławowi Wajmanowi z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Drugie miejsce za wykonanie wiersza Edwarda Stachury
„Z nim będziesz szczęśliwa”
otrzymała Joanna Zdanowska
(Publiczne Gimnazjum w Niemodlinie). Trzecia nagroda przyznana za interpretację wiersza „Mówiłam żartem” Agnieszki Osiec kiej powę drowa ła
do uczennicy Publicznego Gimnazjum w Graczach – Pauliny
Judasz. W młodszej kategorii
wiekowej zostały przyznane
również dwa wyróżnienia, które otrzymały: Mar ta Wydra
z PG w Niemodlinie („Boję się
twojej miłości” ks. Jana Twar-

dowskiego) oraz z Marlena Borowicz z PG w Graczach („Nowa Miłość” Agnieszki Osieckiej).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatką pierwszego miejsca została Paulina Juzwa, która nagrodę otrzymała za wykonanie utworu „Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham” Andrzeja Wojciechowskiego. Drugie miejsce za interpretację „Wciąż jesteś przy mnie” Tadeusza Borowskiego otrzymała
Katarzyna Filip, natomiast trzecią nagrodę zdobył Kamil Skroś za recytację
„Gdzie jesteś” Jonasza Kofty.
Wszyscy laureaci tej kategorii
są uczniami Publicznego LiJulia Kwiecińska zdobyła
ceum Ogólnokształcącego ZeGrand Prix konkursu recytatorskiego
społu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.
Najważniejszy „tytuł konkursu”, czyli Grand Prix, został
przyznany Julii Kwiecińskiej,
uczennicy Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
która oczarowała jurorów wykonaniem wiersza Wisławy
Szymborskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”.
Serdeczne podziękowania
za wsparcie konkursu i ufundowanie nagród organizatorzy
składają burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi Stankiewiczowi oraz prezesowi PSS Społem
w Niemodlinie Janowi Oleksie
– za ufundowanie poczęstunku
dla uczestników konkursu.
Natalia Kryjom

Wieści z gminy

Spotkanie z wicemarszałkiem
17 lutego br. z inicjatywy burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza odbyło się spotkanie radnych Rady Miejskiej
w Niemodlinie z wicemarszałkiem województwa opolskiego Tomaszem Kostusiem.
Uczestniczyli w nim: burmistrz Mirosław
Stankiewicz wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Kostrzewą, kierownictwo Urzędu
Miejskiego, przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Mariusz Nieckarz oraz radni:
Czesław Paszkowski, Bartłomiej Walków,
Mirosław Dec, Barbara Krzewińska, Wiesław Pogonowski i Zofia Osijewska.
W pierwszej części spotkania wicemarszałek podsumował udział gminy Niemodlin w programach unijnych: RPO, PO Kapitał Ludzki, PROW i PO Ryby. Podkreślił, że aktywność gminy Niemodlin na tle innych

gmin województwa opolskiego jest bardzo dobra
– Niemodlin zajmuje drugie miejsce pod względem
wielkości pozyskanych i wykorzystanych środków unijnych, po gminie Popielów (różnica zaledwie 0,5%). Zaznaczył, że nasza gmina jest dobrym przykładem dla
innych gmin – jako jedna z nielicznych pozyskuje środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestniczy również w programach edukacyjnych, głównie w zakresie
edukacji przedszkolnej oraz w programie „Mobilna
szkoła”, co – zdaniem wicemarszałka – zasługuje
na szczególną uwagę, gdyż nie wszystkie gminy po te
środki sięgają, natomiast gmina Niemodlin zdecydowanie się tutaj wyróżnia. – W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego gmina Niemodlin złożyła
pięć wniosków obejmujących: budowę hali widowiskowo-sportowej (dofinansowanie w zakresie usług turystycznych i rekreacyjnych), remont śródmieścia Niemodlina (w ramach dróg lokalnych), budowę

Dokumentacja obwodnicy
Niemodlina już gotowa
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Mosty Katowice Sp. z o.o.
opracowała projekt budowlany i wykonawczy
budowy obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi
krajowej nr 46.
Obwodnica rozpoczyna się w okolicach Brzęczkowic.
Projektowana droga przebiega w odległości 3,0 km od centrum Niemodlina i łączy się z istniejącą drogą nr 46 w Sosnówce. Obwodnica przecina drogę powiatową nr 1515O
Niemodlin – Lipno, drogę wojewódzką nr 405 Niemodlin
– Korfantów, krzyżuje się z linia kolejową Gracze – Opole
oraz z drogą powiatową nr 1512O Gracze – Skarbiszowice.
Całkowita długość południowej obwodnicy Niemodlina wynosi 11,489 km. Nowy szlak komunikacyjny posiadać będzie trzy węzły: „Brzęczkowice”, „Niemodlin” oraz „Sosnówka”. W okolicach Grodźca II po obu stronach drogi zaprojektowano parkingi. Wjazd i wyjazd odbywać się będzie poprzez pasy włączania i wyłączania. Zagospodarowanie parkingów przewiduje jezdnie manewrowe, miejsca postojowe dla pojazdów
ciężarowych, osobowych oraz autobusów. Na terenie parkingów przewiduje się również miejsca pod stacje benzynowe, miejsca do ważenia pojazdów, budynki sanitariatów, miejsca usługowo-handlowe oraz miejsca rekreacyjne. Na odcinku niemodlińskiej obwodnicy zaprojektowano także most, estakadę nad Ścinawą Niemodlińską oraz 10 wiaduktów. W celu umożliwienia powiązań poszczególnych działek rolnych, gospodarstw, siedlisk
domowych, przeciętych projektowaną obwodnicą Niemodlina, zaprojektowano drogi dojazdowe do pól i zabudowy zagrodowej oraz powiązano je z siecią dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Obwodnica Niemodlina będzie drogą klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego, maksymalna obowiązująca prędkość wyniesie 100 km/h. Szerokość jezdni dwupasmowej wyniesie 7 m, a pas oddzielający z opaskami będzie
miał 4 m szerokości. Pobocza zaprojektowano w szerokości 2 m.
W dniu 24 lutego br. burmistrz Niemodlina podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
w Opolu umowy użyczenia na bezpłatne korzystanie z części nieruchomości należących do gminy Niemodlin,
które są niezbędne dla realizacji inwestycji obwodnicy Niemodlina. Jeżeli projekt budowlany przyszłej obwodnicy miasta uzyska odpowiednie pozwolenia, pozostanie już tylko oczekiwanie na pieniądze potrzebne do rozpoczęcia prac. Według rządowych zapowiedzi, budowa drogi wokół Niemodlina może ruszyć po 2013 roku.
Z dokumentem można się zapoznać w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu przy ulicy Niedziałkowskiego 6 lub w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
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kanalizacji sanitarnej – etap V i VI (infrastruktura
wodno-ściekowa) oraz wniosek w zakresie stacjonarnej opieki medycznej – wszystkie zadania na łączną
kwotę dofinansowania 11.300.000 zł – podsumował
Tomasz Kostuś.
W trakcie rozmowy z radnymi wicemarszałek zapowiedział rozpoczęcie zaplanowanego na 2012 r. remontu trzykilometrowego odcinka Ścinawy Niemodlińskiej od Lewina Brzeskiego do Szydłowca Śląskiego
(koszt ok. 1.500.000 zł), natomiast w 2013 roku dalszy etap tej inwestycji (odcinek o długości 7 km), której całkowity koszt to ponad 7.000.000 zł.
Ponadto informował, że długo oczekiwana budowa chodnika Niemodlin – Wydrowice, ze względu
na brak możliwości wykonania tej inwestycji w oderwaniu od budowy kanalizacji, przebudowy obiektu
mostowego, skrzyżowań i nawierzchni, odłoży się
w czasie. Z tego względu, że należy ją wykonać kompleksowo, widziana jest w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020, jako jedna z pierwszych.
Podkreślił, że koszt inwestycji w Wydrowicach wstępnie oszacowano na 16.000.000 zł.
Wśród zapytań radnych, na które wicemarszałek
udzielał odpowiedzi, znalazły się pytania dotyczące
m.in. źródeł odnawialnych i ich możliwości rozwoju
na Opolszczyźnie, pozyskiwania gazu łupkowego i budowy biogazowni w Magnuszowicach. Poruszono
również problemy związane m.in. z zanieczyszczeniem przydrożnych rowów i porządkowaniem dróg
wojewódzkich.
Katarzyna Paszula-Gryf

Remont
Ścinawy Niemodlińskiej
już rozpoczęty

Rozpoczął się I etap remontu Ścinawy
Niemodlińskiej na odcinku od ujścia Ścinawy
do miejscowości Szydłowiec Śląski. Aktualnie
trwają prace związane z pogłębieniem oraz
wycinką drzew i krzaków z koryta rzeki w Szydłowcu Śląskim. Jednocześnie w roku bieżącym Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej przygotowuje dokumentację
na etap II zadania obejmujący remont Ścinawy Niemodlińskiej na odcinku od Szydłowca
Śląskiego do Niemodlina (na wysokości mostu
drogowego na Alei Wolności). Realizacja II etapu planowana jest na 2013. Tym samym, po wielokrotnych inter wencjach władz
gminnych, powinno ulec znaczącej poprawie
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dorzeczu Ścinawy Niemodlińskiej.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Europejskich
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Kanalizacja Niemodlina etap V

Projekt rewitalizacji parku w Niemodlinie przygotowany

W ostatnim czasie wiele negatywnych emocji narosło wokół budowy Kanalizacji Niemodlina
etap V, obejmującej osiedla Reymonta I, Liściaste
oraz ulice Opolską, Żeromskiego i Gościejowicką.
Realizacja inwestycji kanalizacyjnych należy
do szczególnie uciążliwych, dlatego lokalna społeczność oczekuje sprawnego ich przebiegu.
W przypadku budowy kanalizacji w Niemodlinie
etap V wystąpiły znaczne problemy z realizacją zadania związane z nierzetelnością wykonawcy oraz
trudnymi warunkami pogodowymi i gruntowymi.
Firma Azysa Polska Sp. z o.o., jako wykonawca zadania została wyłoniona zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przetargu nieograniczonym, podmiot ten spełnił
kryteria ustalone w zamówieniu i nie było żadnych
podstaw do jego wykluczenia. Firma ta pomimo
doskonałych referencji i znacznego kapitału nie poradziła sobie z budową, a efektem tego było zerwanie z nią umowy w lipcu 2011 r. Zerwanie
umowy spowodowało konieczność przeprowadzenia przez Gminę Niemodlin inwentaryzacji
placu budowy. Czynności te trwały od połowy lipca do końca października 2011 r. W tym czasie
dokonano spisu wykonanych prac kanalizacyjnych i odtworzeniowych, a także, ze względu
na konieczność sprawdzenia wiarygodności dokumentów powykonawczych przedłożonych przez
Azysę, zlecono własne badania geodezyjne, zagęszczenia gruntu, kamerownie sieci kanalizacyjnej. Po inwentaryzacji placu budowy w terminie 15.11 – 14.12.2011 r. przeprowadzono
końcowy odbiór techniczny robót wykonanych
przez firmę Azysa. Zlecono również przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór
nowego wykonawcy. Wszystkie opisane działania wymagały czasochłonnych czynności i zaangażowania wielu osób, były jednak konieczne ze
względu na wymagania Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, a także oszacowania roszczeń Gminy Niemodlin w stosunku do Azysy do postępowania odszkodowawczego na drodze sądowej. Dochowanie staranności działania i bezwzględnego
przestrzegania przepisów prawa wynika także
z faktu dofinansowania inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. Na dzień dzisiejszy ważne jest również to, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę
na przesunięcie terminu finansowego rozliczenia
zadania. Po rozstrzygnięciu nowego zamówienia
publicznego niezwłocznie na stronie Urzędu Miejskiego zostanie wydany do publicznej wiadomości harmonogram dokończenia poszczególnych
etapów kanalizacji.
Wszystkich mieszkańców, którzy są narażeni
na niedogodności i przedłużający się proces inwestycyjny przepraszamy.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Europejskich

Gmina Niemodlin opracowała projekt
rewitalizacji parku miejskiego w Niemodlinie. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację parku polegającą w szczególności na:

Kanalizacja Wydrowic

Całkowity koszt inwestycji to przeszło 2.564.000 zł,
z tego dofinansowanie unijne 1.563.000 zł. Termin realizacji projektu uzależniony jest od przeprowadzenia
oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Europejskich

W dniu 31 stycznia 2012 r. Gmina Niemodlin
złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania budowy kanalizacji Wydrowic. Środki unijne pochodzą
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

• remoncie alejek parkowych wraz z wymianą
ławek i koszy na śmieci,
• wykonaniu nowej fontanny z zamkniętym
obiegiem wody,
• wykonaniu placu zabaw i otwar tej siłowni
w miejsce zlikwidowanej sceny i boiska asfaltowego,
• remoncie mostu nad Młynówką,
• zabezpieczeniu barierkami bystrza za jazem,
• budowie oświetlenia parkowego,

• wykonanie nowych nasadzeń i niezbędnych
cięć pielęgnacyjnych,
• budowie pomostu na stawie młyńskim dla
wędkarzy.
Gmina Niemodlin na w/w projekt otrzyma dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej
„Opolszczyzna” (w wysokości do 85%). Zadanie przewidziane jest do realizacji po uprzednim wyczyszczeniu i pogłębieniu Młynówki oraz stawu młyńskiego,
co będzie miało miejsce w 2013 roku w ramach II etapu remontu Ścinawy Niemodlińskiej.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Funduszy Europejskich

II Edycja Konkursu „Z herbem Niemodlina w tle”
pod patronatem Burmistrza Gminy Niemodlin
Mirosława Stankiewicza
Regulamin Konkursu
Fotograficznego:
Organizator:
Urząd Miejski w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
Cele konkursu:
1. Przedstawienie ciekawych miejsc, wydarzeń, inicjatyw, itp. z herbem Niemodlina lub niemodlińską rejestracją w tle w formie fotograficznej.
2. Rozdysponowanie wśród mieszkańców materiałów promujących Gminę Niemodlin w formie ramek do tablic rejestracyjnych.
3. Promocja Gminy Niemodlin w kraju i za granicą.
4. Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury
i sztuki.
5. Propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
6. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
7. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników
zdolności artystycznych.
8. Promowanie twórców fotografii.
Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty.
Forma prac:
Zdjęcia (wersja cyfrowa) ukazujące ciekawe miejsca, wydarzenia, inicjatywy, itp. z herbem Niemodlina
lub niemodlińską rejestracją w tle.
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 3 wykonane samodzielnie fotografie, te-

matem fotografii musi być przedstawienie ciekawych miejsc, wydarzeń, inicjatyw, itp. z herbem
Niemodlina lub niemodlińską rejestracją w tle.
2. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej www.niemodlin.pl).
3. Fotografie należy dostarczyć na nośniku CD.
4. Każdy nośnik powinien być podpisany imieniem
i nazwiskiem autora.
5. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100
Niemodlin.
6. Termin dostarczenia prac: 30.09.2012 r.
7. Rozstrzygniecie konkursu 15.10.2012 r.
8. Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
Przewidziane nagrody:
Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce
oraz 5 wyróżnień.
Uwaga:
Ramki do tablic rejestracyjnych z herbem Niemodlina wydawane są bezpłatnie w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie, II piętro, pokój 39.
Wszelkie informacji można uzyskać pod nr.
tel. 77 4606 295 wew. 207 lub e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl u pana Grzegorza Krzyśkowa.

Wieści z gminy
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Intronizacja Relikwii bł. Jana Pawła II
W dniu 18 marca br. o godz. 11:30 w kościele parafialnym w Grabinie odbędzie się
podniosła uroczystość Intronizacji Relikwii
bł. Jana Pawła II. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Infułat Edmund Podzielny.
W ten sposób parafia w Grabinie stanie się
szczególnym miejscem obecności Błogosławionego Jana Pawła II.
Od lewej: Jan Dziedzic, Bronisław
Haładus, kardynał Stanisław Dziwisz,
ks. Tomasz Malicki, Andrzej Król

Parafia w Grabinie stanie się szczególnym
miejscem obecności bł. Jana Pawła II
Dzięki staraniu proboszcza Parafii w Grabinie ks. Tomasza
Malickiego Relikwie bł. Jana Pawła II trafiły do Grabina.
W styczniu br., proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Grabinie – ks. Tomasz Malicki, wystąpił z prośbą do Kurii Metropolitarnej w Krakowie o przekazanie na rzecz swojej parafii Relikwii Jana Pawła II. Wyłączność
na ich wydanie wraz z cer tyfikatem o autentyczności ma kardynał Stanisław
Dziwisz – Metropolita Krakowski. – Byliśmy zaskoczeni, że tak szybko otrzymaliśmy odpowiedź z Kurii – mówi Bronisław Haładus, który w dn. 24 lutego br.
wraz z proboszczem ks. Tomaszem Malickim i delegacją przedstawicieli Rady Duszpasterskiej działającej przy Parafii w Grabinie udał się do Krakowa,
by z rąk kardynała Dziwisza odebrać Relikwie zawierające cząstkę krwi Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Katarzyna Paszula-Gryf

Jako proboszcz parafii Grabin chciałbym, aby błogosławiony Jan Paweł II ewangelizował nas z tego
miejsca, uczył modlitwy, uczył miłości miłosiernej i uczył
jak mamy żyć. Dziś w tym zaguRelikwiarz bł. Jana Pawła II
bieniu Bożych war tości, spraw
ufundowany przez państwa Krystynę
i idei potrzeba nam takiego włai Bronisława Haładusów
śnie świętego, który żyjąc wśród
nas pokazał, jak należy żyć i że
można żyć, stając się przyjacielem Boga.
Ks. Proboszcz Parafii Grabin Tomasz Malicki

Trzymamy rękę na pulsie
1 lutego br. w Niemodlinie na ulicy
Opolskiej nieznany sprawca zrywając kłódki
oraz wyłamując korki wlewu włamał się
do zbiorników paliwa w samochodach ciężarowych marki Renault i Scania, z których
skradł 330 litrów oleju napędowego.
2 lutego br. patrol z SPPP w miejscowości Lipno zatrzymał nietrzeźwego mężczyznę
(1,18 promila) kierującego rowerem.
5 lutego br. w Rzędziwojowicach policjanci z KP na gorącym uczynku zatrzymali sprawcę, który z warsztatu samochodowego skradł wiązki elektryczne. Straty 500 zł.
8 lutego br. zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę (2,56 promila), który kierował samochodem marki Opel Corsa.
8 lutego br. w Niemodlinie na ulicy Reymonta policjanci z KP zatrzymali mężczyznę, lat 20 (zam. N., pow. Opole), który posiadał przy sobie 0,5
grama marihuany.
9 lutego br. w Rzędziwojowicach nieznany sprawca do samochodu
marki Mercedes zatankował 80 litrów oleju napędowego i odjechał nie uiszczając zapłaty na szkodę firmy Autogrill Polska. Straty – 503 zł.
14 lutego br. na ulicy Zamkowej w Niemodlinie nieznany sprawca z terenu Gospodarstwa Rybackiego skradł trzy burty aluminiowe. Straty – 1 tys. zł.
17 lutego br. w Graczach na ulicy Krętej policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę (1.26 promila), który kierował samochodem.
19 lutego br. w Rzędziwojowicach nieznany sprawca zatankował 197
litrów oleju napędowego do samochodu marki Chrysler Voyager i odjechał nie
uiszczając zapłaty na szkodę stacji paliw Shell. Straty 1.1 tys. zł.
23 lutego br. na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich policjanci z KP Niemodlin zatrzymali mężczyznę poszukiwanego celem ustalenia miejsca pobytu i doprowadzenia do Aresztu Śledczego w Opolu.
Zebrał: Michał Graczyk

Tragiczny wypadek
Z głębokim żalem i bólem
informujemy, że dnia 14 lutego
br. w wyniku tragicznego wypadku samochodowego zginęła Maria Zielińska, uczennica
Liceum Ogólnokształcącego
ZS w Niemodlinie.
Do nieszczęsnego wypadku doszło w walentynkową noc. Pomiędzy
miejscowościami Niemodlin a Brzęcz-

kowice kierujący Volkswagenem Passatem z niewiadomych przyczyn, zjechał na przeciwny pas ruchu i z dużą
szybkością uderzył w drzewo. Dwójka
osób znajdująca się w pojeździe poniosła śmierć na miejscu.
Oboje byli młodymi ludźmi, którym życie zdecydowanie za szybko
zamknęło drzwi. Niespełna dwudziestoletni odeszli, pozostawiając po sobie żal i smutek. Składamy wyrazy
współczucia dla najbliższych. Red.

PULS

Kultura
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Niemodlina

28 lutego br. na deskach sali
widowiskowej Ośrodka Kultury
w Niemodlinie gościli aktorzy Narodowego Teatru Edukacji we
Wrocławiu.

Narodowy Teatr
Edukacji
w Ośrodku Kultury

Grupa zaprezentowała trzy spektakle – każdy odpowiednio dobrany do grupy wiekowej uczniów zebranych na widowni. Najmłodsi widzowie uczestniczyli
w przedstawieniu „Ortografia na wesoło”, dzięki któremu dowiedzieli się, że warto w życiu zdobywać wiedzę,
by stać się mądrzejszym i szczęśliwszym. Dla gimnazjalistów aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „W pułapce
cywilizacji”, poruszający ważne i aktualne problemy
współczesności. Najstarsi widzowie – licealiści – w bardzo humorystycznej atmosferze poszerzali swoją wiedzę na temat szeroko pojętej historii dramatu i jego
przemian na przestrzeni wieków, dzięki sztuce zatytułowanej „W krzywym zwierciadle”.
Ciekawa scenografia, rewelacyjna gra aktorów
oraz naprawdę ogromna dawka śmiechu, wprowadziła w wyśmienity nastrój wszystkich obecnych na sali
uczniów i nauczycieli.
Natalia Kryjom

Sukcesy muzyczne
Studia Piosenki
W dniu święta zakochanych młodzi
artyści ze Studia Piosenki godnie reprezentowali Ośrodek Kultury w Niemodlinie na jedenastym festiwalu „Piosenki
z serduszkiem” w Tułowicach.
Miło jest nam poinformować, że spośród
czterdziestu wykonawców wyróżniono Aleksandrę Kaletę – podopieczną Katarzyny Paszuli-Gryf, która za wykonanie utworu „Jego Portret” Jonasza Kofty, otrzymała zaszczytne
drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
Swój debiut na tegorocznym festiwalu miał Kacper Kretowicz – wychowanek Magdaleny Krzemień. Ujął on jurorów wykonaniem utworu „Zabiorę Cię właśnie tam” z reper tuaru zespołu

ZAPOWIEDZI
KULTURALNE
Aleksandra
Kaleta

Kacper
Kretowicz

Kancelaria, wyśpiewując sobie trzecie miejsce
w kategorii szkół podstawowych.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
Magdalena Krzemień

Koncert piosenek Marka
Grechuty
Scena Młodzieżowa
Ośrodka Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na koncert „Świat
w obłokach – piosenki
Marka Grechuty”, który
odbędzie się 18 marca br.
(niedziela), o godz. 18.00
w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie. WSTĘP WOLNY.
Podczas koncertu usłyszymy wiele znanych
piosenek Marka Grechuty m. in., „Świecie nasz”,
„Dni, których nie znamy”, „Wolność”, „Gaj”,
„Nie dokazuj” w wykonaniu wokalistów Ośrodka Kultury: Aleksandry Kalety, Marty Fedorowicz, Magdaleny Skazy, Agnieszki Brzeziny, Doroty Zysiak, Urszuli Mazur, Magdaleny Mrożek,
Justyny Adamowskiej, Magdaleny Krzemień,
Natalii Kryjom, Szymona Kwoczały i Janusza Tekieli. Przygotowanie muzyczne: Katarzyna Paszula-Gryf. Akompaniament: Paweł Ostrowski i
Kacper Kryjom.

Wernisaż wystawy
prac Jacka Frąckiewicza
Reprezentacja Ośrodka
Kultury w Niemodlinie

Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie
zaprasza na wernisaż wystawy prac ar tysty
Jacka Frąckiewicza, który odbędzie się 18 marca br., o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. WSTĘP WOLNY.

Kultura
Rynkowskiego odbędzie się dn. 17 maja 2012 r., o godz. 19.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

REGULAMIN KONKURSU „OCEANY 2012”
Organizator Konkursu:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
CELE I ZADANIA KONKURSU
• popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej,
• propagowanie poezji o wysokich walorach
artystycznych,
• rozwijanie kultury i wrażliwości muzycznej
młodzieży.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim
Konkursie na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”. Koncert
Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretacje Piosenek Agnieszki
Osieckiej „Oceany” oraz recital Ryszarda

Jacek Frąckiewicz – malarz, grafik,
ilustrator. Brał udział w ponad 450 wystawach w Polsce, Europie, Azji, Ameryce
Południowej i Północnej.

ZASADY KONKURSU
• W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz innych placówek kulturalno-oświatowych
w wieku 13–24 lat.
• W Konkursie mogą uczestniczyć soliści i duety.
• Podczas Konkursu uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki
Osieckiej.
czątku rysował tylko
ołówkiem, ale z biegiem czasu nauczył
się korzystać również
z kredek pastelowych.
Jednak zdecydowana większość prac wykonana jest ołówkiem
– to ulubione narzędzie Rafała Kraski.
Pierwszy por tret wykonał dość późno, bo
w czasach, kiedy uczęszczał do liceum ekonomicznego. Metodą prób i błędów doszedł do perfekcji.

Recital Doroty Zysiak

• Wykonawcy oceniani będą w następujących
KATEGORIACH WIEKOWYCH:
1) Szkoły gimnazjalne
2) Szkoły ponadgimnazjalne
• LAUREACI OBOWIĄZKOWO biorą udział
w Koncercie Laureatów w dniu Konkursu, 17
MA JA br. (czwartek), GODZ. 19.00. Podczas
Koncer tu Laureaci wykonują nagrodzony
utwór. W tegorocznym Koncercie Laureatów
wystąpi Ryszard Rynkowski.
• Organizator wprowadza ograniczenie liczby
uczestników Konkursu do 60 podmiotów wykonawczych – o zakwalifikowaniu decyduje
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
• Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie kar ty zgłoszenia do dnia 7 MA JA 2012 r.
na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie ul. M Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./faks (077)–460–60-96
lub E-MAIL: pulsniem@o2.pl; oraz wpłata akredytacji za każdego zakwalifikowanego uczestnika Konkursu w kwocie 20 zł na konto: BS w Namysłowie o/ Niemodlin 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001
z dopiskiem Oceany.
UWAGA! LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie: www.okniemodlin.org w dniu 9 maja 2012 r.
OCENA:
Oceny wykonawców dokona Jury powołane
przez organizatora Konkursu według kryteriów:
• Dobór odpowiedniego repertuaru i poziom
wykonania.
• Interpretacja, sposób i ekspresja wykonania w odniesieniu do treści, ogólne wrażenie sceniczne.
• Wykonawcy biorący udział w Konkursie zostaną uhonorowani dyplomami a Laureaci nagrodami.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sala widowiskowa w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie
została wyposażona

Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na recital
Doroty
Zysiak
– wokalistki Sceny
Młodzieżowej
Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, który odbędzie się 26
kwietnia br. (czwartek), o godz. 18.00. W programie m.in. piosenki Jonasza Kofty, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej.
WSTĘP WOLNY.

Ryszard Rynkowski wystąpi
modlinie
Wernisaż prac Rafała Kraski w Nie
17 maja br., o godzinie 19:00 na sali widowi-

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na wernisaż prac Rafała Kraski – mieszkańca Grabina, który odbędzie się 26 kwietnia br. (czwartek),
o godz. 18.00. Podczas wernisażu będzie można podziwiać serię portretów wykonanych ołówkiem. WSTĘP WOLNY.
Przygoda Rafała Kraski z rysowaniem rozpoczęła się w wieku przedszkolnym. Nigdy nie chodził
do żadnej szkoły plastycznej, jest samoukiem. Z po-
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skowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbędzie
się koncert znanego polskiego wokalisty, kompozytora i pianisty Ryszarda Rynkowskiego.
Ar tysta swoim występem uświetni Koncert
Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY. Więcej informacji już wkrótce na stronie inter netowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie:
www.okniemodlin.org.

Od 1 lutego br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego
PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów realizuje projekt „Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Niemodlinie”.
W ramach realizacji zadania zostało wykonane okotarowanie sceny w sali widowiskowej – zamontowano kotary, kulisy i horyzont posiadające
atest niepalności. Zakupiono również fortepian cyfrowy YAMAHA, który jest już drugim fortepianem
zakupionym przez Ośrodek Kultury w ciągu jednego roku. W ten sposób – obie sale – kameralna i widowiskowa zostały wyposażone w niezbędne do realizacji zajęć i koncertów instrumenty. Ponadto
zakupiono zestaw mikrofonów, w tym perkusyjnych,
statywy, projektor multimedialny i ekran. Całość
projektu wynosi 57 400, zł, z czego kwota dofinansowania to 24 028 zł.
Katarzyna Paszula-Gryf

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.
PN: Panie burmistrzu – po ostatnim spotkaniu z wicemarszałkiem województwa
opolskiego Tomaszem Kostusiem z radnymi
naszej Rady Miejskiej, został on zaatakowany na sesji Sejmiku Województwa za rzekome lobbowanie na rzecz budowy biogazowni
w Magnuszowicach. Czy wicemarszałek rzeczywiście lobbował?
Mirosław Stankiewicz: Ależ skąd. Nieprawdą jest, że pan wicemarszałek opowiadał się na spotkaniu za lub przeciw powstaniu biogazowni w Magnuszowicach. W trakcie spotkania radni byli zainteresowani
między innymi stanowiskiem Zarządu Województwa
Opolskiego w sprawie odnawialnych źródeł energii,
w tym budowy biogazowni. Na zadane pytanie przez
radną Zofię Osijewską, jaka jest opinia marszałka
w sprawie problematycznej lokalizacji biogazowni
w Magnuszowicach odpowiedział, że nie zna tego problemu w szczegółach i trudno mu się odnieść do tak zadanego pytania. Zwrócił uwagę, że przy każdej nowej
inwestycji trzeba uwzględniać poziom proponowanych
rozwiązań technologicznych oraz ich zgodność z obowiązującym prawem. Używanie zatem przez niektóre
osoby zarzutów wobec marszałka Kostusia o „lobbowaniu na rzecz budowy biogazowni w Magnuszowicach”
jest zwykłym kłamstwem. O stanowisku samorządu
gminy Niemodlin w tej sprawie poinformujemy wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem
Nieckarzem Sejmik Województwa Opolskiego. Nie
można tolerować półprawd czy też zwykłych pomówień.
Za zaistniałą sytuację pragnę przeprosić pana wicemarszałka Tomasza Kostusia.
PN: Jakie mogą być reperkusje tego zdarzenia?
Mirosław Stankiewicz: Myślę, że jest to kolejny przykład tworzenia wirtualnej rzeczywistości poprzez oczywiste kłamstwo. Takich działań w naszej
gminie jest więcej. Dotyczą one zarówno samorządu
województwa, radnych powiatowych oraz radnych naszej Rady Miejskiej. Dotyczą one również mojej osoby.

Niektórym osobom zależy na tym, aby nasza gmina była źle postrzegana w województwie i powiecie. Zależy
im na złym postrzeganiu organów gminy przez mieszkańców. Cel jest jeden: osłabić burmistrza i radnych. To
jest nieodpowiedzialne działanie i nie wróży nic dobrego naszej gminie.
PN: Jaki jest obecny stan prac związanych z umożliwieniem rozpoczęcia budowy
biogazowni w Magnuszowicach?
Mirosław Stankiewicz: Tak, jak informowałem dwa miesiące temu, trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Bez
mojej pozytywnej decyzji inwestycja ta nie będzie rozpoczęta. Obecnie mamy negatywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Trwa postępowanie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wszystko wskazuje na to, że również moja decyzja środowiskowa będzie negatywna. Zaznaczam jednak, że
nigdy nie mówiłem, jaka będzie ostateczna decyzja: negatywna lub pozytywna. Wszystko zależy od zebranych
materiałów i opinii różnych organów. W swoich działaniach kieruję się zawsze przepisami prawa.
PN: Panie burmistrzu, ukazują się zarzuty w sprawie wydania przez pana decyzji pozwalającą na budowę marketu na terenie
byłego dworca PKS-u. Jak pan to skomentuje?
Mirosław Stankiewicz: To jest kolejne kłamstwo używane przez moich przeciwników. Przecież decyzję o budowie wydaje starostwo powiatowe, a konkretnie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Burmistrz nie jest organem wydającym pozwolenia
budowlane. Od kilku lat nasza gmina starała się o przywrócenie podstawowej funkcji tego terenu, jakim jest
dworzec autobusowy. Występowałem wielokrotnie
do prezesa PKS-u w Opolu – najpierw o remont dworca, a w ostatnim czasie o wybudowanie zaplecza dla
podróżnych. W celu pozostawienia dworca autobusowego wystąpiłem jeszcze przed prywatyzacją tego
przedsiębiorstwa do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie dworca na rzecz gminy. Czyniłem również starania o przejęcie PKS-u przez gminy powiatu opolskiego w celu większego wpływu na tego przewoźnika
w zakresie ilości kursów oraz godzin kursowania autobusów. Występowałem również do starosty opolskiego
z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zlokalizowania w tym miejscu marketu. Jak widać, moje działania
były wręcz odwrotne od stawianego zarzutu. Mówienie
zatem, że gmina wydała zgodę na budowę marketu
jest pomówieniem. Jest celowym wprowadzaniem
w błąd mieszkańców.
PN: Wiele emocji wzbudza polityka kadrowa w urzędzie i gminnych jednostkach
organizacyjnych. Czy nie można ograniczyć
przyjęć nowych pracowników do mieszkańców tylko naszej gminy?
Mirosław Stankiewicz: Nie, nie można.
Przy przyjęciach nowych pracowników samorządowych
obowiązują otwarte konkursy. Spośród wielu kandydatów komisje konkursowe wybierają najlepszych. Postępowanie konkursowe polega na sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym dokumentów składanych przez
kandydatów oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, podczas których zadawane są pytania związane z przyszłą pracą. Wielokrotnie również kandydaci
poddawani są testom, dodatkowym egzaminom pisemnym. Każdy z członków komisji niezależnie ocenia
kandydata przypisując mu odpowiednią liczbę punktów.

Łączna suma punktów wyłania kandydata na stanowisko. Dodam, że osobiście nie uczestniczę w pracach komisji konkursowych. Pierwsza umowa zawierana jest
na czas określony 6-ciu miesięcy. W tym czasie nowy
pracownik jest bacznie obserwowany przez członków
kierownictwa urzędu. Po zakończeniu tego okresu zapada ostateczna decyzja o zatrudnieniu lub nie nowego
pracownika. Te same zasady obowiązują przy przyjęciach pracowników samorządowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Za organizację naborów odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek. Urząd i nasze
jednostki muszą być sprawne. Muszą dobrze pracować.
Stąd też powinni w nich pracować odpowiednio wykształceni i sprawni ludzie. Chyba wszystkim nam zależy na tym. Stawianie zarzutów, że konkursy wygrywają
osoby spoza Niemodlina jest krzywdzące dla tych pracowników. Proszę zwrócić uwagę, że nasi mieszkańcy
również pracują na odpowiedzialnych stanowiskach
w Opolu, Turawie, Brzegu, Nysie, Tułowicach i w wielu
innych miejscowościach. I pracują tam dobrze. Tak więc,
ograniczenie zatrudnienia pracowników samorządowych wyłącznie do mieszkańców danej gminy byłoby
niezgodne z obowiązującym prawem.
PN: Część mieszkańców Magnuszowic
uważa, że skłócił pan mieszkańców…
Mirosław Stankiewicz: Tak, słyszałem taką
opinię. Jest ona dla mnie krzywdząca, ponieważ w swoim działaniu nie kieruję się interesami wybranych grup
mieszkańców. Staram się na bieżąco rozwiązywać problemy wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego
czy mieszkają w Niemodlinie, czy też w pozostałych 27
sołectwach. Autorzy takiej opinii nie podają żadnych
konkretnych dowodów. Z takim niedorzecznym zarzutem spotkałem się ponad rok temu w kampanii wyborczej. Wtedy część mieszkańców podpisała się pod listem otwartym do parlamentarzystów, radnych
sejmiku i powiatu opolskiego. Podłożem do takich reakcji był fakt wydania przez powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego zakazu użytkowania świetlicy
wiejskiej. Od tamtego momentu udało się wyeliminować wszystkie nieprawidłowości formalne i zaniedbania moich poprzedników. Dokończono remont świetlicy. Świetlicę przekazałem we władanie sołectwu. Pani
sołtys wraz z radą sołecką niecały rok temu byli u mnie
na rozmowach, gdzie wyjaśniliśmy wspólnie wszystkie
nieporozumienia. Otrzymałem również stosowne
oświadczenie w tej sprawie podpisane przez panią sołtys. Uzgodniliśmy, że w Magnuszowicach odbędą się
dożynki gminne. Po bardzo udanych dożynkach we
wrześniu podjąłem rozmowy ze starostą opolskim na temat budowy chodnika, a tym samym poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszowic. Obecnie mamy
podpisane porozumienie ze starostwem, gdzie gmina
i powiat wspólnie finansują projektowanie tego chodnika. Wybudowaliśmy we wsi plac zabaw. Takie są fakty. Pytam więc: co takiego istotnego wydarzyło się
od września do stycznia, aby stawiać tak absurdalny
i niesprawiedliwy zarzut? W mojej ocenie – nic takiego
nie zaszło. Formułowanie takich i podobnych zarzutów,
nie popartych faktami, służy tylko wzniecaniu niepokojów społecznych. Służy brudnej i ohydnej kampanii
przeciwko mojej osobie. Mam nadzieję, że mieszkańcy
nie dadzą się nabrać na te i inne pomówienia. Niektóre osoby nie mogą sobie darować przegranych wyborów. Mogę jedynie ze smutkiem stwierdzić, że przegrywać też trzeba umieć. Niestety osoby, które prowadzą
takie niecne działania, nie posiadają tej umiejętności.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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XXII SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza
Niemodlina z działalności
międzysesyjnej

W dniu 29 lutego 2012 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzeniu zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawieniu porządku obrad:
1. Przyjęto protokoły z XX i XXI sesji Rady;
2. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym;
3. Przyjęto informację z realizacji wypoczynku zimowego „Zima 2012” organizowanego dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin;
4. Przyjęto informację w sprawie planowanej sieci i organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013;
5. Przedstawiona została koncepcja kanalizacji obszarów wiejskich Gminy Niemodlin w aspekcie ekonomicznym.
Następie Rada Miejska rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały:
– uchwałę Nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Niemodlin na lata 2011-2032”;
– uchwałę Nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
– uchwałę Nr XXII/137/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu;
– uchwałę Nr XXII/138/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Niemodlin na lata 2011–2020.
Po podjęciu uchwały Nr XXII/138/12 Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Nieckarz, po przegłosowaniu wniosku o przerwę w obradach, ogłosił przerwę w sesji i przeniesienie dalszych obrad
na dzień 2 marca 2012 r.
W dniu 2 marca br. kontynuowano obrady XXII sesji RM w Niemodlinie, w czasie których podjęto
następującą uchwałę:
– uchwałę Nr XXII/139/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Zenon Romańczukiewicz

Burmistrz Niemodlina informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym:
lokali mieszkalnych: nr 1, 2 i 3 poł. w budynku nr 35 przy Rynku w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki
nr 456/18; nr 2 poł. w budynku nr 1 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 570/4; nr 7 poł. w budynku 3
przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki 566/2.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat:
– część działki nr 993 o pow. 100,4 m2 położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem ogródek przydomowy,
– część działki nr 440/6 o pow. 48 m2 położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem
na miejsca parkingowe.
Informacji udziela się w pokoju nr 35
tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7
wew. 209.

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w dniu 27 marca 2012 r. na terenie miasta Niemodlin i sołectw gminy Niemodlin
firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o.
dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz
sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem
opon i ram okiennych z szybami.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie
w dniu 26 marca 2012 r. w/w odpadów
w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie

za okres od 26 stycznia 2012 r.
do 29 lutego 2012 r.
W okresie sprawozdawczym:
• w dniu 27 stycznia br. burmistrz spotkał
się z byłym Komendantem Komisariatu Policji
w Niemodlinie w sprawie ustalenia zasad
współpracy Policji i samorządu dotyczących
podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli;
• w dniu 31 stycznia br. burmistrz uzgodnił z Ministrem Ochrony Środowiska zakres
oraz rodzaj poszukiwań gazu łupkowego na terenie gminy przez firmę uzyskującą koncesję
na poszukiwania (Amarante Investment Sp.
z o. o.);
• w dniu 1 lutego br. burmistrz uczestniczył w przejęciu obowiązków przez nowego Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie
Sebastiana Górskiego. W dniu 8 lutego odbyło się spotkanie burmistrza z nowym Komendantem Komisariatu na temat zasad współpracy pomiędzy samorządem a Policją;
• w dniu 10 lutego br. burmistrz spotkał
się z kupcami targowiska miejskiego, podczas
którego omówione zostały nowe zasady naliczania opłaty targowej w gminie. W tym samym dniu burmistrz spotykał się z prezesami
klubów sportowych gminy oraz omawiał przyczyny braku wniosków o dofinansowanie
w 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;
• w dniu 16 lutego br. odbyło się kolejne
spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do Spraw
Oświaty, podczas którego omówiono aktualne
problemy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy. W tym
samym dniu burmistrz spotkał się z rodzicami
dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie, gdzie przedstawił aktualny stan prawny
związany z funkcjonowaniem Zespołu;
• w dniu 15 lutego br. wpłynęła do uzgodnienia z burmistrzem koncepcja projektowa
oraz projekt budowlany i wykonawczy budowy
obwodnicy Niemodlina;
• w dniu 17 lutego br. z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego Tomasza Kostusia;
• w dniu 23 lutego br. burmistrz spotkał
się z dyrektorami niemodlińskich placówek
oświatowych oraz omówił najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem niemodlińskiej oświaty;
• w dniu 24 lutego br. burmistrz podpisał
umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w Opolu na bezpłatne użyczenie 38 działek gminnych na czas budowy obwodnicy Niemodlina.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Staniewicz
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NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
• Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci urodzone od września
do grudnia, z najmłodszego rocznika podlegającego naborowi.
• Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
• Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przyjmowanie zgłoszeń od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 30 marca 2012 roku.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w formie papierowej w dowolnym przedszkolu na terenie Gminy Niemodlin od dnia 01.03.2012 r.
do dnia 28.03.2012 r. w godzinach pracy placówki.
Kartę zgłoszenia dziecka należy składać w wybranym przedszkolu
w dniach od 1 do 30 marca 2012 r. w godzinach pracy przedszkola.
Ogłoszenie wyników naboru do 27 kwietnia 2012 r. Dyrektorzy przedszkoli wywieszą listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.
Szanowni Rodzice!
Od 1 września 2009 r. rozpoczął się proces obniżania wieku szkolnego, na mocy znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.). Dzieci sześcioletnie miały rozpocząć obowiązkową naukę w szkole od 1 września 2012 r., ale ostatnia nowelizacja ustawy (uchwalona przez Sejm
RP 27 stycznia 2012 roku) przedłuża okres przejściowy o kolejne 2 lata
i przesuwa ten obowiązek na rok 2014.
Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie nadal są objęte obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
W związku z powyższym:
• Dziecko 6-letnie (urodzone w 2006 r.) może od 1 września 2012r.
rozpocząć edukację w szkole, a decyzję w tej sprawie podejmują
rodzice.

• W klasie I dziecko będzie się uczyło według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego
dziecka.
• Podczas zapisywania sześciolatka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, przez co najmniej rok poprzedzający pójście
do I klasy.
• Przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola.
• Warunkiem przyjęcia do klasy I dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym jest posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
• W okresie przejściowym sześciolatek, który od 1 września nie będzie uczniem szkoły podstawowej, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
• Rodzice dziecka pięcioletniego mają obowiązek zgłosić je do przedszkola, a dziecka sześcioletniego do przedszkola lub szkoły.
• Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku systematyczne uczęszczanie na zajęcia przez cały rok szkolny.
Rodzice, którzy podejmą decyzję
o posłaniu 6-latka do szkoły powinni:
• Do 30 marca 2012 r. poinformować o swojej decyzji dyrektora
przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza,
• do 4 kwietnia 2012 r. zgłosić 6-latka do szkoły podstawowej,
• złożyć w przedszkolu pisemną rezygnację z miejsca, niezwłocznie
po uzyskaniu od dyrektora szkoły informacji, że dziecko jest przyjęte do klasy I.
Małgorzata Kochanek
Z-ca Dyrektora ZEFO

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012
Przypomina się wszystkim osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej 2012, które odebrały wezwania do stawiennictwa w dniach 20-22 lutego 2012 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Opolu – Dom Katechetyczny przy Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Katedralna 4 (plac przy Katedrze), że są nadal zobowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu określonym w wezwaniu.
Kwalifikacja dla Powiatu Opolskiego trwa do 22 marca 2012 r. w siedzibie j/w. Wszyscy mieszkańcy gminy Niemodlin, którzy z różnych powodów
nie stawili się w wyznaczonym terminie, mogą się stawić do w/w dnia
do kwalifikacji.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna
przedstawić:
1. fotografię o wymiarach 3 x 4 bez nakrycia głowy,
2. dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo szkolne
ukończenia np. gimnazjum),
3. dokument stwierdzający pobieranie nauki (gdy nadal się kształci),

4. dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia (zaświadczenia o stanie zdrowia, zwłaszcza dotyczące chorób oczu),
5. dowód osobisty; prawo jazdy.
Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241
poz. 2416 z późn. zmianami) w razie niestawienia się podlegającego kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Opolu nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza
przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej 2012 można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 – III piętro, pok. 63; telefon 77 4606 295 w. 218 lub 784 337 582.
Insp. GCR UM
Zenon Romańczukiewicz
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
LISTÓW GRATULACYJNYCH W „DWÓJCE”

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 21 lutego
br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła
się uroczystość wręczenia Listów Gratulacyjnych rodzicom, których pociechy osiągnęły
wysokie wyniki w nauce, zachowaniu lub uzyskały stuprocentową frekwencję.
Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice, uczniowie
oraz przyjaciele szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas
burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, a także
radni gminy Niemodlin. Burmistrz dziękował rodzicom
i nauczycielom za pracę i trud włożony w wychowanie
młodych ludzi. Uczniom zaś gratulował wysokich wyników, zarówno w nauce, jak i w sporcie, życzył im dalszych
sukcesów.
Uroczystość rozpoczęła prezentacja multimedialna,
którą zaprezentował nauczyciel – Jacek Kuźniak. Dzięki
niej przypomnieliśmy wszystkim o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie naszej szkoły
w minionym semestrze.
Zanim doszło do części oficjalnej, grupa pierwszoklasistów przeniosła wszystkich zebranych za sprawą piosenki Abrakadabra w zaczarowany świat baśni. Następnie uczniowie przygotowani przez nauczycielki: Joannę
Lelek, Marię Wacyrę, Urszulę Chodorską-Żuczek zaprezentowali przedstawienie pt. „Brzechwa dzieciom”. Pan
Kleks (w tej roli wystąpił Filip Mróz z kl. III a) wraz z bohaterami utworów Brzechwy zachęcał dzieci oraz dorosłych do czytania książek. Nie zabrakło również popisów
wokalnych oraz tanecznych.
Część wokalną i taneczną przygotowały panie: Zdzisława Kloc, Urszula Sulima, Jolanta Kamaryk, Barbara
Olszewska, zaś oprawę graficzną: Agnieszka Wasilewska,
Ewa Bardon-Lewandowska, Danuta Knosala.
Po występach, które spotkały się z ciepłym przyjęciem
publiczności nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych
oraz listów pochwalnych. Dumni rodzice wraz ze swoimi
pociechami odbierali wyróżnienia wręczane przez dyrektor Krystynę Bartosik-Paszkowską i wychowawców.
Wszystkim uczniom gratulujemy bardzo dobrych
wyników, a rodzicom oraz dobrym duchom naszej szkoły z serca dziękujemy.
Magdalena Gibas
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15. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Graczach imienia
27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
„BÓG, HONOR, OJCZYZNA NAUKA I PRACA” – te ważne słowa stanowiące motto szkoły, uwiecznione
na sztandarze wyznaczają naszej szkole kierunek, działania i wyzwania w dążeniu do celu. Kierunek wybraliśmy 15
lat temu, dokładnie 28 lutego 1997 r.
przyjmując imię 27 Wołyńskiej Dywizji
Armii Krajowej.
W tym roku uroczystości związane z Patronem miały bogatą oprawę. Aby przypomnieć
wszystkim dzień, który był tak ważny w historii
naszej szkoły oraz uczcić bohaterów – żołnierzy
Armii Krajowej, społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystej akademii.
Do obchodów przygotowywaliśmy się dużo wcześniej. Zostały ogłoszone trzy szkolne

konkursy związane z Patronem: konkurs plastyczny dla klas I–III pt. „Nigdy więcej wojny”, IV Festiwal Pieśni Żołnierskiej „Serce w plecaku” dla klas I–VI oraz Konkurs Wiedzy
o Patronie dla klas IV–VI.
Podczas uroczystości nastąpiło podsumowanie wcześniej ogłoszonych konkursów. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Po przemówieniu dyrektora szkoły nadszedł
czas na część ar tystyczną. Montaż słowno-literacki przygotowali uczniowie klas V pod kierunkiem nauczycieli: Stelli Cybulskiej-Sołtysik, Radosława Paszkowskiego, oprawa muzyczna
– Bogumiła Sanojca-Tuła, dekoracje – Ewa
Rehlis.
Bogumiła Sanojca-Tuła

Wybory Miss i Mistera walentynek
w graczewskim gimnazjum
Tegoroczne walentynki obchodziliśmy
z tygodniowym poślizgiem. Nie przeszkodziło to jednak wesołej zabawie.
Najpierw widzowie obejrzeli kilka skeczy kabaretowych, wielokrotnie na scenie pojawiały się znane postaci np. Romeo i Julia, zagubiona królewna
szukająca swego królewicza czy księżniczka zaklęta
w żabę. Była nawet lekcja podrywania dziewczyn.
Całości wrażeń estetycznych dopełniły Marlena Borowicz i Aldona Zając, które zaśpiewały romantyczne ballady.
Wreszcie przyszedł czas na część konkursową.
Wytypowani przez klasy gimnazjaliści popisywali
się przed publicznością w kategoriach: „Bystrość
umysłu”, „Reklama dźwignią handlu”, „Prezentacja strojów spor towych” i „Walc w strojach wieczorowych”. Znakomite popisy uczniów rozbawiły publiczność.

Wytypowanie zwycięzców było ciężkim zadaniem dla jury, ponieważ młodzież stanęła na wysokości zadania i z pełnym profesjonalizmem prezentowała swoje umiejętności.
Misterem okrzyknięto Tomka Wójcika (III a),
natomiast niemałym zaskoczeniem był wybór Miss
walentynek. Otóż była to pewna tajemnicza blondynka o wdzięcznym imieniu Brunhilda, w którą
wcielił się Bartek Rutowicz (II a). Dyrektor szkoły Eugeniusz Świątek czynił honory i ukoronował wybrańców. Wszyscy konkursowicze i aktorzy otrzymali słodkie nagrody.
Już przyjmujemy zakłady, kto w przyszłym roku
przejmie koronę od miłościwie nam panującej pary.
Dziękujemy wszystkim za udział w imprezie i zapraszamy za rok.
Organizatorki:
Aleksandra Korzeniowska
i Joanna Pindel
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Bajkowe spotkanie w bibliotece
W lutym br. w oddziale dla dzieci niemodlińskiej biblioteki odbyło się spotkanie dla uczniów I klasy ze SP nr 2, które wprowadziło najmłodszych czytelników w magiczny świat baśni.
Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną „W baśniowym
świecie” utrwalającą wiadomości na temat baśni. Układały puzzle przedstawiające postaci ze znanych i lubianych baśni Andersena, a także udzielały odpowiedzi na zadawane im zagadkowe pytania związane z bajkowymi postaciami. Ponadto uczniowie z zainteresowaniem i uwagą obejrzeli film animowany
„Roszpunka”, a na koniec spotkania pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z wybraną przez siebie baśnią.
Czytając baśnie, dzieci uruchamiają swoją wyobraźnię i wrażliwość. Mamy
nadzieję, że bajkowe spotkanie przyczyni się do tego, by częściej wkraczały w fantastyczną krainę świata książek.
Dorota Olszewska

Wernisaż wystawy „Od Śląska po Kresy”
8 lutego br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył się wernisaż
wystawy „Od Śląska po Kresy”, na której
zaprezentowano dorobek 15 lat działalności Wydawnictwa MS z Opola.
Wśród gości nie zabrakło wielu współpracujących z wydawnictwem kolekcjonerów, historyków i fotografów. Wydawnictwo Bogusława
Szybkowskiego – znanego opolskiego kolekcjo-

nera i pasjonata fotografii, specjalizuje się w publikacjach albumowych przedstawiających historię miast (regionów) w oparciu o dawną pocztówkę.
Ogółem dorobek wydawnictwa obejmuje
prawie 130 albumów i książek, 26 reprintów
starych map, kilkaset rodzajów pocztówek, folderów, zaproszeń i innych druków ulotnych, które
w dużej części można zobaczyć na wystawie
czynnej do 29 lutego.

Zabawa karnawałowa
dla niepełnosprawnych dzieci
Noworoczne spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z naszej gminy, połączone z zabawą choinkową odbyło się 14
stycznia br. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
Nauczyciele i wolontariusze Zespołu Szkół zadbali o odpowiednią atmosferę, dobrą zabawę i poczęstunek. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania. Dzięki wsparciu Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym „Kontakt”
pod choinką znalazły się podarunki.
Cieszymy się, że są w naszym mieście osoby chętnie włączające się w pomoc bliźnim. Jak zawsze chętnie wsparli nas: pani Teresa Grygiel, prezes PSS
„Społem” Jan Oleksa, państwo Wochowscy, pan Jarosław Kopij, pan Seweryn
Krajewski. W imieniu uczestników zabawy serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom. Dziękujemy dyrektorowi SP 1 w Niemodlinie panu Janowi Janikowi za wsparcie naszej inicjatywy i udostępnienie szkolnej świetlicy.
Nauczyciele ZS w Niemodlinie

Aktualnie hitem wydawniczym są publikacje o Kresach autorstwa prof. S. Nicieji, ale w bogatej ofercie Wydawnictwa MS są też publikacje
związane z dawnym powiatem niemodlińskim
autorstwa Elżbiety i Mariusza Woźniaków, tj.
„Łambinowice na dawnej pocztówce”, „Pocztówka z Niemodlina”, „W krainie niemodlińskich stawów” oraz „Niegdyś młodzież dzisiaj chluba. Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
w Niemodlinie 1949 – 2009” autorstwa profesora Damiana J. Tomczyka.
Elżbieta Woźniak
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Dni Kultury Krajów
Anglojęzycznych w Chrobrym
W lutym br. w Zespole Szkół w Niemodlinie odbył
się cykl imprez w ramach obchodów szkolnych Dni
Kultury Krajów Anglojęzycznych. Tradycją szkoły stało
się organizowanie takich dni przez zespól nauczycieli języka angielskiego. W tym roku termin Dni Kultury
zbiegł się z Dniem Zakochanych, dlatego nie zabrakło
akcentów językowych w programie walentynkowym.
Anglistów wsparli dodatkowo germaniści, przygotowując wspólny program artystyczny. Publiczności zaprezentowano zwyczaje walentynkowe krajów niemiecko i anglojęzycznych. Uczniowie klasy I c gimnazjum
recytowali wiersze w języku niemieckim, a uczniowie klasy III a gimnazjum zaprosili ochotników do „Randki
w ciemno”. Zabawny skecz rozbawił wszystkich obecnych uczniów i nauczycieli. Całe przedstawienie zakończyły uczennice klasy II c gimnazjum piosenką Blumchen „Herz Am Herz”, wykonaniu której towarzyszył
układ taneczny. Po przedstawieniu można było wysłać
ukochanej osobie walentynkę za pośrednictwem szkolnej poczty walentynkowej.
Dnia 21 lutego br. odbył się szkolny konkurs wiedzy
o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do konkursu zgłosiło się 41 chętnych uczniów. Zwycięzcami zostali: Katarzyna Grela z kl. 3 cg i Piotr Czart z kl. 2 ag. Drugie miejsce zdobyli: Patrycja Król z 3 bg, Radosław
Imiołek z 2 ag, Dominika Grin z 2 bg, Agnieszka Brzezina z 3 cg. Trzecie miejsce wywalczyli: Karolina Helińska 3 ag i Joanna Zdanowska 2 cg. Zwycięzcy reprezentować będą naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dn. 1.03.2012 r.
w Łambinowicach.
Zmaganiom językowym towarzyszył też konkurs
plastyczny, w którym pierwsze miejsce przyznano Izabeli Kutrowskiej z kl. III cg, drugie Marcie Wydrze z kl. II bg,
trzecie Agnieszce Brzezinie z kl. III cg i Natalii Lysoń
z kl. II cg. Odbyły się również eliminacje szkolne do konkursu Piosenki Anglojęzycznej „You Can Sing”, który odbędzie się w Brzegu 21 marca 2012 r. Eliminacje szkolne wygrała Agata Chmielewska z kl. III a gimnazjum.
Agnieszka Buczek, Kornelia Singer,
Aniela Tekiela

MIX MATEMATYCZNY
W poniedziałek 27 lutego br. w Zespole
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbył się konkurs „MIX MATEMATYCZNY” skierowany do uczniów szóstych klas
szkół podstawowych. Swoich reprezentantów wystawiły SP1 i SP2 z Niemodlina, SP
z Graczy, SP z Rogów oraz SP z Tułowic (ogółem 21 uczniów).
Uczniowie przez 60 minut zmagali się z różnorodnymi zadaniami, w których musieli wykazać się rozumieniem pojęć matematycznych, sprawnością rachunkową i logicznym myśleniem. Komisja
złożona z nauczycieli opiekunów uczniów i organizatorek konkursu – Elżbiety Piętki i Joanny Jasińskiej wyłoniła osoby nagrodzone. Oprócz dyplomu, uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci łamigłówek
matematycznych.
Oto uczniowie wyróżnieni w konkursie:
I miejsce: Patrycja Tomków, Szkoła Podstawowa
nr1 w Niemodlinie
II miejsce: Maciej Maszewski, Szkoła Podstawowa
nr2 w Niemodlinie

III miejsce: Maciej Wdowik, Szkoła Podstawowa
w Graczach
Wyróżnienia: Magdalena Chłopecka – SP2 Niemodlin, Paulina Konefał – SP Gracze, Piotr Pełka SP1 Niemodlin.
Inf. ZS w Niemodlinie

Marlena Piotrowska, uczennica klasy II cg. Na drugim
miejscu uplasowali się Kamil Ochman z II ag i Adam
Sobczak z I ag, a trzecie miejsce wywalczyła Ilona Szlufik z II ag.
Pan Jędra ufundował też słodkie nagrody dla
zwycięzców, jak i każdego uczestnika turnieju. Serdecznie dziękujemy p. Jędrze za poświęcony naszym
uczniom czas i wielkie zaangażowanie w propagowanie zasad tej niedocenianej w obecnych czasach intelektualnej rozrywki.
Elżbieta Woźniak

„Można walczyć z zimnem,
z chłodem, lecz dla nas
najważniejsza jest walka z głodem” Ważna informacja
To przesłanie przyświeca ogólnopolskiej kampanii,
którą realizowaliśmy w Zespole Szkół w Niemodlinie
dla przyszłych gimnazjalistów
w październiku i listopadzie 2011 r. Prowadząc sprzedaż
kalendarzyków – cegiełek, zebraliśmy 200 zł, które wpłaciliśmy do Zarządu Wojewódzkiego PCK w Opolu. Takie
działania powodują, że każdy ma szansę na ciepły posiłek w szkole lub jadłodajni. Wszystkim, którzy naszemu
przedsięwzięciu powiedzieli TAK – dziękujemy.
Tatiana Śnieżek

Spotkanie z policjantem
8 lutego br. w Zespole Szkół w Niemodlinie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla
uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej.
Tradycyjnie zajęcia prowadził starszy aspirant Maciej Kędra z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Opolu. W czasie spotkań omawiano sposoby unikania zagrożeń, postępowania w przypadku zauważenia
lub uczestniczenia w niebezpiecznych sytuacjach, a także zasady bezpiecznego korzystania z usług internetowych, aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy.
Elżbieta Woźniak

Szkolny turniej szachowy
Dużo pozytywnych emocji zapewnił gimnazjalistom z Chrobrego pan Edward Jędra,
który społecznie zorganizował zajęcia koła
szachowego dla uczniów naszej szkoły.
Po zapoznaniu się z tajnikami gry w szachy rozegrano turniej, w którym pierwsze miejsce uzyskała

Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie ogłasza nabór do klasy pierwszej terapeutycznej
na rok szkolny 2012/2013.
Oferta jest skierowana do uczniów, którzy mają
trudności w nauce spowodowane np. dysleksją, poświadczone opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak pozostałe klasy, ale w małym zespole
(maksymalnie 15 uczniów w klasie), a dodatkowo mają zaplanowane zajęcia wyrównawcze, zgodnie z zaleceniami Poradni.
Uczniom i rodzicom oferujemy: wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, dostosowanie metod i form
pracy do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie ze
wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
małą liczbę uczniów w klasie, realizację materiału określonego w podstawie programowej dla gimnazjum
z możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w klasie terapeutycznej prosimy zainteresowanych rodziców o jak
najszybsze złożenie kwestionariuszy w sekretariacie
szkoły. Uczniowie spoza obwodu muszą dodatkowo
złożyć podanie o przyjęcie do gimnazjum Zespołu Szkół
w Niemodlinie najpóźniej do 4 kwietnia 2012 r.
Szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania klasy terapeutycznej udzielają pracownicy
Zespołu Szkół: Tomasz Wajda, Tatiana Śnieżek, Maria
Dawidziak i Grażyna Janusz. Informacje są również zamieszczone na stronie www.zs.niemodlin.org w zakładce REKRUTACJA.
Elżbieta Woźniak

Sport
Finał Powiatowych Zawodów
Drużynowych w Tenisie
Stołowym Szkół Podstawowych
4 lutego br. w sali gimnastycznej
PSP nr 2 w Niemodlinie odbył się Finał Powiatowych Zawodów Drużynowych w Tenisie Stołowym Szkół
Podstawowych. Gospodarzem rozgrywek był UKS „Sokolik” Niemodlin,
działający przy PSP nr 2. Zawody sędziowała pani Barbara Olszewska.
Drużyny uczestniczące
(dziewczęta):
PSP Ozimek • PSP Stare Budkowice • PSP Popielów • PSP nr 2 Niemodlin (I drużyna) • PSP nr 2 Niemodlin (II drużyna)

Drużyny uczestniczące (chłopcy):
PSP Brynica • PSP Kąty Opolskie • PSP Murów • PSP Narok •
PSP Ozimek • PSP Popielów • PSP
nr 2 Niemodlin

Mecze I ligi rozgrywane są
w każdy wtorek od godziny 18.30 do 22.15.

1.
2.
3.
4.
5.

Tabela wynikowa turnieju:
Dziewczęta:
2003
2002
2001
2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2002
2001
2001
2002
2001
2004
2002
2001
2005

UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS Dalachów
LUKS MGOKSiR Korfantów
UKS "Sokolik" Niemodlin
UGKS "Odra" Brzeg
UKS "Sokolik" Niemodlin
AZS PWSZ Nysa
UGKS "Odra" Brzeg
UKS Dalachów
AZS PWSZ Nysa
UKS Dalachów
UGKS "Odra" Brzeg
UKS Dalachów
UKS Dalachów
UKS Dalachów
UKS Dalachów
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS Dalachów
UKS "Sokolik" Niemodlin

FC MAŁE v SĄSIEDZI OPOLE • Godz. 18.30
RYBNIOS RYBNA v FC NIEMODLIN • Godz. 19.15
HURAGAN GRABIN v UEG GRODKÓW • Godz. 20.00
YOUNG BOYS v COVEBO • Godz. 20.45
OLDBOJE v MONARI GRODKÓW • Godz. 21.30

XVIII KOLEJKA 20.03.2012r.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyniki zawodów (chłopcy):
1. PSP Brynica
2. PSP Narok
3. PSP Murów
Red.

W sobotę 25 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 Niemodlinie odbył się Wojewódzki Finał o
„Puchar Przeglądu Sportowego i Polskiego Związku Tenisa
Stołowego”, którego organizatorem był OZTS w Opolu oraz UKS
SOKOLIK Niemodlin.
Turniej ten jest uważany jako nieoficjalne mistrzostwa Polski w kategorii
Skrzatów tj. dzieci w wieku 7-11 lat. Na szczeblu wojewódzkim gminę Niemodlin
reprezentował klub UKS SOKOLIK Niemodlin. Z turnieju wojewódzkiego do
finału krajowego, który odbędzie się pod koniec marca w Gdańsku,
zakwalifikowały się 2 najlepsze dziewczęta i 3 chłopców. Sędzią Głównym
zawodów był pan Zdzisław Grobelski.
Ogromną radość niemodlińskim kibicom przyniosła Patrycja Białowąs (UKS
SOKOLIK Niemodlin), uczennica klasy II PSP nr 2 w Niemodlinie, która wygrała
turniej, przegrywając jedynie 1 seta w całych zawodach.
O włos od awansu był Marek Kolman (UKS SOKOLIK Niemodlin), uczeń PSP
nr 1 w Niemodlinie, który zajął IV miejsce. Wysokie miejsca zajęły również Laura
Skirzewska (IVmiejsce) oraz Marta Zabłocka (VI miejsce).
Gratulujemy zwycięzcom awansu do Turnieju Finałowego w Gdańsku oraz
dziękujemy pozostałym zawodnikom za udział w zawodach.
Bartłomiej Walków

Białowąs Patrycja
Cieplińska Paulina
Setnicka Emilia
Skirzewska Laura
Kubica Marta
Zabłocka Marta
7 - 8. Rataj Gabriela
Kłoda Maria
9 - 12. Zając Aleksandra
Przygoda Klaudia
Sowa Natalia
Grzywaczewska Emilia
13 - 16. Bernaś Kinga
Gorąca Julia
Mencwel Kinga
Błach Monika
17 - 20. Skirzewska Ksenia
Mikitów Nikola
Sas Maria
Mucharska Martyna

TERMINARZ ROZGRYWEK I LIGI NHLP
XVII KOLEJKA 13.03.2012r.

Wyniki zawodów
(dziewczęta):
1. PSP nr 2 Niemodlin (I drużyna: Karolina Janiak i Oktawia
Walków)
2. PSP Popielów
3. PSP nr 2 Niemodlin (II drużyna: Laura Skirzewska i Patrycja Białowąs)

Puchar Przeglądu Sportowego
i Polskiego Związku Tenisa Stołowego

1.
2.
3.
4.
5 - 6.
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UEG GRODKÓW v COVEBO • Godz. 18.30
FC NIEMODLIN v YOUNG BOYS • Godz. 19.15
SĄSIEDZI OPOLE v RYBNIOS RYBNA • Godz. 20.00
MONARI GRODKÓW v HURAGAN GRABIN • Godz. 20.45
OLDBOJE v FC MAŁE • Godz. 21.30

Chłopcy:
1.
2.
3.
4.
5 - 6.

Wojtyła Norbert
Pęcherczyk Filip
Malecha Maciej
Kolman Marek
Kołacha Konrad
Plewa Łukasz
7 - 8. Zając Mateusz
Malichowski Piotr
9 - 12. Sobańtka Michał
Nowak Łukasz
Mróz Filip
Telatyński Michał
13 - 16. Morawiak Cyprian
Stasiak Kamil
Klimek Krzysztof
Sierżant Szymon
17 - 19. Boos Robert
Telatyński Kamil
Mrowiec Miłosz

2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2002
2004
2001

AZS PWSZ Nysa
PSP nr 4 Praszka
PSP nr 4 Praszka
UKS "Sokolik" Niemodlin
PSP nr 4 Praszka
UKS Dalachów
UKS Dalachów
PSP nr 4 Praszka
UKS Dalachów
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS Dalachów
UKS Dalachów
UKS Dalachów
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
UKS "Sokolik" Niemodlin
SĘDZIA Grobelski Zdzisław

II Turniej Tenisa
Stołowego Amatorów
5 lutego br. w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie rozegrano drugą rundę II Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar
Burmistrza Niemodlina 2012.
Turniej otworzył pan Edward
Szmitowicz, wiceprezes UKS „Sokolik”
Niemodlin. W rozgrywkach uczestniczyło 44 zawodniczek i zawodników
z województwa opolskiego.
Następne rozgrywki II Turnieju
Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina odbędą się 18 marca 2012 roku (początek zawodów – godzina 9.00).

2. Andrzej Polok (Krośnica) – 70 pkt.
3. Paweł Jabłoński (Gościejowice) – 60 pkt.
4. Jan Patrys (Tułowice) – 55 pkt.
5. Jacek Salata (Niemodlin) – 50 pkt.
6. Mariusz Kurowski (Nysa) – 49 pkt.

Klasyfikacja
po dwóch rundach:
1. Sebastian Gall – 160 pkt.
2. Jan Patrys – 125 pkt.
3. Andrzej Polok – 118 pkt.
4. Paweł Jabłoński – 109 pkt.
5. Jacek Salata – 100 pkt.
6. Marek Pacek – 99 pkt.
Sędzia Główny Turnieju – pan
Marian Osipiuk. Organizatorzy Turnieju: Gmina Niemodlin – Ośrodek
Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie
i UKS „Sokolik” Niemodlin.

Zwycięzcy:
1. Sebastian Gall (Janów) – 80 pkt.

Red.
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Niemodlina

Koniec rozgrywek
II Ligi Niemodlińskiej
Halowej Ligi
Piłkarskiej
W dniu 15 lutego br. rozegrano
ostatnią kolejkę II ligi. Stawką czteromiesięcznej rywalizacji był awans
do I Ligi NHLP, który bezpośrednio
uzyskały dwa zespoły: Bazylia Opole
i LZS Tłustoręby.
W dniu 16 listopada 2011 roku
o godzinie 20.00 rozgrywki zainaugurowała II liga Niemodlińskiej Halowej Ligi
Piłkarskiej. Drużyny rywalizowały w systemie „każdy z każdym” mecz i rewanż.
W lidze do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów.
Bezpośredni i zasłużony awans
do I ligi NHLP z pierwszej pozycji uzyskała ekipa Bazylii Opole, która bezsprzecznie jest najlepszą drużyną w lidze. Drugim zespołem w ligowej stawce, który
również uzyskał bezpośredni awans, jest
zespół LZS Tłustoręby. Wyrównana pierwsza i druga runda rozgrywek
oraz wygrana z mistrzem ligi Bazylią
dały pewny awans do klasy wyżej.
W barażu o pierwszą ligę zagra
trzeci zespół II ligi KGKS Krasna Góra
z ósmym zespołem I ligi. Na dziś jest to
zespół Young Boys Niemodlin, ale do zakończenia sezonu I ligi pozostało 5 kole-

Sukcesy Football
Academy Niemodlin
Minął dopiero rok odkąd szkółka piłkarska Football Academy rozpoczęła swoją działalność w Niemodlinie, a już ma za sobą sukcesy
zarówno indywidualne, jak i drużynowe.
Drużyna złożona z zawodników
rocznika 2002, wsparta dwoma zawodnikami z rocznika 2001, (tak zezwalał regulamin turnieju) wybrała się na daleki
wyjazd do małopolskiego Olkusza
na Mazda Boroń Cup 2012 i zaliczyła
świetny występ, zajmując trzecie miejsce,
w dodatku nie przegrywając żadnego
meczu. Nasi młodzi piłkarze wygrali swoją grupę – niestety zabrakło trochę
szczęścia w finałowej części turnieju,
w której FA zaliczyła trzy remisy. Wcześniej, jako jedyna drużyna pokonała zwycięzcę turnieju Orbitę Bukowno. Najlepszym bramkarzem turnieju został
Bartosz Kamaryk, a Dominik Rusnak ex
aequo z zawodnikiem Orbity strzelił najwięcej bramek w turnieju. Nasza drużyna zagrała w składzie: Bartosz Kamaryk,
Michał Żółtaniecki, Bartłomiej Mrożek,
Rafał Kuratnik, Kacper Słodkowski, Dominik Rusnak, Mikołaj Łyszczarczyk, Maciej Szpiech, Michał Klapan i Kamil Rusnak. Należy jeszcze dodać, że na turniej

jek i swojego rywala zespół KGKS pozna 20 marca br. Mecz barażowy rozegrany zostanie we wtorek 27 marca
o godzinie 20.00.
Pozostałe drużyny dzielnie walczyły
o każdy punkt w lidze, nie brakowało
emocji, bramek, niespodzianek, no
i oczywiście kontrowersji, które w przypadku sportowej rywalizacji są nieuniknione.
Statystycznie podsumowując:
w 112 meczach, które łącznie trwały 4480 minut, wystąpiło ponad 200
zawodników, strzelono ponad pół tysiąca bramek (544) i co należy podkreślić – zanotowano tylko jeden walkower. Pozostałe mecze odbyły się
w terminie, zgodnie z zaplanowanym
terminarzem rozgrywek, czyli wszystkie ekipy były zdyscyplinowane i z wzajemnym szacunkiem podeszły do rywalizacji sportowej.
Jest to wielki sukces sportu amatorskiego, bo nasza liga to liga amatorów, w której spotykają się miłośnicy
sportu, lubiący pobiegać za piłką. Należy też dodać, że mecze oglądała dość
liczna publiczność, która przychodziła
kibicować i oglądać mecze swoich synów, ojców, wujków, mężów, sympatii
itd. Jednym słowem wygrał sport i mamy nadzieję, że w następnej III edycji
NHLP do rywalizacji przystąpi jeszcze
więcej ekip, do czego gorąco zachęcamy.
Gratulujemy zespołom awansu i życzymy udanych występów w I lidze.
Marcin Janik
nie pojechali z powodu choroby, dwaj
czołowi zawodnicy FA, Maciej Ilów i Kamil Korzeniowski.
Tydzień wcześniej FA Niemodlin złożona z zawodników rocznika 2002 zagrała miniturniej w Tułowicach, wygrywając go zdecydowanie i pokonując
swoich rówieśników z Tułowic dwa razy, 7-0 i 1-0.
Z kolei nasza najmłodsza drużyna
złożona z zawodników urodzonych w latach 2004 i 2005, brała udział w turnieju Dąbrowa Górnicza 2012 i zajęła tam
szóste miejsce, a Kamil Rusnak wybrany
został do najlepszej piątki zawodników
turnieju (ALL STAR – drużyna gwiazd). FA
grała w składzie: Martynka Hornik, Jakub Korzeniowski, Piotr Duda, Kamil Kretowicz, Miłosz Turowski, Filip Brude, Kamil Rusnak i Błażej Turowski. W tym
turnieju również zagraliśmy w osłabionym składzie bez czołowych zawodników: Mateusza Kownackiego i Dominika Dury, którzy z powodu kontuzji
i choroby nie pojechali na turniej. Turniej
wygrało Zagłębie Sosnowiec.
Okazją do zobaczenia naszych młodych piłkarzy będzie II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Football Academy w Niemodlinie 11
marca 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Reymonta, na który
wszystkich serdecznie zapraszamy.
tr

TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW
11 lutego br. w hali widowiskowo–sportowej odbył się „Wojewódzki turniej piłki nożnej samorządowców
o Puchar Burmistrza Niemodlina”.
W turnieju wystartowało 6 drużyn:
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Starostwo Powiatowe
w Prudniku, Urząd Miejski w Kluczborku, Urząd Miejski w Głogówku, Gmina Olszanka i gospodarze turnieju
– połączone siły Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie i Urzędu Gminy w Tułowicach.
Drużyny składały się wyłącznie
z pracowników samorządowych lub
jednostek podległych, do których zaliczani są: urzędnicy, radni, dyrektorzy
i kierownicy podległych jednostek, komendanci jednostek policji, zawodowej straży pożarnej, straży miejskiej
oraz księża. Regulamin pozwalał
na udział w turnieju w każdej drużynie
dwóch zawodników nie będących samorządowcami, a warunkiem jest
ukończenie co najmniej 40 lat.
Zawody rozgrywano systemem
„każdy z każdym”, a więc każda z ekip
startująca w turnieju rozegrała po 5
meczów, a suma zdobytych punktów

wyłoniła zwycięzcę turnieju. Rywalizacja urzędników stała na wysokim poziomie. Po pięciu kolejkach, z równą ilością punktów, na czele tabeli
z dorobkiem 10 punktów, plasowały
się drużyny Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego i drużyna gospodarzy UM w Niemodlinie
i UG w Tułowicach, a więc o zwycięstwie zgodnie z regulaminem zadecydował bezpośredni pojedynek, w którym lepsi okazali się samorządowcy
z Niemodlina i Tułowic (2:0 zwycięstwo gospodarzy).
Na zakończenie burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wręczył
okazałe puchary wszystkim zespołom
star tującym w imprezie. W turnieju
przyznano nagrody indywidualne, które ufundował Marszałek Województwa Opolskiego, a wyróżnienia otrzymali: najlepszy bramkarz – Tomasz
Łydka (UMWO), najlepszy zawodnik
– Dariusz Przybylski (Starostwo Powiatowe w Prudniku) i król strzelców – Andrzej Kamiński (Urząd Miejski w Kluczborku).
Marcin Janik

Ludzie

Lubię pracować
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Nie ma czym się chwalić
– skromnie mówi Zdzisław Wasylik. – Ja to robiłem dla dzieci, rodziców i mieszkańców.

Zdzisław Wasylik z Rogów. Całe życie
pracował jako nauczyciel, chociaż po maturze miał inne plany. Duży wpływ na jego dorosłe życie miała piątka braci, którzy wszyscy zostali nauczycielami. Najstarszy,
Kazimierz, zaszedł najwyżej. Został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. On
związał się z Ziemią Niemodlińską, która go
zauroczyła, tak jak jej mieszkańcy. Człowiek
wielkiego serca i niezwykle skromny. Nigdy
nie szukał poklasku i rozgłosu. Od 1962 roku, czyli od początku pobytu i zamieszkania
w Rogach, mocno zaangażowany w życie
społeczne swojej miejscowości. Był radnym
nieprzerwanie przez 35 lat, co świadczy
o wielkim zaufaniu mieszkańców do jego
działań zawodowych i społecznych.

Zamiast wypłaty – paczki z UNRY
Zdzisław Wasylik urodził się w 1937 roku w Czorntkowie w województwie tarnopolskim. Rodzice – Maria
i Michał Wasylikowie wychowali sześciu synów. W okresie wojny, jak wszędzie było ciężko. Praktycznie to najstarszy brat, który pracował
na kolei utrzymywał całą rodzinę. Ojciec pracował dorywczo. Po wojnie, w 1945
roku cała rodzina przyjechała do Polski. Przez rok Wasylikowie mieszkali w Opolu
na ulicy Struga. – W tym okresie sytuacja w Opolu była również ciężka. Brakowało wszystkiego, ale żywności najbardziej. Pamiętam, że ojciec w tym czasie był szewcem – wspomina.
Najstarszy brat Kazimierz maturę zrobił w czasie wojny. Będąc już w Opolu ukończył sześciomiesięczny kurs pedagogiczny i dostał „posadę” nauczyciela
w szkole w Malerzowicach. Po roku ściągnął tam całą rodzinę, bo w Opolu już
nie można było wyżyć. Początkowo w Malerzowicach też było trudno, ponieważ
Kazimierz nie dostawał pensji tylko czasami paczki z UNRY. Rodzinie pomagali
mieszkańcy Malerzowic. Taka sytuacja trwała około półtora roku, potem się unormowała. Kazimierz zaczął otrzymywać pensję. Ojciec, Michał Wasylik dostał pracę jako magazynier w folwarku w Malerzowicach.
Później, kiedy Kazimierz wyjechał, bracia Zdzisława Wasylika, Bolesław
i Henryk kolejno podejmowali pracę w Malerzowicach, jako nauczyciele. – Wtedy stwierdziłem, że wystarczy tych nauczycieli w rodzinie. Po zdaniu matury
w 1956 roku w Niemodlinie chciałem dostać się na architekturę. Ponieważ miałem dyplom przodownika nauki, mogłem dostać się na każdą uczelnię bez egzaminu. Ale ja chciałem na architekturę, gdzie wymagany był egzamin z rysunku, a ja nie miałem podstaw, chociaż rysować umiałem. Nie zaliczyłem
egzaminu z rysunku i nie dostałem się na architekturę. Później przez rok jeszcze jeździłem do ogniska plastycznego w Nysie. Te zajęcia dużo mnie nauczyły, a zwłaszcza pan Kamiński – mówi Zdzisław Wasylik. – Pamiętam, Nysa, to
wtedy były jeszcze ruiny.

lu. Po ukończeniu, w dalszym ciągu pracował i mieszkał w Tułowicach oraz
na pół etatu w niemodlińskim liceum.
W 1962 roku do powstałej siedmioklasowej szkoły w Rogach szukano kierownika. Inspektor oświaty zaproponował Zdzisławowi Wasylikowi stanowisko kierownika szkoły. Na rok. Do pracy w Rogach przyszła również jego żona Marianna oraz
nauczyciele Jadwiga Nieckarz i Piotr Dąbrowski. Przez ten rok pracy spotkaliśmy się
tu z bardzo dużą życzliwością mieszkańców i chęcią pomocy. To nas bardzo ujęło
i zdecydowaliśmy się zostać w Rogach, tym bardziej, że dostaliśmy mieszkanie.
Cała rodzina Wasylików to nauczyciele. Najwyżej w karierze zaszedł najstarszy brat Kazimierz, który w 1949 roku odszedł ze szkoły w Malerzowicach i dostał się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu uczelni pozostał
na niej i poświęcił się pracy naukowej, uzyskując tytuł profesora. Tą samą drogą
poszła jego żona Krystyna.
– Pozostałych pięciu braci ukończyło wyższe studia nauczycielskie, ale podczas rodzinnych spotkań nie rozmawialiśmy o szkole – śmieje się Zdzisław Wasylik. – W latach gierkowskich najbardziej ciekawiły nas wiadomości „ze świata”,
które przywoził nam z Krakowa brat Kazimierz z żoną. Oboje byli członkami Solidarności. Wszyscy spotykaliśmy się na święta i wakacje u nas w Rogach. Kazimierz z żoną jeździli po różnych uczelniach świata i w czasach cenzury opowiadali braciom o rzeczach bardzo niezwykłych i ciekawych. Jak żyje się
w zachodnich krajach, jakie są produkty.
Zdzisław Wasylik nie miał większych kłopotów z bezpieką i SB, czego nie można powiedzieć o jego bracie Henryku z Głuchołaz, przewodniczącym szkolnej Solidarności. – Niestety, zmarł trzy lata temu – z żalem mówi pan Zdzisław. – Jego kłopoty ze służbami zaczęły się od stanu wojennego.

A jednak nauczyciel

Boiska, świetlica, hala...

– Po niezaliczonym egzaminie zacząłem pracować w Tułowicach, jako... nauczyciel – śmieje się Zdzisław Wasylik. Tam też poznał kobietę życia Mariannę,
z którą ożenił się w 1960 roku. W ubiegłym roku Marianna i Zdzisław Wasylikowie obchodzili Złote Gody. Wkrótce dostał się na studium nauczycielskie w Opo-

W 1964 roku Zdzisław Wasylik rozpoczyna przy szkole budowę boiska
do siatkówki, koszykówki, ręcznej i bieżnię. – To był ogromny wysiłek. Nie było takich maszyn jak dziś. Wszystko trzeba było robić ręcznie.
(ciąg dalszy na str. 20)
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Lubię pracować
(dokończenie ze str. 19)
Przy równaniu pomogła nam trochę kopalnia z Graczy. Potem na tę glinę ludzie zwozili ziemię, żwir. Pracowali nie tylko mieszkańcy Rogów, ale i Tłustorębów,
Roszkowic i Tarnicy. Samorzutnie zorganizowały się grupy mieszkańców z tych
wsi, które każdego dnia pracowały przy boiskach. Z tymi, z którymi rozpoczynaliśmy budowę pozostało już niewielu... Co roku, 1 listopada niestety przybywa mi
zniczy, które zapalam na ich grobach. To byli wspaniali ludzie, bardzo życzliwi
dla nas, dla szkoły. W powiecie niemodlińskim było to tak niespotykane, że stawiano nas za wzór współpracy z rodzicami. Nasze hasło „Szkoła i dom – jedna
rodzina” znakomicie się sprawdzało – wspomina Zdzisław Wasylik. W tym czasie po raz pierwszy w Rogach zabłysło światło uliczne. Ze zbiórki mieszkańców
zrobiliśmy sobie oświetlenie na ulicy. I tak w czasie otwarcia zespołu boisk
przy szkole zapaliły się uliczne lampy.
Zdzisław Wasylik kierownikiem szkoły w Rogach był do 1972 roku, kiedy został gminnym dyrektorem szkoły w Graczach. Jego miejsce zajęła żona. W 1974
roku zaproponowano mu pracę w ówczesnym powiatowym inspektoracie oświaty w Niemodlinie, gdzie pracował do 1996 roku, m.in. jako inspektor i kierownik
wydziału. Po przejściu na emeryturę, wrócił do swojej ukochanej szkoły w Rogach,
gdzie na pół etatu pracował jeszcze przez cztery lata.
W 1970 roku, obok szkoły została otwarta świetlica wiejska zbudowana przez
mieszkańców. – Pracowali przy niej wszyscy, od dzieci po najstarszych. Murarzem
był nieżyjący już pan Kowalczyk z Gór, cieślą śp. Mieczysław Chmura. Pracowali bez zapłaty, społecznie. To był nasz, wspólny wysiłek, który znalazł oddźwięk
w województwie – mówi pan Zdzisław.
Wybudowana świetlica oficjalnie była nazywana barakiem świetlicowym,
gdyż miała być obiektem tymczasowym. Mimo to dotrwała do 1997 roku, czyli 27 lat. Na miejscu zburzonej świetlicy powstała hala sportowa. W budowie pomógł były kurator oświaty Franciszek Minor. – Spotkałem się z nim w szkole w Grabinie podczas otwarcia sali. Podszedł do mnie i zapytał, kiedy w Rogach
wybudujemy jakąś salę. Może by postawić ją na miejscu świetlicy? – Głośno zastanawiałem się. – Napiszcie podanie, zobaczymy – odpowiedział.
Połowę środków na budowę hali sportowej dało kuratorium, drugą rada
z Niemodlina, która bardzo przychylnie ustosunkowała się do naszej propozycji

budowy. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997/98 odbyła się w Rogach,
w nowej hali sportowej.

Ukryta pasja
W 1972/73 w Rogach powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa i uczy się
tu prawie 200 uczniów. Wtedy do placówki zawitali przedstawiciele kopalni Chorzów – Batory z propozycją, by tu zorganizować kolonie dla dzieci ze Śląska.
– Spodobała im się nasza szkoła zlokalizowana w zabytkowym pałacyku. Nie
bez znaczenia był okalający budynek pięciohektarowy park, część stawu przerobiona na kąpielisko dla dzieci i boiska sportowe. To ich przyciągnęło i przez
osiem lat były tu kolonie – tłumaczy Zdzisław Wasylik. – Na pierwszym turnusie
przebywały dzieci z Chorzowa, na drugim dzieci z byłego NRD. Kopalnia dużo
nam pomogła. Dzięki niej mamy m.in. drogę asfaltową do i wokół szkoły, wykonano wiele remontów szkoły. To był dobry okres dla naszej szkoły. Kiedy zmieniła się dyrekcja kopalni, kontakty z Chorzowem urwały się.
Przez kilkanaście lat Zdzisław Wasylik wydawał bezpłatny informator wiejski, który był wręcz rozchwytywany przez mieszkańców i czytany „od deski do deski”. – Teraz w dobie powszechnej dostępności do mediów i komputerów nie ma
już takiej potrzeby – uważa.
Zdzisław Wasylik nie chce mówić
o swoich zasługach, ale wciąż podkreśla
niesamowite zaangażowanie rodziców
i mieszkańców Rogów. Razem z nimi Zdzisław Wasylik pracuje od 1962 roku, kiedy
przyjechał tu, jako młody nauczyciel i kierownik szkoły. Po latach jest tu traktowany,
jako „swój”.
Mało, kto wie o innej pasji Zdzisława
Wasylika, którą realizuje w zaciszu domu.
Jest nią malarstwo. W jednym z pokojów
ma swoją pracownię, gdzie maluje obrazy
techniką olejną. Ma ich pokaźny zbiór,
z których można urządzić niezwykłą wystawę. Gdyby tylko dał się na nią namówić…
– Nie ma czym się chwalić – skromnie mówi. – Ja to robię dla siebie.
Jerzy Pietraszko

