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Święta Bożego Narodzenia przed nami. Miło nam
zatem zaprezentować Państwu świąteczne wydanie
„Pulsu Niemodlina”. Oprócz wielu życzeń, relacji z imprez mikołajkowych, felietonu na temat świąt i tematów
z nimi związanych, znajdziecie również stałe rubryki naszego pisma. Przede wszystkim opisujemy sprawy bieżące dotyczące naszej gminy. Jak zwykle dołączamy biuletyn gminny, a także przeprowadzamy ciekawe
rozmowy m.in. z burmistrzem Niemodlina Mirosławem
Stankiewiczem oraz z Teresą Adamczyk, dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
W tym numerze nie brakuje również relacji
z rozdania statuetek Tadeusza, przyznawanych przez
Szkołę Podstawową w Rogach osobom, które przysłużyły się placówce i pomagają w jej działalności. Piszemy także o Barbórce w Graczach. Ważnym tematem dla wielu mieszkańców gminy jest obwodnica Niemodlina, o spotkaniu w tej
sprawie w Ośrodku Kultury w Niemodlinie również informujemy na łamach naszego pisma. Ponadto znajdą Państwo w nim zapowiedzi kulturalne oraz informacje sportowe. Zachęcamy do lektury.
Redakcja

W GRUDNIU ZA GROSZE:
– ZIMNE OGNIE
– FAJERWERKI
– ŚWIECZKI

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

Wydarzenia
W dniu 23 listopada 2011 roku w hotelu Domino odbyła się uroczystość
z okazji 10-lecia funkcjonowania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie, połączona z wręczeniem
cer tyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla normy ISO 9001:2008.
Dokument z rąk przedstawiciela firmy certyfikującej Det Norske Veritas Eweliny Motyl-Teterycz odebrała dyrektor Teresa Adamczyk.
Wśród zgromadzonych gości na uroczystości nie
zabrakło m.in. pierwszego dyrektora SZOZ Jacka Cieplucha, Ireny Barczyk – zastępcy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu, Bartłomieja Kostrzewy – zastępcy burmistrza Niemodlina, Mariusza Nieckarza – przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie, ks. proboszcza
Jerzego Chyłka, Haliny Żyły – pełnomocnika prezydenta miasta Opola ds. zdrowia i programów profilaktycznych, Sabiny Wiatkowskiej Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Pawła
Miękusa – Przedstawiciela SERVMED-u (firma przygotowująca do certyfikacji), przedstawicieli Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Opolu, Głuchołazach
i Brzegu, przedstawicieli Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie obecnej i poprzednich kadencji, naczelników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy
Niemodlin, lekarzy oraz byłych i obecnych pracowników SZOZ w Niemodlinie.

Pracownicy SZOZ-u

Jubileusz 10-lecia SZOZ w Niemodlinie
– Dziś mam przyjemność przypomnieć ważną
datę – 31 lipca 2001 roku, na wniosek Rady Miejskiej
w Niemodlinie, SZOZ został wpisany do rejestru wojewody opolskiego. Działalność medyczną rozpoczął
od stycznia 2002 roku, a w lutym przyjęto pierwszych
pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – powiedziała na wstępie spotkania dyrektor Teresa Adamczyk, dodając: – Jestem zaszczycona spotkać się z osobami, które wspierały naszą pracę, zwłaszcza w tym
pierwszym, trudnym okresie działalności Zakładu.
Wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali
słuszność powołania przed dziesięcioma laty tej,
służącej przede wszystkim najbardziej potrzebującym, jednostki. Jest ona godnym do naśladowania
przykładem dla innych, jej podobnych, funkcjonują-

Celem nadrzędnym naszej działalności jest świadczenie usług
medycznych na wysokim poziomie
Z dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, Teresą Adamczyk,
rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina:
Na czym polega działalność SZOZ w Niemodlinie?
Teresa Adamczyk: Aktualnie w strukturach SZOZ-u działalność medyczną prowadzą dwie komórki organizacyjne: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym świadczymy okresową opiekę całodobową dla pacjentów przewlekle i obłożnie chorych. Zakres usług medycznych w ZOL-u obejmuje kontynuację leczenia po zakończonej hospitalizacji, pielęgnację i rehabilitację.
Prowadzimy też specjalistyczną opiekę długoterminową
dla pacjentów wymagających ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora.
Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność ambulatoryjną dla świadczeniobiorców na podstawie skierowań
od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Zabiegi obejmują: elektroterapię, leczenie polem magnetycznym, światłolecznictwo, masaż oraz kinezyterapię, w tym ćwiczenia
indywidualne metodami neurofizjologicznymi.
PN: SZOZ w Niemodlinie w tym roku obchodzi 10-lecie swojego funkcjonowania. Czy trudno było przekonać mieszkańców, ówczesne
władze, że warto jest powołać tego typu jednostkę i że będzie ona działała z korzyścią dla
wszystkich?
Teresa Adamczyk: Nie uczestniczyłam bezpośrednio w tych działaniach, ale każdą inicjatywę, mającą na celu powstanie jednostki prowadzącej usługi medyczne należy popierać, bo lecznice służą społeczeństwu,
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obojętnie, jaki zakres świadczeń medycznych oferują. Były wątpliwości i zdania podzielone wśród decydentów, czy
właśnie taki zakład ma być w Niemodlinie. Dzisiaj, kiedy
zmieniły się procedury leczenia szpitalnego, a pacjent jest
niewydolny w zakresie samoobsługi i potrzebuje wielomiesięcznej opieki i rehabilitacji może korzystać z pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Ci, którzy wówczas mieli wątpliwości, dzisiaj już wiedzą, że zapotrzebowanie na opiekę długoterminową jest coraz większe
i działalność takiego zakładu jest z korzyścią dla wszystkich potrzebujących.
PN: Co przez 10 lat udało się państwu osiągnąć?
Teresa Adamczyk: Ten okres wieloletniej działalności pozwolił nam zbudować doświadczoną i prężnie działającą organizację. Placówka się rozwija, poszerzamy pakiet oferowanych świadczeń. Personel medyczny systematycznie uczestniczy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Celem nadrzędnym naszej działalności jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy. Nad tym pracujemy
w sposób ciągły i mamy świadomość stałego doskonalenia i rozwoju zakładu.
PN: Mogą być państwo przykładem dla innych, o czym świadczy m. in. przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla normy ISO 9001: 2008. W czym tkwi państwa sukces? Co oznacza dla państwa ten certyfikat, jakie niesie korzyści w praktyce?
Teresa Adamczyk: Moi pracownicy, cały zespół,
to ludzie oddani swojej pracy, którzy mogą być przykładem, jak powinna wyglądać wzorowa służba drugiemu
człowiekowi, bo chyba tak trzeba nazwać proces pielęgnacji człowieka przewlekle chorego, niepełnosprawnego z zaburzoną świadomością albo bez świadomości. I to

cych w województwie i kraju. Certyfikat, który został
przyznany Samorządowemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie jest tego najlepszym
dowodem.
Ewelina Motyl-Teterycz, wręczając dyrektor
Adamczyk cer tyfikat, pogratulowała jej sukcesu:
– Chciałam podziękować pani Teresie Adamczyk
za ogromne poświęcenie, wysiłek i wkład w przygotowanie placówki do certyfikacji. Oprócz skuteczności leczenia, ważny jest bowiem nowoczesny system
zarządzania jakością, który pozytywnie wpływa
na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta. To
właśnie temu ma służyć nowoczesny system zarządzania.
Katarzyna Knieja
jest nasz sukces, bo pacjenci i ich opiekunowie wybierają naszą placówkę i ufają nam, a my wierzymy w sens prowadzonej opieki nad pacjentem.
Co oznacza certyfikat? Wiarygodność, bezpieczeństwo, zaufanie i prestiż. Wdrożenie ISO potwierdza nowoczesną organizację pracy w zakładzie. Każdy etap
procesu pielęgnacji i rehabilitacji naszego pacjenta,
od dnia przyjęcia do dnia wypisu, jest monitorowany
i zapisany w procedurach. To jest bezpieczne i dla pacjenta i dla personelu medycznego.
Ponadto, w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług medycznych z NFZ, ofer ta zakładu, który posiada cer tyfikat ISO jest dodatkowo punktowana. To jest bardzo ważne, ale czekamy, kiedy NFZ, za jakość będzie płacił więcej. Certyfikat został nam przyznany przez jednostkę cer tyfikującą Det Norske Veritas. 3 października 2011r. został przeprowadzony
audyt certyfikujący, na którego podstawie wydano pozytywną ocenę, że system zarządzania jakością
w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie odpowiada wymaganiom normy
ISO 9001: 2008. Cer tyfikat obejmuje świadczenie
usług opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi oraz działalność
fizjoterapeutyczną.
PN: Jakie mają państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o funkcjonowanie jednostki?
Teresa Adamczyk: Staramy się o zwiększenie kontraktu z NFZ-em na świadczenia w Gabinecie Fizjoterapii z ukierunkowaniem działalności na rehabilitację dzieci, ćwiczenia specjalne i indywidualną pracę z pacjentem.
Myślimy o poradni rehabilitacyjnej.
W planie strategicznym mamy inwestycje: ocieplenie budynku i remont starej części obiektu z dostosowaniem kolejnych pomieszczeń na działalność medyczną, zaprojektowanie alejek spacerowych dla pacjentów i odwiedzających. Realizacja planu inwestycyjnego jest możliwa
przy wsparciu władz gminy, o tym skutecznie rozmawiamy z burmistrzem Niemodlina. Mamy jeszcze dużo
do zrobienia.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Niemodlina

W dniu 4 grudnia 2011 roku Święty Mikołaj zawitał do wszystkich najmłodszych i tych trochę starszych
mieszkańców Sadów. W świetlicy wiejskiej w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja dzieci, młodzież i dorośli wspólnie wesoło się bawili, do tańca
zachęcał profesjonalny DJ, a dla łasuchów przygotowano słodki poczęstunek i napoje.

Słodki Mikołaj
w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie

Święty Mikołaj
z prezentami w Sadach

W dniu 6 grudnia br. dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych,
muzycznych i tanecznych Ośrodka Kultury w Niemodlinie Mikołaj i pani Mikołajka przygotowali wielki kosz pełen słodyczy.
Miły słodki upominek dostali również instruktorzy niemodlińskiej placówki oraz rodzice odbierający dzieci po zajęciach.
Z pewnością ten sympatyczny akcent sprawił, że na niejednej buzi pojawił się tego dnia uśmiech, który
zapewne jest lekarstwem na małe i duże smuteczki.
kk

Zabawa mikołajkowa w świetlicy środowiskowej
Niestety z powodu nadmiaru pracy,
w dniu 6 grudnia 2011 roku, Mikołaj nie mógł
przybyć osobiście do dzieci korzystających
ze świetlicy środowiskowej, która ma swoją
siedzibę w Niemodlinie.
Pozostawił jednak dla wszystkich, dziewiętnaścioro
podopiecznych, którzy uczestniczyli w mikołajkowej zabawie, wspaniałe prezenty. Konkurencje spor towe, tańce i gry przygotowały opiekunki – Anna Miler, Lucyna Ostrowska i Dagmara Sarna, która zadbała o to,
by wszystkie uśmiechnięte buzie dzieci uwiecznione zostały na kolorowych zdjęciach. A śmiechu, słodkich upominków i serdecznych życzeń z pewnością w dniu Świętego Mikołaja nie brakowało w niemodlińskiej placówce.
Zorganizowanie zabawy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Niemodlina i Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
kk

Cudownych, ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie życzliwych
ludzi, a w Nowym Roku dużo zdrowia,
uśmiechu na co dzień, kolorowych,
pięknych chwil
i wszystkiego dobrego
czytelnikom „Pulsu Niemodlina”
życzy
firma „Ornament” z Nysy - oprawa
obrazów, artykuły dla plastyków.

W końcu długo oczekiwany gość przyjechał
do Sadów z workiem pełnym prezentów. Nie zabrakło ich zarówno dla maluchów, które na spotkanie z Mikołajem przyprowadzili rodzice, jak
i dla całkiem już dorosłej młodzieży. Starsze dzieci musiały w zamian za upominek wyrecytować
wierszyk, zaśpiewać piosenkę lub odpowiedzieć
na pytania przygotowane przez Mikołaja. Dzieci na pytania odpowiadały śpiewająco, z pewnością zasłużyły więc na wspaniałe nagrody oraz
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Spotkanie z Mikołajem było możliwe dzięki zaangażowaniu sołtys miejscowości Marty
Biernackiej i całej Rady Sołeckiej, a także dzięki radnemu Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartoszowi Wajmanowi.
Organizatorzy imprezy dziękują rodzicom
za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie sali oraz składają serdeczne podziękowania
tym, którzy dołączyli do grona Pomocników
Św. Mikołaja, a byli nimi:
Kwiaciarnia Sonia • Restauracja „Na wyspie” • Ireneusz Sydor • Zott Polska Sp. z o.o.
• Odra Sp. z o.o. w Opolu • Jeronimo Martins
Dystrybucja S.A. (Biedronka) • Drogeria S-Trade • Bank Spółdzielczy w Namysłowie o. Niemodlin • sklep art. przem. Papirus • sklep
ziel.- med. Melisa • AHU Jarko • Salon Sukien
Ślubnych Aurelia • kwiaciarnia Mariaż • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu • Cegielnia Niemodlin Jakubik Józef.
kk

Niech z pierwszą gwiazdą na niebie, zwiastującą
Boże Narodzenie, w Państwa domach zapanuje
radość, pokój, nadzieja lepszego jutra. By wszystkie
smutki i zmartwienia odeszły wraz ze starym
rokiem, a w Nowym 2012 Roku zdrowie, pogoda
ducha i pomyślność nie opuszczały.
Wszystkim mieszkańcom
Gminy Niemodlin i klientom
życzy
kwiaciarnia Sonia Niemodlin
www. kwiaciarnia-sonia.pl

Wydarzenia

Wystrzałowy Mikołaj
w Wydrowicach

W Wydrowicach przyjście Świętego Mikołaja było prawdziwie wystrzałowe. Towarzyszył mu bowiem pokaz kolorowych fajerwerków i sztucznych ogni, który w niedzielny
wieczór, 4 grudnia 2011 r., prezentował się
wyjątkowo pięknie.
Później było już tylko to, co zwłaszcza najmłodsi, lubią najbardziej, czyli prezenty, wspólna zabawa
przy wesołej muzyce na żywo i zdjęcia. W rozdawaniu
prezentów Mikołajowi pomagały anioł i diabełek,
a przygotowaniami do spotkania, zakupem prezentów
i organizacją mikołajkowej imprezy zajęli się mieszkańcy Wydrowic, szczególnie Katarzyna Diłaj, radny Bartosz Wajman oraz sołtys Władysław Pruszyński.
Organizatorzy szczególnie dziękują również RSP
Wydrowice za wsparcie imprezy poprzez udostępnienie sali.
Już dziś mieszkańcy zapraszają na zimowy kulig,
a w marcu na imprezę z okazji Dnia Kobiet.
kk

Mikołaj w Lipnie

Mikołajki
w bibliotece
W dniu 5 grudnia br. w oddziale dla
dzieci Biblioteki Publicznej w Niemodlinie odbyła się impreza mikołajkowa.
Odwiedzili nas uczniowie z klasy I SP
nr 2 w Niemodlinie, którzy oczekując
przyjścia Świętego Mikołaja, uczestniczyli w ciekawych i wesołych zabawach.

W świetlicy wiejskiej w Lipnie
na przyjście Świętego Mikołaja czekało
siedemdziesięcioro dużych i małych
mieszkańców miejscowości.
Daleka droga, jaką z Laponii do Lipna przebył
Mikołaj, z pewnością się opłaciła, bo wszystkie
dzieciaki były zachwycone długo oczekiwanym gościem i prezentami, które przyniósł. Warto podkreślić, że Mikołaj miał oddanych pomocników, którzy
zapewnili słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.
Organizatorami mikołajowego święta byli sołtys Lipna Jan Gorczowski, Rada Sołecka oraz radny Rady Miejskiej w Niemodlinie Bartosz Wajman.
kk

Mikołaj w szkole
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Zgodnie z tradycją dnia 6 grudnia br.
w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
odbyło się Spotkanie Mikołajkowe.
Uczniowie już od kilku dni wyczekiwali na spotkanie z Mikołajem, który tym razem ich nie zawiódł
i przybył do szkoły. Już przy drzwiach witał wszystkich
i częstował cukierkami. Potem z workiem pełnych prezentów spotykał się z uczniami w klasie.
W towarzystwie Śnieżynek Mikołaj rozdał paczki ze słodyczami i w podziękowaniu usłyszał świąteczne piosenki wykonane przez uczniów.
Barbara Kołodyńska

Samych tylko pozytywnych
myśli, słów i ludzi wokół,
ciepłych życzeń, dużo zdrowia,
radości i spokoju z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku
wszystkim klientom
i mieszkańcom Gminy
Niemodlin składa
Zarząd i Pracownicy „Społem”
PSS Niemodlin.

Najmłodsi obejrzeli pokaz multimedialny
– „Święty Mikołaj” oraz odpowiadali na pytania
mikołajkowego quizu. Wysłuchali opowiadania
o nadchodzących Bożonarodzeniowych Świętach, a także wzięli udział w zabawach i konkursach m. in.: „robimy łańcuch choinkowy”, „portrety wesołego Mikołaja”, „śnieżne kule” oraz
układały „mikołajkowe puzzle”.
Dzieci z niecierpliwością oczekiwały przyjścia samego Świętego Mikołaja, a gdy ten pojawił się, z workiem pełnym słodyczy, przywitały go
z wielkim entuzjazmem. Chętnie zdradzały sekrety oczekiwanych prezentów po czym Mikołaj obdarował wszystkie maluchy słodkimi upominkami, które sprawiły im wiele radości.
Na zakończenie, gdy emocje odrobinę opadły, wszyscy obejrzeli świąteczny film animowany „Pada Shrek”.
Wspólna zabawa w bibliotece, w którą zaangażowali się rodzice oraz wychowawczyni klasy
pani Jolanta Kamaryk, upłynęła w bardzo w miłej i wesołej atmosferze.
Dorota Olszewska

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałych
prezentów pod choinką, pogody ducha, która
rozwiewa wszelkie smutki
oraz dużo zdrowia, spełnienia marzeń
i wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 Roku
życzy
Agencja Usługowo-Handlowa w Niemodlinie - JARKO.
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Barbórka w Graczach
Tegoroczne święto górników
tradycyjnie obchodzone było
przez Spółkę „Bazalt Gracze”.
Uroczystość odbyła się w dniu 3
grudnia br., w Zakładowym Domu Kultury w Graczach.

Prezes spółki Bazalt-Gracze
Andrzej Miśta

Rozpoczynając spotkanie prezes Spółki Andrzej
Miśta gorąco przywitał przybyłych gości, na czele
z samorządowcami gminy Niemodlin, proboszczem
graczewskiej parafii, byłymi i obecnymi pracownikami
firmy oraz mieszkańcami gminy Niemodlin.
– To radosne święto, które obchodzimy, jest
ukoronowaniem tego, co robimy na co dzień w ciągu całego roku. Jest to święto radosne – podkreślał
prezes Miśta. – Pozwólcie, że złożę wszystkim górnikom, całej braci górniczej najlepsze życzenia barbórkowe. Niech wam się darzy, niech wam szczęście sprzyja, żebyśmy wszyscy razem mogli jeszcze
coś razem zrobić nie tylko dla siebie, ale również
dla naszego otoczenia.
Po życzeniach od prezesa Spółki „Bazalt-Gracze” przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród zasłużonym pracownikom kopalni.

Za 45 lat pracy w górnictwie i Spółce „Bazalt
-Gracze” dyplom i nagrodę otrzymał Ryszard Kucharski. Za 35 lat pracy w górnictwie i Spółce „Bazalt Gracze” „srebrną odznakę”, honorowy dyplom i nagrodę otrzymali: Edward Dutkiewicz,
Grzegorz Malinowski i Wacław Skaza. Za 30 lat
pracy w Spółce „Bazalt-Gracze” dyplom i nagrodę otrzymali: Waldemar Dziedzic, Krzysztof Janda i Władysław Szewczyk. Za 25 lat nienagannej
pracy w górnictwie złoty zegarek, „brązową odznakę” i honorowy dyplom otrzymali: Zenon Banaś i Marek Lach. Natomiast odchodzący
na emeryturę za długoletnią pracę w Spółce pamiątkowy grawerton i nagrodę otrzymali: Ryszard
Kucharski i Zenon Banaś.
Po oficjalnej części barbórkowych uroczystości
nastąpił występ ar tystyczny dzieci z Przedszkola
w Graczach, Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Graczach. Recytowane i śpiewane
życzenia od najmłodszych, płynące ze sceny, spotkały się z entuzjazmem wzruszonej publiczności,
którą większość stanowili górnicy. Dopełnieniem
pełnego emocji popołudnia był minirecital wokalistki Magdaleny Krzemień.
Katarzyna Knieja

Zasłużeni dla górnictwa
pracownicy spółki Bazalt-Gracze

Magdalena Krzemień

Życzenia od najmłodszych
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Stało się już tradycją, że tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Rogach, ma miejsce uroczystość
wręczenia statuetek Tadeusza,
nazwanych tak od imienia patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki.
Nie inaczej było w tym roku. Tym razem już po raz
siódmy osoby związane ze szkołą, przyjaciele, darczyńcy, rodzice i osoby współpracujące z placówką w Rogach
zostały odznaczone tym zaszczytnym wyróżnieniem.
Gala rozdania Tadeuszów odbyła się 16 grudnia br.
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogach.
Na przybyłych gości, przedstawicieli władz gminy
Niemodlin na czele z burmistrzem Mirosławem Stankiewiczem, rodziców, nauczycieli, społeczność zamieszkującą Rogi, sponsorów i przyjaciół szkoły, czekało wiele atrakcji. Już sam wystrój sali gimnastycznej w Rogach
wprowadzał w świąteczny nastrój i zwiastował wspaniały wieczór. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach,
Jolanta Włoch, serdecznie przywitała gości, nawiązując
także do zbliżających się świąt: – To czas, kiedy gasną
wszelkie spory. To okres przebaczenia i miłości. Cieszę
się, że chcieli państwo spędzić z nami dziś ten wieczór.
Dzisiejsza uroczystość jest największą uroczystością
w roku szkolnym naszej szkoły. Jest to okazja także, aby
zaprezentować talenty, umiejętności naszych uczniów,
absolwentów oraz kolejny raz przedstawić grę aktorów
Amatorskiego Zespołu Teatralnego, działającego
przy szkole w Rogach.
Po tej zapowiedzi, przyszła kolej na oficjalne zaprezentowanie osób wyróżnionych Tadeuszem, którego
przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach. Warto zaznaczyć, że do tej pory statuetkę tę dostało już czterdzieści osób zasłużonych dla szkoły, w tym dwie osoby prawne. O jej przyznaniu decyduje Kapituła, a każdy członek
Kapituły ma prawo zgłaszania kandydatów drogą dyskusji oraz wymiany argumentów za poszczególnymi kandydatami. Osoba raz uhonorowana może ponownie
zostać wyróżniona w następnych edycjach konkursu.

A oto laureaci Tadeusza 2011:
Kategoria I – Osobą wspierająca szkołę w sposób szczególny został Tomasz Bandrowski. Statuetkę
Tadeusza otrzymał za to, że jako rodzic w sposób szczególny interesuje się życiem klasy. Wspiera finansowo
i rzeczowo wiele imprez klasowych, pomaga w organizacji wycieczek, częściowo je finansując.
Kategoria II – Działalność na rzecz szkoły
– Mirella Łabuz – rodzic i członek Rady Rodziców
– swoją szczególną obecność w życiu szkoły zaznaczy-

Tadeusze rozdane
ła poprzez uszycie strojów do występów dla Amatorskiego Teatru działającego przy Szkole Podstawowej
w Rogach.
– Mariusz Jędrzejczyk – statuetkę Tadeusza otrzymał za bezinteresowną pomoc materialną, za życzliwość i wspieranie wszelkich inicjatyw szkoły.

Amatorski Zespół Teatralny

– Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Niemodlinie – za szczególną współpracę ze szkołą. Długoletnie wspieranie
akcji letnich i zimowych dla uczniów. Pomoc w organizacji warsztatów profilaktycznych i zimowisk. Finansowe wspieranie autorskich programów profilaktycznych
nauczycieli.
– Iveta Nyvltowa – dyrektor partnerskiej szkoły
tańca Bonifac z miejscowości Rtyne v Podkrkonosi.
Dzięki współpracy odbywa się wymiana uczniów. Możliwym stało się przybliżenie kultury i tradycji obu regionów i krajów. Działania Pani Ivety przysłużyły się wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu przyjacielskich
kontaktów pomiędzy dziećmi z Polski i Czech.
Aktorzy na scenie

Kategoria III – Darczyńca, sponsor
– Kazimierz Sewioło – właściciel firmy Domus.
Statuetkę Tadeusza otrzymał za bezinteresowną pomoc
i bezpłatne wykonanie prac remontowych na terenie
Szkoły Podstawowej w Rogach.
Oprócz głównej części uroczystości związanej
z wręczeniem statuetek, program wieczoru wypełniony
był przede wszystkim śpiewem i tańcem. O prawdziwych talentach, tkwiących w uczniach, absolwentach
i osobach związanych ze szkołą rzeczywiście mogliśmy się przekonać słuchając i podziwiając występy taneczne i wokalne. Na scenie wystąpili m. in.: uczeń klasy V – Maciej Nowak, absolwentka Aldona Zając oraz
Magdalena Skaza, którą do występu przygotował Zenon Kulczyński.
Na zakończenie wieczoru zaprezentowali się aktorzy Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Rogach, pod kierunkiem reżysera Zdzisława
Wasylika, którzy przedstawili tradycyjne Boże Narodzenie, ze zwyczajami, śpiewaniem kolęd i pastorałek. Nie
brakowało zatem świątecznej muzyki, humoru, do którego aktorzy Amatorskiego Teatru zdążyli już nas przyzwyczaić oraz świątecznych życzeń i podziękowań.
Katarzyna Knieja
Amatorski Zespół Teatralny
przy szkole Podstawowej
w Rogach wystąpił w składzie:
Dziecięcy Zespół Taneczny: Karolina i Patrycja
Bednarczyk, Ewa Szargut, Marta Pochwat, Ewelina Połowniak, Zuzanna Zając
Chór: Sandra Łapszańska, Natalia Nowak, Klaudia Wajman, Maciej Szurgut, Mateusz i Paweł Arab,
Dominika Kaczmarska, Aleksandra Bednarz, Daria Łabuz, Wiktor Wieja, Michał Kupczak, Natalia Koper.
Zespół aktorów dorosłych: Wiesław Pogonowski, Jan Łoziński, Barbara Witek, Andrzej Domalewski, Jolanta Burko, Anna Jędrzejewska, Ryszard Turek,
Bożena Gala, Dawid Włoch, Aldona Zając, Sebastian Głąb, Hanna Salera, Bartek Głąb, Maciej Nowak, Jolanta Włoch.
Oprawa muzyczna: Waldemar Juzwa
Prezentacja multimedialna: Agnieszka Wrzodek
– Bednarczyk
Nagłośnienie: Piotr Sopel
Oświetlenie: Piotr Jagi
Zdjęcia: Damian Nowak
Dekoracja: Krystyna Kuźniak, Agnieszka Wrzodek-Bednarczyk, Krystyna Kuśnierz, Małgorzata Pasierbek.
Reżyser: Władysłw Wasylik.
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Niemodlina

Historia Lokalna – spotkanie dwudzieste drugie
W dniu 5 grudnia 2011 r. odbyło się 22. spotkanie w ramach projektu Historia Lokalna. Z odczytem w Ośrodku Kultury w Niemodlinie wystąpiła dr Renata Kobylarz-Buła z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Święto pszczelarzy
W dniu 11 grudnia 2011 roku w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie Koła Pszczelarzy, zrzeszające członków
z Niemodlina i Tułowic.
Spotkanie miało charakter szkoleniowy, a także było okazją do podzielenia
się opłatkiem i złożenia sobie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
7 grudnia wszyscy pszczelarze obchodzą dzień swojego patrona – św. Ambrożego. Uczestnicy przedświątecznego spotkania w Ośrodku Kultury mogli
więc również wspólnie uczcić tę ważną dla nich datę.
Wszystkich gości przywitała prezes Koła Łucja Kozik, następnie zaprosiła
do wysłuchania wykładu dr. inż. Macieja Winiarskiego i obejrzenia przygotowanej przez niego prezentacji multimedialnej na temat sposobów walki z pasożytem pszczoły miodnej, wywołującej chorobę pszczół – warrozę.
Po części naukowej nastąpiła część artystyczna. W klimat Świąt wprowadził wszystkich zespół muzyczny z Lewina Brzeskiego, pod kierunkiem Mariana Kosińskiego, który zaprosił do wspólnego kolędowania. Nie zabrakło także
wzajemnych życzeń, dzielenia się opłatkiem, ogólnej radości i wzruszeń, którym
sprzyja wyjątkowy czas Bożego Narodzenia.
kk

Książka o obozie pracy przymusowej
w Magnuszowiczkach
W kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Magnuszowicach, w dniu 14 grudnia br., odbyła się promocja książki dr Henryki Maj pt. „Więźniowie obozu pracy przymusowej w Klein Mangersdorf w prowincji górnośląskiej w latach 1941-42”.
Spotkanie zorganizowało Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, które jest
wydawcą książki oraz Sołtys i Rada Sołecka Magnuszowic.
W okresie istnienia obozu w Magnuszowiczkach, w latach 1940-44, Polacy z Górnego Śląska i części Małopolski pracowali przy budowie powstającej
autostrady Berlin – Wrocław – Gliwice.
Autorka publikacji napisanie książki zawdzięcza m.in. swojemu ojcu, który
był więźniem obozu. To dzięki niemu miała możliwość poznania innych więźniów.
Posiadali oni bogatą dokumentację, która posłużyła za materiał do książki.
W słowie od wydawcy, zawartym w książce, przewodniczący NTR Lesław
Janicki przypomina: – Historia upamiętniania ofiar obozu rozpoczęła się
przed kilkunastoma laty, kiedy Edward Sitarz, były więzień obozu, odwiedził Magnuszowiczki. I dalej cytuje wspomnienia Edwarda Sitarza: – Pewnego dnia,
po 56 latach, bodajże w lipcu 1997 r. odnalazłem pewne przecinki leśne i płyty betonowe po magazynach obozowych, łaźniach i latrynach. Czuję wielką satysfakcję i spełnienie, że udało się odnaleźć to miejsce niewoli i cierpienia. Należało się to wszystkim ofiarom terroru i nienawiści rasowej: przede wszystkim
tym, którzy zmarli lub zostali zamęczeni w tym obozie, ale również tym, którym
udało się przeżyć, i jak ja wciąż nie mogą zapomnieć.
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Nadleśnictwa Tułowice, RSP Wydrowice, Archiwów Opolskich Sp. z o. o.
Wieczorowi promocyjnemu książki towarzyszył podniosły, pełen wzruszeń
nastrój. W programie znalazło się m.in. złożenie kwiatów i zniczy pod pamiątkową tablicą upamiętniającą więźniów, modlitwa okolicznościowa oraz wystąpienia organizatorów – Lesława Janickiego – Przewodniczącego NTR i Marii
Wachowskiej – Sołtys Magnuszowic. Słowo do zgromadzonych wygłosiła również autorka książki dziękując m.in. tym, bez których nie doszłoby do jej powstania, wielkich, skromnych bohaterów tamtych czasów – pracowników obozu.
Spotkanie uświetnił także koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Retrofonika.
Katarzyna Knieja

Tematem, ostatniego już spotkania z tego cyklu, były losy ludności autochtonicznej w powiecie niemodlińskim w latach 1945-1950. Na sali obecni byli przedstawiciele organizatorów – członkowie Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego,
burmistrz Niemodlina oraz przedstawiciele Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
a także mieszkańcy Niemodlina zainteresowani podjętym tematem.
Poruszany temat, jak się okazało po odczycie, wywołał dużo emocji i ożywioną dyskusję. Skomplikowane bowiem były dzieje mieszkańców naszej Ziemi
Niemodlińskiej, w tym również Ślązaków i ludności uznanej przez powojenne
władze Polski Ludowej za Niemców. Musieli oni, często zostawiając rodziny
w Polsce, wyjeżdżać na Zachód. Miało to miejsce przede wszystkim wśród małżeństw „mieszanych”, w których mąż został uznany za obywatela Niemiec, a żona za Polkę lub odwrotnie. Wiele rodzin w ten sposób zostało rozbitych. Zarówno ci, co zostali, jak i wysiedleni do Niemiec skazywani byli na samotność
i poczucie odosobnienia.
Dość popularne w tamtym okresie w Polsce, jak mówiła dr Kobylarz-Buła, było hasło: „Ani jednego Niemca w Polsce”. W 1939 roku na terenie powiatu niemodlińskiego zamieszkiwało 39 tys. osób. Obok ludności niemieckiej, posługującej się
wyłącznie swoim językiem ojczystym, mieszkały również osoby posługujące się językiem polskim, jak i osoby dwujęzyczne. Do końca października 1945 roku z powiatu niemodlińskiego wysiedlono około 4 tys. osób, dobrowolnie miało wyjechać 880 osób. Jeszcze na początku 1946 roku na terenie powiatu mieszkało
ok. 14,5 tys. Niemców.
Do największych przesiedleń doszło między czerwcem a sierpniem 1946 roku. Po wysiedleniach, w sierpniu 1946 roku, na terenie powiatu miało mieszkać ok. 2
tys. Niemców.
kk
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z Burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
Puls Niemodlina: Panie Burmistrzu, mija 2011 rok. Jakim był dla Pana?
Mirosław Stankiewicz: Takim, jak dla większości Polaków. Był trudnym rokiem. Właśnie mija rok
od ostatnich wyborów samorządowych. Rada Miejska
w większości to nowi radni, stąd też ten rok, to ciągłe dokształcanie się i poszukiwanie płaszczyzn porozumienia
i zrozumienia dwóch równorzędnych organów gminy:
uchwałodawczego – rady oraz wykonawczego – burmistrza. Mam nadzieję, że najtrudniejsze chwile mamy już
za sobą. Mijający rok to też rok wyborów nowych sołtysów i rad sołeckich. Większość sołtysów to także nowi ludzie. Ich wybory przebiegały w zróżnicowany sposób.
Mieliśmy przypadki, na przykład w Graczach, gdzie sołtysa wybierano prawie miesiąc, po bezskutecznym zgłaszaniu ponad 20-tu kandydatur i niskiej frekwencji. Ale
mieliśmy też do czynienia z wyborami w pierwszym terminie i przy frekwencji sięgającej 70% mieszkańców.
Cieszy fakt coraz większego zainteresowania mieszkańców wsi wyborami na najniższym szczeblu samorządności. I wreszcie ten rok, to ciągłe i desperackie próby kilku
osób z PSL-u wzruszenia wyniku wyborczego burmistrza
w naszej gminie. Od doniesień do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej, poprzez sądy okręgowe i apelacyjne ludzie ci próbowali destabilizować sytuację społeczno-polityczną w Niemodlinie. Wszystkie te instytucje
potwierdziły prawomocność wyboru mojej osoby na stanowisko Burmistrza Niemodlina. Prawda zwyciężyła.
Ostatecznie plan destabilizacji i zamętu nie powiódł się.
To cieszy, ale czy ci ludzie dali sobie wreszcie spokój – tego nie jestem w stanie przewidzieć.
PN: To ocena mijającego roku w sferze
społecznej i politycznej. A przecież ten rok to
nie tylko wybory i polityczne rozgrywki. Co
zmieniło się w naszej gminie?
Mirosław Stankiewicz: Mijający rok to kolejny
rok sukcesów naszej gminy i nadrabiania zaległości z lat
poprzednich. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Opolu zleciła projektowanie tak długo oczekiwanej
obwodnicy Niemodlina, które zakończy się prawdopodobnie za trzy miesiące. Został wyremontowany chodnik
w Sosnówce oraz zbudowana zatoka autobusowa w Jaczowicach. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował
wspólnie z gminą projekt budowy chodnika pomiędzy
Wydrowicami a Niemodlinem. Wybudowaliśmy nowe
drogi i chodniki: ulica Nowa z pełną wymianą sieci wodnych i budową nowej kanalizacji, ulice północnej pierzei
Rynku, ulica Reymonta. Wymieniliśmy magistralę wodną

w ulicy Dąbrowszczaków. Została wybudowana kanalizacja Gościejowic. Ostatecznie rozwiązana została sprawa
świetlicy w Magnuszowicach. Zbudowaliśmy 19 nowoczesnych placów zabaw na terenach wiejskich. Zostały
podpisane umowy z Zarządem Województwa na dofinansowanie remontów 3 świetlic wiejskich w: Lipnie,
Grodźcu i Rzędziwojowicach. Trwa kanalizacja ulic: Świętojańskiej, Korfantego, Daszyńskiego oraz Powstańców
Śląskich. Mamy też sukcesy w drobniejszych sprawach,
jak chociażby w zakresie ratowania dziedzictwa kulturowego – remont zabytkowej lampy gazowej w centrum
Niemodlina. Dużych, średnich i mniejszych zadań, które
zakończyliśmy w mijającym roku jest oczywiście więcej.
Są to zmiany, które spowodują poprawę życia mieszkańców na dziesięciolecia. I to jest wielki sukces naszej
gminy w coraz trudniejszym otoczeniu gospodarczym
i ciągle zmieniających się przepisach prawnych, w tym
zwiększających się zdaniach nakładanych na gminę
przez parlament bez odpowiedniego ich dofinansowania.
Wszystkim, w szczególności kierownictwu urzędu oraz
pracownikom poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękuję.
PN: Panie Burmistrzu – niektórzy mieszkańcy jednak uważają, że tempo zmian jest
jeszcze niewystarczające…
Mirosław Stankiewicz: Niewystarczające?
Kiedy przyszedłem do pracy, w Niemodlinie poziom
nakładów na inwestycje i remonty wahał się od 200
do 800 tysięcy złotych rocznie. Dzisiaj rozmawiamy
o kwotach sięgających 10 milionów złotych rocznie.
Oczywiście wiem, że poziom oczekiwań mieszkańców
w zakresie nadrabiania zaległości i zaniedbań lat minionych jest bardzo duży. Niestety nie wszystko możemy
zrobić w ciągu jednego czy nawet kilku lat. Natomiast
nikt poważny nie może zarzucić, że w gminie nic się nie
robi, że nic się nie dzieje.
PN: Są takie zarzuty?
Mirosław Stankiewicz: Oczywiście, że tak. Dotyczą one w mniejszej skali zadań inwestycyjnych, bo chyba tylko ślepi lub zawistni ludzie nie chcą widzieć oczywistych osiągnięć gminy, zaś w większej skali dotyczą zadań
realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne.
Spotykam się na przykład z zarzutami, że wybudowaliśmy
halę sportową, w której się nic nie dzieje. Przecież to jawny przykład nieznajomości ilości wydarzeń sportowych,
jakie miały miejsce w tym roku. Prowadzone są zajęcia dla
dzieci i młodzieży w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej
oraz w wielu innych dyscyplinach. Hala w godzinach
popołudniowych ma pełne obłożenie do godziny 22. Organizowane są turnieje i rozgrywki gminne, wojewódzkie
i ogólnopolskie. Podobnie jest z Ośrodkiem Kultury. Tutaj
zarzut dotyczy zasadności wykorzystania ok. 700 tysięcy rocznej dotacji. Kiedy tłumaczę, że ośrodek jest organizatorem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych,
takich jak: Oceany czy Święto Karpia, że prowadzone są
zajęcia nauki tańca, śpiewu, instrumentalne czy wreszcie
warsztaty teatralne – wtedy rozmówcy otwierają szeroko oczy ze zdumienia. Kiedy mówię, że wysoko oceniane
są przez rodziców zajęcia plastyczne czy też instrumentalne dla zespołów młodzieżowych, że nasz OK przejął finansowanie zatrudnienia instruktora prowadzącego ludowy zespół Graczanki, że organizuje występy
wychowanków, koncerty, wernisaże oraz zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji – wtedy
dopiero zmienia się opinia na temat pracy ośrodka.
A przecież są to ogólnie dostępne informacje, plakaty czy
też strona internetowa OK, skąd na bieżąco można do-

wiedzieć się o pracy naszego Ośrodka Kultury. Inny
przykład dotyczy naszego Samorządowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej, który w tym roku obchodzi 10. rocznicę powstania. Tutaj zarzuty dotyczyły zbyt długiego
oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne w gabinecie,
utworzonym w ubiegłym roku. Po sprawdzeniu okazało
się, że zarzuty są bezpodstawne, zaś przeprowadzone
rozmowy z pacjentami jednoznacznie potwierdziły wysoką ocenę przeprowadzanych zabiegów, ich jakość i terminowość. Ba, nawet pojawiły się opinie o znaczącym
wzroście zadowolenia pacjentów w stosunku do wcześniej wykonywanych zabiegów przez Caritas. W mojej
ocenie, również mijający rok był bardzo dobrym i w tej
sferze działalności gminy. Dyrektorom wspomnianych
jednostek gminnych gratuluję osiągnięć i życzę dalszych
sukcesów kierowanym przez nich zespołów pracowniczych. Życzę również innym kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
PN: Panie Burmistrzu, czy wszystko udało
się zrealizować w mijającym roku?
Mirosław Stankiewicz: W zdecydowanej większości udało się zrealizować wszystkie istotne zamierzenia inwestycyjne. Gmina funkcjonowała bez większych
problemów. Niestety, tak jak w życiu, nie wszystko się udało do końca zrealizować. Najistotniejszym problemem
okazało się dokończenie kanalizacji Niemodlina – etapu V. Tutaj z uwagi na niesolidność hiszpańskiej firmy AZYSA niemożliwym było zakończenie tej inwestycji. Zmuszeni zostaliśmy do odstąpienia od umowy, przejęcia placu
budowy oraz przygotowania nowego postępowania przetargowego na dokończenie tej inwestycji. Z uwagi
na skomplikowaną procedurę prawną nasze prace znacząco odbiegły od wcześniej przyjętych harmonogramów. Przepraszam naszych mieszkańców za niedogodności. Mam jednak przekonanie, że prace zostaną
zakończone w przyszłym roku.
Innym przykładem braku postępu w rozwiązaniu
ważnego problemu jest brak odpowiednich warunków,
w jakich przychodzi podróżować mieszkańcom korzystającym z usług PKS-ów Opole i Nysa. Moje próby pozyskania terenów dworca autobusowego od Ministra
Skarbu Państwa oraz budowy wiat przystankowych
przez przewoźników okazały się bezowocne. W projekcie budżetu gminy na rok 2012 zaproponowałem Radzie Miejskiej postawienie trzech wiat przystankowych.
Jednej w Sosnówce oraz dwóch w Niemodlinie przy ulicy Reja. Oczekuję pozytywnej decyzji rady, zaś w przypadku uchwalenia budżetu bez zmian do projektu, rozpoczną się prace, które rozwiążą problemy podróżnych.
A tak na marginesie tego problemu to muszę stwierdzić,
że w wielu dziedzinach naszego życia udało się wprowadzić zasady gospodarki rynkowej. Natomiast w działaniu tych przewoźników czas się chyba zatrzymał. PKS-y pozyskują pieniądze od podróżnych nie dając prawie
nic w zamian. Ani postępu w jakości taboru i tym samym jakości świadczonej usługi, ani w trwałości obowiązywania kursów jazdy. A już zupełnie nie obchodzi ich,
w jakich warunkach podróżni oczekują na wiecznie
spóźnione autobusy.
PN: Dziękuję za rozmowę.
Mirosław Stankiewicz: Ja również dziękuję
za pytania i możliwość przedstawienia odpowiedzi. Życzę
całemu Zespołowi Pulsu Niemodlina, a także jego Czytelnikom radosnych, ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym 2012 Roku dużo zdrowia i pomyślności. Do siego Roku.
PN: Dziękuję, wzajemnie.
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej w okresie od 27 października 2011r.
do 23 listopada 2011r.
• W dniu 3 listopada Burmistrz spotkał się z połączonymi Komisjami RM w celu omówienia
problemów finansowania niemodlińskiej oświaty oraz głównych kierunków projektowania budżetu
na 2012 rok. Podczas spotkania zdecydowano o rozpoczęciu prac studialnych na temat zmiany sieci oświatowej, a także podjęciu szerokich konsultacji w tym zakresie.
• W dniu 8 listopada Burmistrz spotkał się z Sołtysem i Radą Sołecką Grabina w celu wypracowania kierunków postępowania w zakresie przejęcia przez sołectwo świetlicy funkcjonującej w remizie OSP Grabin. W trakcie spotkania Burmistrz przedstawił aktualny stan prac związanych z reorganizacją sieci oświatowej, w tym możliwością likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinie.
• W dniu 9 listopada pod kierownictwem Burmistrza obradowała Kapituła Złotego Sokoła,
która w głosowaniu tajnym wybrała laureata tegorocznej edycji nagrody. Statuetkę Złotego Sokoła przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej. Wręczenie statuetki nastąpiło podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 listopada w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
• W dniu 15 listopada Burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich placówek oświatowych. Podczas spotkania omówiono założenia reorganizacji sieci oświatowej na terenie gminy.
W tym samym dniu Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Opolu projekt budżetu gminy na 2012 rok. Tym samym zakończył się ponad miesięczny proces
konsultacji z jednostkami budżetowymi oraz innymi podmiotami na temat potrzeb i możliwości ich
sfinansowania w przyszłym roku. Słowa podziękowania Burmistrz złożył pani Skarbnik Alicji Domalewskiej za duży wkład pracy w przygotowaniu projektu budżetu.
• W dniu 16 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw oświaty, na którym omówiono materiały analityczne dotyczące kosztów funkcjonowania oświaty w gminie.
• W dniu 18 i 19 listopada odbyły się imprezy związane z Międzynarodowym Konkursem Rysunku Satyrycznego „Karpik”, będącego jednym z ważniejszych wydarzeń promujących naszą gminę. Wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia należą się słowa uznania za profesjonalne przygotowanie tej imprezy.
• W dniu 23 listopada obchodzone były uroczystości związane z 10-tą rocznicą powstania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie połączone z uzyskaniem przez SZOZ Zakład Opieki Leczniczej certyfikatu ISO w zakresie jakości funkcjonowania placówki. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oraz dobrego funkcjonowania SZOZ-u składam wyrazy uznania
i podziękowania za dotychczasową pracę.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Apel o pomoc i wsparcie
dla bezdomnych i samotnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych, z uwagi na szczególny okres, jakim
jest dla tych osób zima.
Apelujemy o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, w piwnicach, w altankach działkowych i innych miejscach.
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie:
– w znalezieniu schronienia
– zapewnienie posiłku
– zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej.
Prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
ul. Boh. Powst. Śl. 37, tel. 774607945

Sesje Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniach 24 listopada i 30 listopa da 2011r. od by ły się ko lej ne XVII i XVIII Sesje Rady Miejskiej
w Niemodlinie, na których podjęto niżej wymienione uchwały:
XVII Sesja RM w Niemodlinie
• uchwała Nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r.
– w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin
na rok 2011,
• uchwała Nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r. – w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania,
• uchwała Nr XVII/108/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r.
– zmieniająca uchwałę w sprawie strategii
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin,
• uchwała Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r.
– w sprawie współdziałania między Gminą
Niemodlin, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin,
• uchwała Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r.
– w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niemodlin,
• uchwała Nr XVII/111/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011r.
– w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa, a Gminą
Niemodlin w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy
Niemodlin w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów.
XVIII Sesja RM w Niemodlinie
• uchwała Nr XVIII/112/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011r.
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011
roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Niemodlin,
• uchwała Nr XVIII/113/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 listopada 2011r.
– w sprawie określenia wzorów formularzy,
w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego,
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 w Niemodlinie
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Zimowe obowiązki
Zima jeszcze nas nie zaatakowała, ale
warto pamiętać o pewnych obowiązkach.
Właściciel, zarządca budynku, użytkownicy terenów służących komunikacji publicznej oraz zarządcy dróg mogą zostać ukarani jednorazowym mandatem w wysokości co najmniej 500 zł za nieusuwanie
lodu, śniegu i błota. Natomiast sąd ma prawo ukarać ich karą w wysokości wielokrotności tej kwoty.
Odpowiadają też za wypadki na podlegającym im
terenie i sąd może od nich zasądzić odszkodowanie
oraz zadośćuczynienie dla poszkodowanych.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) za usuwanie śniegu i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca. Takim chodnikiem jest wydzielona część drogi
publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy nieruchomości. Na właścicielu i zarządcy ciąży również obowiązek odśnieżania i usuwania lodu, który zalega w bramie
i na podwórzu posesji.
Gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, to
ten obowiązek obciąża ich solidarnie. Oprócz właścicieli budynku za odśnieżanie odpowiadają również
użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, zarządcy oraz inni użytkownicy, a także inne podmioty, które nią władają. Chodnik położony wzdłuż należącej do nich nieruchomości muszą odśnieżyć
nawet wówczas, gdy stoi na nim kiosk, ponieważ
na właścicielu kiosku nie ciąży taki obowiązek.
Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać
i usuwać lodu z chodnika, na którym znajduje się
płatny postój lub część przeznaczona na odpłatne
parkowanie samochodów. Wtedy śnieg i lód z tej powierzchni musi usunąć zarząd drogi, który pobiera
opłaty od właścicieli parkujących samochodów.
Właściciel posesji musi też zadbać o usuwanie
sopli z dachów zabudowań znajdujących się na jego terenie, a także o pozbycie się stamtąd nadmiaru śniegu.
Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za sople i śnieg zwisający z balkonów i tarasów przylegających bezpośrednio do lokali mieszkalnych
i użytkowych. Śnieg i sople mają obowiązek usuwać
najemcy tych lokali. Wynika to z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego.
Obowiązkiem właściciela budynku jest też
uprzątnięcie zalęgającego śniegu z dachu. Właściciele lub zarządcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku
odśnieżania dachu, mogą zostać ukarani. Może również zostać wprowadzony natychmiastowy zakaz
używania obiektu, co dotyczy szczególnie hipermarketów, hal sportowych lub targowych oraz magazynów wówczas, gdy zalegający na dachu śnieg stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Najgorsza jest sytuacja, gdy śnieg rozpuści się
w jakimś stopniu, następnie zamarznie, a na nim
zbierają się następne warstwy. Gdy śnieg zamienia
się w lód, waży tyle co woda, czyli metr sześcienny
waży blisko tonę.
Jaka kara za nieodśnieżanie?
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto
nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze
grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. O czym
przypominają:
Gminne Centrum Reagowania
i Straż Miejska

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Niemodlin informuje
Od 18 października br. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245), które są wypełniane w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.
W rozporządzeniu opisano procedurę postępowania w przypadku otrzymania informacji o przemocy w rodzinie. Zawiera ono przepisy, które wprost wskazują, jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie do czasu jej zakończenia. Formularz „Niebieska
Karta” jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także działań, do których realizacji zobowiązani są przedstawiciele służb realizujących procedurę. Zawiera podstawowe dane osób, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie oraz dane podejrzanych o jej stosowanie, a także opis zdarzenia, propozycje
działań pomocowych i rozwiązań, które mają zakończyć stosowanie przemocy.
„Niebieską Kartę” mogą wypełniać – oprócz funkcjonariuszy policji i pracowników ośrodków pomocy społecznej – także przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
oświaty i ochrony zdrowia. Ofiara przemocy otrzymuje formularz „Niebieskiej Karty-B”, zawierający
informacje m.in. o formach pomocy jej przysługujących. Po wypełnieniu, „Niebieską Kartę-A” przekazuje się do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który koordynuje pomoc udzielaną
ofiarom przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołu ma obowiązek niezwłocznie poinformować
o zdarzeniu członków Zespołu lub powołanej Grupy Roboczej. Ofiara przemocy zostaje zaproszona
na posiedzenie Zespołu lub Grupy Roboczej w celu ustalenia indywidualnego planu pomocy i wypełnienia „Niebieskiej Karty-C. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa również sprawcę
przemocy na posiedzenie Zespołu lub Grupy Roboczej, gdzie zostaje poinformowany o konsekwencjach stosowania przemocy oraz wypełniona zostaje „Niebieska Karta-D”. Posiedzenia z ofiarami
i sprawcami przemocy nie mogą być organizowane w tym samym czasie i miejscu.
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy w rodzinie więc każda osoba, która jej doznaje albo jest
świadkiem przemocy ma prawo do uzyskania kompleksowej pomocy i może zgłosić się do właściwej
instytucji: Komisariat Policji w Niemodlinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, Miejsko
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie, placówki oświaty
i ochrony zdrowia albo bezpośrednio do członków Zespołu.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin:
1. Edyta Kapuścińska – Ośrodek Pomocy Społecznej (przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego).
2. Zofia Gwóźdź–Wąchała – Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Niemodlinie.
3. Przemysław Stankiewicz – Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie.
4. Iwona Trawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Graczach (wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego).
5. Teresa Adamczyk – Dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
6. Krystyna Maziarz – Prezes Zarządu Rejonowego w Niemodlinie Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej.
7. Joanna Kubica – Kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich SR w Opolu.
8. Michał Wawrzyniak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie.
Opracowała:
Edyta Kapuścińska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Ogłoszenie o przetargu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie, przy ul. Wojska Polskiego 3, informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się wykaz nieruchomości, w którym do najmu, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na stawkę czynszu najmu za 1m2 przeznaczony jest garaż położony
przy ul. Drzymały w Niemodlinie, na działce nr 572/2 o powierzchni 28,71m2.
Informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGKiM Niemodlin przy ul. Wojska Polskiego 3 pokój nr 106, tel. 774606318 wew. 24.
ZGKiM
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Spotkanie
w sprawie obwodnicy

W dniu 15 grudnia br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie powstania planowanej obwodnicy Niemodlina w ciągu
drogi krajowej nr 46, która ma odciążyć
miasto od wzmożonego ruchu zwłaszcza
pojazdów ciężarowych.
Spotkanie zorganizowała Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu oraz
Biuro Projektów Mosty – Katowice Sp. z o. o.

Temat budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Niemodlin, o czym może świadczyć
spora frekwencja na sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Osoby mieszkające w pobliżu planowanej obwodnicy, m.in. w miejscowościach Sady, Michałówek, Wydrowice wyrażały swoje zaniepokojenie, co
do ewentualnych obciążeń i niebezpieczeństw związanych z ruchem samochodów, jeśli obwodnica powstanie w okolicy ich domostw.
Przedstawione na spotkaniu szczegółowe mapy
dróg dojazdowych i dostępności do nieruchomości zlo-

Zabytkowa latarnia wróciła na Rynek
W dniu 16 grudnia br. po pracach renowacyjnych, zabytkowa latarnia gazowa powróciła na niemodliński Rynek.
10 października 2011r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu wydał pozwolenie
na prowadzenie prac przy zabytkowej dwuramiennej lampie gazowej, znajdującej się w Niemodlinie na Rynku. Prace prowadzone były na podstawie programu autorstwa mgr Doroty
Kowalik-Kociszewskiej. Celem prowadzonych prac była renowacja i zabezpieczenie
zabytkowej latarni gazowej. Żeliwna lampa pochodzi z końca XIX w. i wykonana jest
w stylu eklektycznym. Zabytek stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Niemodlina. Jednak ze względu na pojawienie się korozji ogólnej,
a w dalszym etapie korozji wżerowej i szczelinowej, zabytek wymagał natychmiastowych prac konserwatorskich.
Red.

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., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

kalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy,
z którymi można było się zapoznać, uspokoiły w większości te obawy. Ponadto w czasie spotkania m.in. burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz przekonywał
o konieczności powstania tej obwodnicy, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa mieszkańców Niemodlina, zwłaszcza ulic zlokalizowanych w pobliżu kościoła i rynku. Wielu uczestników wyrażało obawy, że
powstanie obwodnicy i mniejszy ruch w mieście spowoduje straty dla handlowców i osób, które mają w Niemodlinie swoje sklepy i przedsiębiorstwa. Jednak kierowcy samochodów, zwłaszcza ciężarowych nie
zatrzymują się w mieście, by zrobić zakupy, dlatego ten
argument z pewnością nie jest w stanie przekonać
o konieczności wycofania planów budowy obwodnicy.
A bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze.
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowali m.in. o możliwości ubiegania się o odszkodowania przez użytkowników nieruchomości zajętych pod pas drogowy obwodnicy, które
stają się automatycznie własnością Skarbu Państwa.
Dotychczasowym właścicielom przysługuje takie odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest
wszczynane przez wojewodę z urzędu, a więc właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać.
Materiały związane z wyżej wymienionym zagadnieniem znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie, przy ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 37 oraz w siedzibie GDDKiA O/Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 w terminie od 7 do 23. 12. 2011 r.
Katarzyna Knieja

Trzymamy rękę na pulsie
•12 listopada br., godz. 10:00,
Niemodlin, nieznany sprawca z terenu działki ogrodowej skradł wannę aluminiową. Straty – 300 zł.
•14 listopada br., godz. 18:00,
Gracze, nieznany sprawca ukręcając kłódkę w drzwiach włamał się
do garażu, z którego skradł kosę
spalinową marki NAC oraz komplet wierteł. Straty – 1 tys. zł.
•19 listopada br., Niemodlin,
nieznany sprawca z otwartego samochodu marki FORD MONDEO
skradł odzież oraz telefon komórkowy marki NOKIA. Straty – 870 zł.
•19-21 listopada br., Niemodlin, nieznany sprawca zrywając kłódki oraz
wyłamując zamki włamał się do baraków, z których skradł 60 kg aluminium
i 40 kg miedzi. Straty – 1 tys. zł.
•19 listopada br., Niemodlin, nieznany sprawca wyważając drzwi, włamał
się do dwóch altan, z których skradł glebogryzarkę, dwie szlifierki kątowe, strug,
wyrzynarkę oraz kosiarkę spalinową. Straty – 2,5 tys. zł.
•20 listopada br., godz. 23: 35, Niemodlin, patrol z KP Niemodlin zatrzymał nietrzeźwego (0,56 mg/l) 37-letniego mężczyznę, zam. N. powiat Opole,
który kierował samochodem FIAT DUCATO.
•28 listopada br., Grodziec, nieznany sprawca ukręcając skoble
w drzwiach włamał się do ośmiu garaży, z których skradł siedem pił spalinowych, dwie kosy spalinowe, kosiarkę i inne przedmioty. Straty – 22,6 tys. zł.
•29 listopada br., Jaczowice, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 20
– letniego mężczyznę, zam. J. powiat Opole, poszukiwanego na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Opolu celem odbycia kary pozbawienia wolności.
•29 listopada br., nieznany sprawca skradł z domu w budowie mieszalnik
do kleju, wiertarkę BOSCH i przedłużacz elektryczny. Straty – 750 zł.
■
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Wizyta Górników – Skalników
i św. Mikołaja w Przedszkolu
w Graczach

Andrzejkowe spotkanie
Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. W dawnych czasach przywiązywano do andrzejkowych wróżb wielką wagę. Młodzież
wiejska, a szczególnie dziewczęta organizowały „jędrzejkowe wróżby”, zwane „jędrzejkami”.
W dawnym polskim obyczaju główną rolę odgrywały wróżby zamążpójścia i ożenku. Były wróżby
z butów ustawionych jeden za drugim, podkładanie
karteczek z imionami pod poduszkę, nasłuchiwanie,
z której strony zaszczeka pies, czy zaglądanie
do studni, gdzie w wodzie miała ukazać się głowa narzeczonego. Wigilia Św. Andrzeja jest wspaniałą
okazją do zapoznania dzieci z dawnymi ludowymi
zwyczajami.
Uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie uczestniczyli w andrzejkowym spotkaniu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Niemodlinie. Całe spotkanie rozpoczęło
się czytaniem wierszy i opowiadań oraz prezentacją
multimedialną na temat tradycji andrzejkowych.
A potem? Potem były wróżby: m. in. z butami, przepowiednie z magicznych przedmiotów, kolorów, zaczarowanych cukierków. Wróżka, Pani Dorota, miała dużo pracy, bo każde dziecko chciało się dowiedzieć, co
czeka je w przyszłości i jakich pozna przyjaciół.
Kontynuacją tego spotkania były andrzejki w klasie oraz dyskoteka w klasie, a w bibliotece wróżenie,
choć traktowane z przymrużeniem oka, były dla
wszystkich świetną zabawą.
Dziękujemy Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pani Dorocie Olszewskiej za wspaniałe spotkanie.
Uczniowie kl. II b SP nr 1
w Niemodlinie
z wych. Barbara Kołodyńską

Wieczór andrzejkowy
25 listopada 2011 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, odbył się wieczór andrzejkowy dla uczniów klas IV-VI.
Opiekunowie wraz z uczestnikami przygotowali wiele tradycyjnych, a zarazem bardzo ciekawych, wróżb.
Wspólna zabawa trwała od 17.30 do 20.00.
Stare i nowe wróżby przepowiedziały nam przyszłość. Wiemy, kto pierwszy wyjdzie za mąż, ile będzie miał dzieci, i jaka passa nas czeka.
Było mnóstwo śmiechu, radości, ale i … smutku,
bowiem nie wszyscy byli z tych wróżb zadowoleni. Nie
zabrakło również słodkiego poczęstunku, który przygotowali uczniowie. Wieczorek zakończył się zabawną i najciekawszą wróżbą, po której wszyscy, tym razem uśmiechnięci, rozeszli się do domów. Do dzisiaj
każdy miło wspomina wspólnie spędzony czas.
Wiktoria Bilińska kl. VI a

„Barbórka”, jak co roku, jest okazją
nie tylko do świętowania, ale również
do poznania przez przedszkolaków ciężkiej pracy górników.
W tym roku dzieci z Publicznego Przedszkola
w Graczach zaprosiły pracujących w kopalni tatusiów do przedszkola. W dniu 2 grudnia 2011r., zaraz po śniadaniu, zjawili się w przedszkolu odświętnie ubrani górnicy: Przemysław Polański, Bogdan
Judasz, Krzysztof Trzmielewski, Adam Rożniatowski.
Pracownicy kopalni opowiadali o swojej pracy,
stanowiskach, jakie zajmują w kopalni, o trudnym,
niebezpiecznym zawodzie, który wykonują na co
dzień. Dzieci były bardzo zaciekawione opowieściami.
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wiary i powodzenia – życzyła wszystkim
zgromadzonym w Ośrodku Kultury w Niemodlinie dyrektor Przedszkola nr 2 w Niemodlinie Teresa Radziszewska.
A okazja była wyjątkowa. W dniu 13 grudnia br.
dzieci z grupy IV – „Tygrysków”, pod czujnym okiem
nauczyciel Anny Zemlik, na deskach sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystawiły jasełka.

Na widowni zasiedli przedstawiciele samorządu gminy Niemodlina, dyrektorzy tutejszych szkół,
rodzice, dziadkowie oraz bliscy i znajomi przedszkolaków.
Z pewnością zaangażowanie dzieci, ich pierwsze
kroki na scenie w roli aktorów, ujmujące stroje, m.in.
Świętej Rodziny, Trzech Króli czy Heroda zasługiwały na gromkie brawa publiczności i owacje, które
trwały jeszcze długo po przedstawieniu.
Katarzyna Knieja
Najbardziej interesowały je „wystrzały” – pytały „dlaczego wcześniej, przed wystrzałem, słychać
wyjącą syrenę”. Nie obyło się bez pamiątkowych
zdjęć wszystkich dzieci z pracownikami kopalni.
Na koniec spotkania dzieci zostały mile zaskoczone prezentami – nowymi zabawkami od pracowników kopalni „Bazalt” w Graczach. W imieniu dzieciaczków serdecznie dziękujemy.
Również 6 grudnia 2011r. był dla wszystkich
w przedszkolu dniem szczególnym. Od samego rana dzieci czekały na Mikołaja – śpiewały piosenki, słuchały opowieści o Mikołaju. Wcześniej zaskoczyła jednak dzieci wizyta niespodziewanego gościa
– diabełka. Diabełek, chodząc po salach, pytał dzieci, czy na pewno były grzeczne. Diabełek okazał się
pomocnikiem Mikołaja.
Innym pomocnikiem był Maks, który zastąpił
rozchorowane renifery. Na widok pieska dzieci się
ucieszyły i zaraz wykonały zadania napisane w liście
od Mikołaja – rysowały portret Mikołaja, zrobiły mu
nawet magiczny szalik.
Zmarznięty Mikołaj nareszcie się pojawił, podziękował za prezenty i zabrał się za rozdawanie paczek, w czym chętnie pomagał mu Maksiu.
Na koniec było pamiątkowe zdjęcie grupowe
z diabełkiem, pieskiem, Mikołajem i paniami Mikołajkami, które dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień
był wyjątkowy, a przedszkole do samego zamknięcia
rozbrzmiewało piosenkami, śmiechem dzieci. Żal się
było rozstawać.
Rada Pedagogiczna Publicznego
Przedszkola w Graczach

Jasełka w wykonaniu
najmłodszych
Niech te święta przepełnione będą miłością i radością, niech niosą spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

W poszukiwaniu
utraconej magii świąt
Felieton licealistki
Już dawno zaczęła się świąteczna bieganina. Dopadła nas gorączka prezentów. Zastanawiamy się, co komu kupić, który z pomysłów
na niespodziankę jest lepszy.
Sen z powiek spędza nam świadomość, że
trzeba kupić jeszcze choinkę. Sztuczną, czy
prawdziwą? Która z nich będzie bardziej ekologiczna, ekonomiczna? Do tego jeszcze lampki,
bo przecież w tamtym roku przestały działać…
W głowie tkwi myśl, że kilka dni spędzimy
w kuchni – lepienie pierogów, gotowanie barszczu, kręcenie maku, pieczenie ciast. Dom trzeba przystroić, a przedtem posprzątać na błysk.
Czas, czas, czas goni nas.
W tej całej gonitwie zapominamy, na czym
tak naprawdę polegają święta. Gdzie ta magia
świąt? Czar prysł, zagubił się w sklepie między
regałami. Rodzinne święta zamieniły się w indywidualne dostosowanie pod siebie tych wszystkich wolnych dni.
Wspólne kolędowanie, rozmowy i rodzinna
wyprawa na pasterkę to przeszłość albo obowiązek. Zapomnieliśmy, że ta powinność była
kiedyś przyjemnością.
Nie pozwólmy zaginąć tradycji. Przeżyjmy
te święta tak jak powinniśmy, tak jak było kiedyś
– ze spokojem i uśmiechem na ustach. Spędźmy je w rodzinnym gronie, przy jednym stole
z dodatkowym pustym nakryciem.
Justyna Krzesińska
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Redakcja „Pulsu Niemodlina” odwiedziła Zespół Szkół w Niemodlinie pytając
o Święta Bożego Narodzenia. Oto wypowiedzi przedstawicielek uczniów i nauczycieli szkoły:

Święta cieszą mnie, bo…
Katarzyna Drabik, nauczyciel biologii:
Jest to czas dla najbliższych. W domu rodzinnym króluje tradycja – tradycyjne potrawy: pierogi, kutia,
kompot z suszonych owoców. Lubię czas przygotowań do świąt, a same święta umożliwiają spotkania
z dawno niewidzianymi członkami rodziny.
Karolina Gajewska, klasa maturalna:
Dla mnie Święta Bożego Narodzenia są magicznym
czasem. W Wigilię cała rodzina zbiera się przy stole
na uroczystej kolacji. To wspaniałe, że w tym jednym
dniu, możemy wszyscy porozmawiać. W pierwszy
dzień świąt jeździmy do rodziny dzielić się opłatkiem.
Zaś drugi dzień świąt rezerwuję dla przyjaciół.

Stop przemocy
Dnia 8 listopada 2011 roku w Szkole
Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum
w Graczach odbyło się przedstawienie profilaktyczne dla rodziców pod tytułem: „Zatrzymaj zło” oraz prezentacja multimedialna pt. „Cyberprzemoc”.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi rodziców
na problem przemocy w domu, w szkole, na gry
komputerowe i Internet oraz uwrażliwienie na niebezpieczeństwa z tym związane.
W przedstawieniu wystąpili: Joanna Jabłońska,
Krzysztof Napieracz, Michał Krząstek, Paweł Krzywiński, Maciej Wdowik, Mateusz Furyk, Szymon Gut,
Łukasz Kania oraz Jacek Zemlik.
Pedagodzy SP i PG

Integracja klas I-III
w Parku Wodnym w Brzegu

młodemu pisarzowi, niestety już nieżyjącemu, absolwentowi naszej szkoły – Marcinowi Makuchowi.
Celem poetyckiego spotkania było przybliżenie
społeczności szkolnej postaci uzdolnionego chłopca
oraz popularyzowanie jego twórczości poetyckiej
przesyconej wiarą, nadzieją i miłością.
Podczas konkursu uczniowie klasy 5b wspominali Marcina, jego krótkie, ale jakże bogate, bo wypełnione nie tylko cierpieniem, ale i radością, życie... Natomiast oczekiwanie na wyniki obrad jury umilały
nam młode ar tystki z klasy 6b Natalia Wyrwich
oraz Wiktoria Grudniok.
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie:
p. Krystyna Dżaluk, p. Barbara Kołodyńska, p. Anna Ciszewska oraz p. Mariusz Konowaluk. Komisja
jednogłośnie przyznała, iż poziom uczniów był dość
wyrównany i wszyscy recytatorzy zasługują na wielkie uznanie.
I miejsce przyznano Natalii Wyrwich
(kl. 6b), II miejsce Wiktorii Grudniok (kl. 6b), natomiast III miejsce Wiktorii Habiak (kl. 5b).
Laureatki I i II miejsca wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Marcina Makucha
„Ocalić od zapomnienia”, który odbędzie się już
w lutym 2012r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Organizatorkami konkursu były polonistki: pani
Iwona Półtorak i pani Katarzyna Oleksa. Oprawę
muzyczną przygotowała pani Monika Ostrowska
– Matusik, zaś p. Mariusz Konowaluk czuwał
nad strona techniczną konkursu.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Katarzyna Oleksa

Mistrz świata z wizytą
w Szkole Podstawowej nr 1
w Niemodlinie

W dniu 25.11.11 r. uczniowie klas I-III ze
Szkoły Podstawowej w Graczach spędzili
czas na wspólnej zabawie i na nauce pływania w Aquaparku w Brzegu.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za umożliwienie tego wyjazdu.
Uczniowie i nauczyciele klas 1

Ocalić od zapomnienia
W piątek, 2 grudnia, odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski „Ocalić od zapomnienia” poświęcony utalentowanemu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie wypełnili po brzegi szkolną
świetlicę w oczekiwaniu na niezwykłego
gościa, którym w dniu 7 grudnia br., był
mistrz świata na żużlu z 1973 roku Jerzy
Szczakiel.
Opolanin, który przed laty był w światowej czołówce tej widowiskowej dyscypliny spor tu opowiadał o swojej burzliwej karierze, sprzęcie, na którym
jeździł. Pokazywał medale, puchary, a także wspominał swoich rywali, wracał do lat dzieciństwa

i wczesnej młodości, kiedy to zaczęła się jego miłość
do motocykli.
Jak sam przyznał, pierwszy raz na motocykl
wsiadł w podstawówce, pożyczył motor od siostry,
oczywiście bez zgody rodziców. Gdy skończył 16 lat
zapisał się do klubu „Kolejarza Opole”, z którym
związany był przez piętnaście lat wspaniałej kariery.
Obecnie zajmuje się pracą z młodzieżą. Co roku
w Opolu organizowany jest turniej pod jego patronatem, w którym młodzi adepci czarnego sportu
mogą spróbować swoich możliwości na żużlowym
torze.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie mieli okazję, by zadać dawnemu mistrzowi nurtujące ich pytania, na które gość odpowiadał z wielką cierpliwością i spokojem.
Na zakończenie spotkania chętni, których nie
brakowało, otrzymali od Jerzego Szczakiela autograf
z dedykacją. Z pewnością wizyta mistrza w Szkole
nr 1 sprawiła, że grono miłośników żużla wśród niemodlińskiej młodzieży znacznie się poszerzyło.
Katarzyna Knieja

Pomoc zwierzakom
z opolskiego schroniska

Dnia 22 listopada 2011 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie
wraz z opiekunami p. Lidią Barylak i p.
Agnieszką Wasilewską odwiedzili Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Opolu.
Jednak zanim wyruszyliśmy w podróż przez cały październik zbieraliśmy karmę dla podopiecznych
schroniska. Październik, jak wiadomo, jest miesiącem
dobroci dla zwierząt. Uczniowie po całym miesiącu
zbiórki zebrali łącznie 80 kg karmy. W akcji tej brali
udział młodsi, jak i starsi uczniowie naszej szkoły.
22 listopada wyruszyliśmy, aby podarować karmę schronisku. Lecz zanim tam dotarliśmy, wstąpiliśmy najpierw do kina, w którym obejrzeliśmy film,
w zasadzie bajkę „Przygody Tintina”. Po filmie, bardzo zachwyceni, wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy
do obranego celu. Gdy znaleźliśmy się pod jego bramami, wypakowaliśmy smakołyki i wnieśliśmy je
na plac. Pani, która opiekuje się zwierzakami, opowiedziała nam pokrótce o tym miejscu i o znajdujących się w nim zwierzątkach. Następnie obeszliśmy
zastępczy dom piesków i kotków. Oczywiście, nie
każdy z mieszkańców owego miejsca był zachwycony naszą wizytą, ale i tak było miło.
Mamy nadzieję, że za rok również będziemy
mogli w taki sposób wspomóc schronisko. Wszystkich więc serdecznie zapraszamy do takiej pomocy,
nie tylko w miesiącu październiku, ale również w trakcie całego roku.
Agnieszka Karbownik
kl. VI a

Edukacja

Stypendystka z Chrobrego
17 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
W gronie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego znalazła się
także Justyna Krzesińska, uczennica klasy 3 A Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie.
Justyna jest nie tylko wzorową uczennicą (średnia ocen w II klasie 5,20), ale również chętnie angażuje się w działania o zasięgu ogólnoszkolnym. Jest
laureatką ubiegłorocznego Wielkiego Konkursu Ortograficznego, bierze czynny udział w przedstawieniach artystycznych i współprowadzi Kronikę Szkolną pod czujnym okiem mgr Elżbiety Zaper ty.
Gratulujemy wyróżnienia!
Elżbieta Woźniak

Podsumowanie szkolnych
konkursów przedmiotowych
W listopadzie 2011 r. zakończyły się
szkolne eliminacje do gimnazjalnych konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
Wzięło w nich udział łącznie 167 uczniów naszego gimnazjum, którzy zmagali się w konkursach:
polonistycznym, języka angielskiego i niemieckiego,
fizycznym, chemicznym, biologicznym, historycznym,
geograficznym, matematycznym i technicznym.
Do następnego etapu zakwalifikowało się łącznie 15 uczniów, przy czym niektórzy rekordziści będą brali udział nawet w trzech konkursach przedmiotowych.
Zdecydowana większość reprezentantów szkoły
w etapach gminnych to uczniowie klas trzecich gimnazjum, dlatego na szczególne wyróżnienie zasługują Paulina Żmuda z klasy I bG oraz Dominika Zbroja i Kamil Bieniek z klasy II bG, którzy również
wywalczyli miejsce w tym gronie. Wszystkim życzymy powodzenia w następnych etapach.
Elżbieta Woźniak

Spotkanie
z przedstawicielem UKS-u
W dniu 29 listopada 2011 r., w ramach
zajęć z podstaw przedsiębiorczości, zorganizowano dla uczniów niemodlińskiego
Liceum Ogólnokształcącego spotkanie
z pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej z Opola.
Przedstawicielka UKS-u pani Agnieszka Derkacz
zaprezentowała uczniom podstawowe wiadomości
dotyczące podatków w Polsce. W ramach zajęć zwracała uwagę na rodzaje, konieczność i sposób pobierania podatków. Uczniowie dowiedzieli się również
o sposobach redystrybucji pieniędzy zebranych przez
urzędy skarbowe.
Podczas spotkania zaproszono młodzież
do uczestnictwa w akcji „Nie bądź jeleń, weź paragon”, której celem jest zachęcenie zarówno sprzedawców. jak i klientów do prowadzenia uczciwego
i zgodnego z prawem handlu.
Najaktywniejsi na zajęciach uczniowie otrzymali nagrody w postaci koszulek i kubków z logiem akcji i opolskiego UKS-u.

Na koniec spotkania pani Agnieszka Derkacz zaprosiła grupę uczniów do zwiedzenia siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu.
J. Jasiński

Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę
Pod tym hasłem już po raz piąty odbyła się w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zbiórka pożywienia
dla psów i kotów z opolskiego schroniska.
W tym roku udało się nam zgromadzić ponad 176 kg karmy i pobić ubiegłoroczny wynik (100
kg). W akcję zaangażowali się jak zawsze nauczyciele i po raz pierwszy rodzice, którzy wspomogli nas finansowo. Koordynatorami akcji były p. Violetta
Szczyrk i p. Magdalena Konarska.
21. listopada delegacja z naszej szkoły – Krzysztof Kowalik i Nikodem Wolak z klasy 2d gimnazjum
– przekazała dary Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (materiały ze zbiórki
i z wizyty dostępne na stronie szkoły www.zs.niemodlin.org).
Obecnie w placówce przebywa 150 psów i 120
kotów, które czekają na adopcję. Mamy nadzieję, że
nasze skromne wsparcie żywnościowe pomoże im
przetrwać najtrudniejszy zimowy okres. Los zwierzaków może poprawić każdy z nas i to w bardzo
prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę internetową www.pustamiska.pl i „nakarmić zwierzaka”. Liczy
się każde kliknięcie. Całość uzbieranych w ten sposób
środków przekazywana jest na konto schroniska.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
i cieszymy się, że los zwierząt nie jest Wam obojętny.
Magdalena Konarska

Profilaktyka HIV i AIDS
W ramach działań profilaktycznych,
przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w Zespole Szkół w Niemodli nie od by ły się warsz ta ty z za kre su
profilaktyki HIV i AIDS oraz zachowań
ryzykownych.
Przeprowadziła je p. Monika Witkowska-Kubas,
certyfikowany specjalista terapii uzależnień i czynny
terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar w Graczach.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego wraz z p. Tomaszem Wajdą – pedagogiem szkolnym. Całość sfinansowało Starostwo Powiatowe w Opolu.
Elżbieta Woźniak

Zbierajmy plastikowe zakrętki
Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
oddali partię plastikowych zakrętek, których zbiórka w naszej szkole trwa już
od trzech lat.
I tym razem transport liczył niemalże 30 worków
(po 120 litrów każdy). Nakrętki zostały przekazane
Stowarzyszeniu KREWmaNIACY, które zgromadzone w ten sposób fundusze (1zł za kilogram zakrętek)
przekazuje na budowę Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.
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Za oddane zakrętki otrzymaliśmy podziękowanie
i dyplom. Akcja trwa nadal, zakrętki można przynosić i oddawać w sali 50 u p. K. Drabik lub do wychowawców klas.
Zbierajmy wszelkie zakrętki po napojach, środkach chemii gospodarczej, kosmetykach, możemy
w ten prosty sposób pomóc chorym dzieciom.
Katarzyna Drabik

Licealiści z Chrobrego planują
swoją przyszłość
Dnia 17 listopada p. Dorota Moździerska w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości, zorganizowała spotkanie klasy II A liceum Zespołu Szkół w Niemodlinie
z doradcą zawodowym z Powiatowego
Urzędu Pracy, z filii w Niemodlinie.
Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, jak
kształtuje się krajowy i lokalny rynek pracy, jakie są
przyczyny bezrobocia, i na jakie zawody rośnie zapotrzebowanie. Omówione zostało również planowanie
kariery, a także nowe kierunki studiów otwierane
z myślą o naszej przyszłości.
Zajęcia z doradcą zawodowym pozwoliły nam
na lepsze zapoznanie się z rynkiem pracy i z pewnością ułatwią nam właściwy wybór dalszego kierunku
kształcenia.
Dominika Budnik kl. II a LO

Mię
dzy Piekłem a Niebem
Recenzja
Dnia 17 października 2011 r. na scenie
niemodlińskiego Ośrodka Kultury wystąpił Narodowy Teatr z Wrocławia, który zaprezentował spektakl wyreżyserowany
przez Andrzeja Pietruszkę „Między Piekłem a Niebem”.
Spektakl przedstawiał losy aktorów teatralnych
żyjących w latach komunistycznych, którzy przygotowują się do ważnego festiwalu w Paryżu.
Niestety, podzielone zdania, problemy prywatne
i brak porozumienia zaczynają krzyżować ich plany.
Wiele rozmów i głośnych przemyśleń aktorów
daje do zrozumienia, że czasy komunizmu to niełatwy okres, a ten festiwal to ich jedyna szansa
na uwolnienie się z naszego kraju. W dzień wyjazdu
wszystko zaczyna się komplikować i nawet sami aktorzy zaczynają rzucać sobie kłody pod nogi, do tego jeszcze kontrola inspektora, który odkrywa wiele
nieciekawych spraw.
Ostatecznym pokrzyżowaniem planów jest ogłoszenie stanu wojennego przez gen. Jaruzelskiego. Bohaterowie muszą pozostać w kraju i nadal zmagać
się z problemami, a przede wszystkim z inspektorem,
który jednak nie został wysłany do Francji.
Efekty dźwiękowe, charakterystyczna muzyka
jazzowa, idealnie dobrane stroje i wspaniałe rekwizyty to dopełnienie całości dobrze zagranego spektaklu.
Jednak treść całego przedstawienia mogła być
nieco niezrozumiała dla wszystkich nastolatków, ponieważ nasza wiedza, jeśli chodzi o lata 80. jest bardzo mała, dlatego też spektakl polecam osobom
starszym i bardziej dojrzałym.
Marta Wydra
Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół
w Niemodlinie

PULS
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Niemodlina

Mikołaj na sportowo
Dziesięć godzin wspólnej zabawy – tak
obchodzono dzień 6 grudnia br. w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
Od rana było wesoło, gwarno i przede wszystkim sportowo, nie zabrakło oczywiście Świętego Mikołaja, sportowych emocji zwycięstw i porażek, ale
zacznijmy od początku. Jako pierwsi rywalizację rozpoczęli tenisiści stołowi.
Na starcie zawodów stanęło 38 zawodników
i zawodniczek, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych skrzatów, żaczków i młodzików.
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1.
do 3. z rąk Mikołaja otrzymali medale. Poniżej klasyfikacja turnieju tenisa stołowego:
Skrzaty dziewczynki:
1. Martyna Mucharska
2. Ksenia Skirzewska
3. Wiktoria Zalewska
Skrzaty chłopcy:
1. Kamil Telatyński
2. Dawid Mikoś
Żaki dziewczynki:
1. Laura Skirzewska,
2. Patrycja Białowąs
3. Marta Zabłocka
Żaki chłopcy:
1. Marek Kolman
2. Łukasz Nowak
3. Filip Mróz
Młodzicy dziewczynki:
1. Karolina Janiak
2. Oktawia Walków
3. Karolina Holka
Młodzicy chłopcy:
1. Damian Krajewski
2. Alan Petka
3. Gracjan Rak
O godzinie 13.00 swój pierwszy mecz w życiu rozegrali koszykarze sekcji działającej przy OSiR w Niemodlinie. Zawodnicy podzieleni zostali na cztery zespoły, które rozegrały turniej mini koszykówki.
Drużyny wystąpiły w składach: Drużyna A: Bartek Kamaryk, Paweł Olszewski, Konrad Kozakiewicz, Drużyna B: Jędrek Wach, Bartek Szuwarski, Daniel Nieczesny, Drużyna C: Kamil Petrzak, Paweł Olszewski, Filip
Badeja, Oskar Woźniak, Drużyna D: Jakub Dutkiewicz, Alex Stadnik, Mikołaj Ostrowski.
Następnie, o godzinie 14.00, na parkiet wyszły
koszykarki MKS Chrobry Głuchołazy i KS Odra Brzeg.
W pokazowym meczu dziewcząt lepsze okazały się

Tabela ligowa Niemodlińskiej
Halowej Ligi Piłkarskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SĄSIEDZI Opole
OLDBOJE
RYBNIOS Rybna
FC Niemodlin
MONARI Grodków
FC MAŁE
UEG Grodków
COVEBO Niemodlin
YOUNG BOYS
HURAGAN Grabin

Pkt
12
9
9
9
7
5
3
3
1
0

zawodniczki zespołu Chrobrego Głuchołazy pokonując swoje rywalki 49-24.
Kolejnym wydarzeniem dnia był mecz koszykarzy trenujących w sekcji koszykówki działającej
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, a rywalem naszego zespołu była drużyna Słowiańska
Team Brzeg. Młodzi adepci koszykówki w swoim
pierwszym historycznym meczu nie dali szans przeciwnikowi i pewnie pokonali ekipę z Brzegu 73-44.
Drużyna OSiR Niemodlin wystąpiła w składzie: Kamil Pora, Dominik Ostrowski, Tomasz Pietraszko, Paweł Banaś, Michał Opalony, Szymon
Ankiewicz, Bar tek Romanowski, Grzegorz Szklarski, Maksymilian Rzychak, trenerem zespołu jest
Pan Rafał Krawiec.

Turniej Tenisa Stołowego
Amatorów
11 grudnia br., w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie, rozegrany został
Finałowy Turniej Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina.
Organizatorami Turnieju była Gmina Niemodlin
– OSiR i UKS „Sokolik” Niemodlin, działający przy PSP
Nr 2 w Niemodlinie. Sędziowali: Pani Barbara Olszewska i Sędzia Główny Turnieju – Pan Zdzisław Grobelski. Nagrody i dyplomy wręczył zwycięzcom Z-ca
Burmistrza Niemodlina, Pan Bartłomiej Kostrzewa.
Cykl rozgrywek trwał od stycznia do grudnia 2011r. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. W turnieju brały udział nawet trzypokoleniowe
rodziny. Rozgrywkom towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, a jednocześnie ostra, sportowa rywalizacja.
Nasze zawody przyciągnęły zawodników z całego województwa opolskiego.
W ostatecznej klasyfikacji turnieju brało
udział 35 osób. Do najlepszej ósemki zakwalifikowali się: 1. Gall Sebastian – Janów, 2. Patrys Jan – Tułowice, 3. Salata Jacek – Niemodlin, 4. Jabłoński Paweł – Gościejowice, 5. Pacek Marek – Brzeg, 6.
Helbin Lesław – Otmuchów, 7. Połoszczański Dawid
– Opole, 8. Micuń Edward – Niemodlin.
Dyplomy i nagrody pocieszenia otrzymali stawiający pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu: 1.
Mariusz Białowąs, 2. Marta Zabłocka, 3. Natalia
Oberska.

Kolejka 4 spotkań:
COVEBO Niemodlin
FC MAŁE
HURAGAN Grabin
OLDBOJE
RYBNIOS Rybna

2:4
6:6
0:7
8:3
4:1

FC Niemodlin
MONARI Grodków
SĄSIEDZI Opole
YOUNG BOYS
UEG Grodków

Najbliższa, 5 kolejka
YOUNG BOYS
FC Niemodlin
COVEBO Niemodlin
RYBNIOS Rybna
HURAGAN Grabin

-

UEG Grodków
SĄSIEDZI Opole
MONARI Grodków
OLDBOJE
FC MAŁE

Finałem imprezy był mecz Samorządowców
Gminy Niemodlin z ekipą Radia Opole. Niestety, samorządowcy ponownie okazali się gościnni i nie zdołali ograć reprezentacji radiowców, wynik meczu 5459 po końcowej syrenie świadczy o tym, że spotkanie
było emocjonujące do samego końca. W drużynie samorządowców wystąpili: Barbara Olszewska, Krzysztof Kubiak, Mirosław Dec, Bartłomiej Walków, Kazimierz Krzesiński, Wiesław Kozik, Ryszard Donajski,
Rafał Środa, Bartosz Wajman, Marcin Janik. W składzie Radia Opole zagrali: Barbara Olińska, Cezary
Puzyna, Maciej Stępień, Kacper Śnigurski, Przemysław Adamowicz.
Patronem całodniowej imprezy był burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Święty Mikołaj,
który przebywał w hali cały dzień, częstował wszystkich przybyłych gości słodkościami, a każdego z zawodników biorącego udział w zawodach słodkimi
paczkami.
OSiR Niemodlin

Zawodnicy i Zarząd Klubu UKS „Sokolik” Niemodlin serdecznie dziękują Dyrektorowi OSIR-u – Panu
Krzysztofowi Kubiakowi za organizację oraz Panu Mirosławi Pieniakowskiemu za serce i zaangażowanie
w przebieg zawodów.
Następny cykl Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina rozpocznie
się 22 stycznia 2012 roku w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Niemodlinie o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy.
Sekretarz UKS „Sokolik”
Grażyna Janiak

UKS „Sokolik” Niemodlin
gospodarzem I rundy
II ligi juniorów
W sobotę 10 grudnia br. w sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie odbyła się I runda II ligi juniorów sezon 2011/2012.
Gospodarzem zawodów był UKS „Sokolik” Niemodlin, działający przy PSP Nr 2. Sędziował trener
Zdzisław Grobelski.

Wyniki:
1. LZS „Viktoria” Chróścice III
2. UGKS „Odra” Brzeg I
3. KTS MOKSiR Zawadzkie III
4. KTS „Kłodnica” Kędzierzyn-Koźle II
5. UKS „Sokolik” Niemodlin
6. LZS „Młyn Pol” Zakrzów II
7. LZS Kujakowice
8. LUKS Mańkowice Piątkowice
9. UGKS „Odra” Brzeg II
10. SKS LUKS Nysa
11. MMKS Kędzierzyn-Koźle
12. MKS „Sokół” Niemodlin
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć życzenia
zdrowia, radości i ciepłej miłej atmosfery
rodzinnej – Ludziom Sportu, Władzom Gminy Niemodlin, Sponsorom, Redakcji Pulsu
Niemodlina oraz wszystkim Czytelnikom.
Zarząd UKS „Sokolik” Niemodlin
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Sędziowie zagrali w Niemodlinie
Komplet wyników o poszczególne miejsca meczów
rozgrywanych w Opolu:
O 15. miejsce: Zachodniopomorskie - Kujawsko-Pomorskie
O 13. miejsce: Podlaskie - Podkarpackie
O 11. miejsce: Świętokrzyskie - Dolnośląskie
O 9. miejsce: Wielkopolskie - Lubelskie
O 7. miejsce: Opolskie - Warmińsko-Mazowieckie
O 5. miejsce: Pomorskie - Małopolskie
O 3. miejsce: Łódzkie - Śląskie
O 1. miejsce: Lubuskie - Mazowieckie

Oficjalne rozpoczęcie mistrzostw

W sobotę 17 grudnia w hali OSiR-u w Niemodlinie i hali Politechniki Opolskiej odbyły się XIX MISTRZOSTWA POLSKI SĘDZIÓW
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ. Po raz pierwszy Opolszczyzna mogła
cieszyć się, że przyznano jej organizację tak ważnej imprezy, która rozgrywana jest już po raz dziewiętnasty. Tym bardziej jest
nam miło, że to nasza gmina mogła zapisać się w kartach historii sportu polskiego.
W mistrzostwach, szesnaście kolegiów sędziów, w drodze losowania podzielone zostały na cztery grupy. W hali w Niemodlinie swoje mecze rozgrywały ekipy z Grupy A tj. Pomorskie KS, Dolnośląskie KS, Warmińsko-Mazurskie KS, Podkar packie KS, i z Grupy B Śląskie KS, Łódzkie KS,
Kujawsko-Pomorskie KS, Lubelskie KS. Punktualnie o godzinie 9.00. rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej. W składach drużyn można było zauważyć wiele znanych postaci z piłkarskich boisk i transmisji telewizyjnych, a wśród najbardziej znanych należy odnotować sędziów międzynarodowych i sędziów
ekstraklasy, np. Dawid Piasecki – sędzia międzynarodowy, Marcin Lis – sędzia międzynarodowy, Marcin Borkowski – sędzia międzynarodowy, Paweł
Pskit – sędzia ekstraklasy, Adam Lyczmański – sędzia ekstraklasy, Dariusz
Ignatowski – sędzia ekstraklasy. To tylko najbardziej znane nazwiska obecnych sędziów najwyższego szczebla rozgrywkowego, których mogliśmy podziwiać na parkiecie w Niemodlinie.
Po czterech meczach fazy grupowej nastąpiło uroczyste otwarcie Mistrzostw
Polski. Gości powitał gospodarz gminy, burmistrz Mirosław Stankiewicz, który objął patronat honorowy nad rozgrywkami oraz oficjalnie otworzył mistrzostwa.
Mecze toczyły się w szybkim tempie a zawodnikom nie brakowało ambicji
i woli walki. Po rozgrywkach grupowych, zespoły przystąpiły do fazy pucharowej.
W ćwierćfinale spotkały się po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Do półfinału awansowały reprezentacje Śląskiego i Łódzkiego Kolegium Sędziów. I tak dobiegł końca pierwszy z dwóch dni XIX MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW W PIŁCE HALOWEJ.
Niedzielne finały odbyły się w Opolu. Po raz kolejny Mistrzostwo Polski zdobyła Reprezentacja Mazowieckiego Kolegium Sędziów, a Reprezentacja Opolskiego Kolegium Sędziów uplasowała się na 8. miejscu w kraju.
Oto wyniki wszystkich spotkań XIX Mistrzostw Polski Sędziów
odbywających się w Niemodlinie i Opolu:
Lp. Godz. Drużyny

Grupa

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

09:00
09:27
09:54
10:21
10:48
11:15
11:42
12:09
12:36
13:03
13:30
13:57

Pomorskie KS – Dolnośląskie KS
Warmińsko-Mazurskie KS – Podkarpackie KS
Śląskie KS – Łódzkie KS
Kujawsko-Pomorskie KS – Lubelskie KS
Podkarpackie KS – Pomorskie KS
Dolnośląskie KS – Warmińsko-Mazurskie KS
Lubelskie KS – Śląskie KS
Łódzkie KS – Kujawsko-Pomorskie KS
Pomorskie KS – Warmińsko-Mazurskie KS
Podkarpackie KS – Dolnośląskie KS
Śląskie KS – Kujawsko-Pomorskie KS
Lubelskie KS – Łódzkie KS

A1 – A4
A2 – A3
B1 – B4
B2 – B3
A3 – A1
A4 – A2
B3 – B1
B4 – B2
A1 – A2
A3 – A4
B1 – B2
B3 – B4

2:1
2:2
3:0
03
3:7
2:5
2:1
5:3
2:2
6:2
6:1
3:7

13
14
15
16

15:30
15:57
16:24
16:51

IV dr. Gr. A – IV dr. Gr. B
III dr. Gr. A – III dr. Gr. B
I dr. Gr. A – II dr. Gr. B
II dr. Gr. A – I dr. Gr. B

Kujawsko-Pomorskie KS- Podkarpackie KS
Dolnośląskie KS - Lubelskie KS
Pomorskie KS - Łódzkie KS
Warmińsko-Mazurskie KS - Śląskie KS

1:6
2:2 Karne 2:1
3:4
2:6

9-6
0-4
6-5
5-1
1-4
2-1
3-5
0-6

Krzysztof Kubiak

Reprezentacja OSiR-u Niemodlin
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Rozstrzygniecie konkursu
fotograficznego i plastycznego
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” we współpracy z Ośrodkiem Kultury
w Niemodlinie rozstrzygnęła konkursy:
plastyczny „Przyroda zachwyca” i fotograficzny „Spotkania z przyrodą”.
Konkursy skierowane były do przedszkolaków,
uczniów i młodzieży z terenu gmin należących
do LGR „Opolszczyzna”.
Celem konkursów była promocja atrakcyjności obszaru LGR „Opolszczyzna” (gminy Lasowice Wielkie,
Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice) jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, popularyzacja ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci i młodzieży.
W dniu 14 grudnia br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom z terenu gminy Niemodlin. Nagrody wręczał
prawdziwy rycerz w stroju janczara tureckiego.
Oprócz głównego punktu programu atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych były konkursy, zabawy i prezentacja szabli rycerskiej, która na, zwłaszcza najmłodszych, zrobiła ogromne wrażenie. Po takiej dawce

Zapowiedzi
Koncert uczniów
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na koncert uczniów „Kolędy i nie tylko”, podsumowujący pierwszy semestr nauki gry na instrumentach (fortepian, gitara, keybord), który odbędzie
się 12 stycznia br. (czwartek), o godz. 17.30 w sali
kameralnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Przygotowanie muzyczne: Paweł Ostrowski, Paweł Kaliciński. Wstęp wolny.
Studio Piosenki Ośrodka Kultury
w Niemodlinie zaprasza na koncert kolęd
Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu wychowanków Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie, który odbędzie się 13 stycznia
br. (piątek), o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Przygotowanie muzyczne: Hanna Łozowicka,
Magdalena Krzemień. Wstęp wolny.
PARANIENORMALNI – SZYBCY I ŚMIESZNI – Ośrodek Kultury w Niemodlinie,
14 stycznia 2012 r., godz. 20.00
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na występ kabaretu PARANIENORMALNI, który odbędzie
się 14 stycznia 2012 r., o godz. 20.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Bilety w cenie 38 zł można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Zapraszamy!

emocji rozdano nagrody w konkursach głównych.
Niespodzianką było przyznanie Grand Prix w konkursie fotograficznym. Spośród prac, które trafiły na konkurs, z wszystkich – 11 gmin wchodzących w obszar
działania LGR „Opolszczyzna”, najlepszą okazała się
praca mieszkanki Niemodlina, gimnazjalistki Zespołu
Szkół w Niemodlinie, Marty Wydry. W nagrodę laureatka otrzymała aparat fotograficzny, który z pewnością pomoże jej w dalszym rozwijaniu swojej pasji. Jak
przyznała Marta redakcji „Pulsu Niemodlina”, fotografią zajmuje się hobbistycznie. – To był mój pierwszy
udział w tego typu konkursie. Było to dla mnie wielkim
zaskoczeniem, że moja praca została zauważona. Fotografuję dla siebie, dla znajomych. Jest to taka moja pasja „na boku”. Fotografuję przede wszystkim ludzi, lubię się wgłębić w to, co robię, wydobyć coś
więcej. Fotografuję też zwierzęta i oryginalne, mało
spotykane przedmioty – dodała gimnazjalistka.
Wyniki:
Nagrodę GRAND PRIX prezesa LGR Opolszczyzna: Marta Wydra za zdjęcie „Zaczarowana Kraina”.
Wyniki LGR Opolszczyzna
(uczestnicy z terenu gminy Niemodlin)
I NAGRODA EX EQUO: Monika Cebo za zdjęcie „Piękno rzadko dostrzegane”, Marta Bartoszewska „Cuda natury – kaczki krzyżówki nad stawem”.
II NAGRODA: Wioleta Pałka za zdjęcie „Nasze
stawy – piękne stawy. Ptasi raj”.
III NAGRODA: Marta Wydra zdjęcie „Zaczarowana Kraina”.
Konkurs plastyczny:
I NAGRODA: Michał Nowak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
II NAGRODA: Irena Karoń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
III NAGRODA ex equo: Oliwia Kopeć, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Grabinie, Emilia Wacyra,
Przedszkole w Niemodlinie.
Wieczór Kolęd z Graczankami
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na muzyczny wieczór kolęd w wykonaniu zespołu Graczanki, który odbędzie się w dn. 22 stycznia 2012 r. (niedziela), o godz. 15.00 w Zakładowym Domu Kultury
w Graczach.
Przygotowanie: Kazimierz Piekarski.
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Ferie zimowe z Ośrodkiem
Kultury w Niemodlinie
16-27 stycznia 2012 r.
Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania
z oferty zajęć podczas ferii zimowych. W programie
wiele atrakcji dla dzieci, gier, konkursów, animacji
i zabaw interaktywnych z bohaterami ulubionych
kreskówek, bal karnawałowy i spektakle teatralne.
PROGRAM – I TYDZIEŃ FERII
16.01. 2012 r. (poniedziałek)
12.00 – Karaoke, gry i zabawy, konkursy plastyczne, gry planszowe, animacje dla dzieci.
17.01.2012 r. (wtorek)
12.00 – Spektakl teatralny „Warkocz Królewny Wisełki” – Teatr Art– Re z Krakowa – sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
18.01. 2012 r. (środa)
16.00 – Dyskoteka i program animacyjny, zabawy
interaktywne z Myszką Miki

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagra w Niemodlinie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na XX Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 8 stycznia 2012 roku w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie.
Jego temat brzmi następująco: Gramy z pompą!
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
czyli zbieramy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Program WOŚP 2012 – finał w Niemodlinie:
11.00 – Mecz siatkówki juniorek pomiędzy
SMS II Opole – KS Motor Praszka
13.00 – Oficjalne rozpoczęcie XX Finału WOŚP
w Niemodlinie – ZESPÓŁ TWO FACE z Ośrodka Kultury w Niemodlinie
13.20 – Mecz maluchów chłopcy z klas 1 i 2
OSiR Niemodlin – Brzeg EUROTALENT 2010
14.00 – Występ wychowanków Studia Piosenki
z Ośrodka Kultury w Niemodlinie i licytacje pamiątek WOŚP
14.30 – Turniej piłki nożnej chłopców z klas 3 i 4
z udziałem OSiR Niemodlin – Brzeg EUROTALENT 2010
15.00 – POKAZY I WYSTĘPY MUZYCZNO-TANECZNE: Pokaz Sławomira Szymańskiego mieszkańca Gminy Niemodlin Olimpijczyka z Pekinu, występ Studia Piosenki, układ taneczny zespołu RYTMIX
– „Restauracja”, licytacja pamiątek WOŚP
15.30 – Turniej piłki nożnej chłopców z klas 3 i 4
z udziałem OSiR Niemodlin – Brzeg EUROTALENT 2010
16.00 – Program interaktywny i animacje dla
dzieci i dorosłych z konkursami i licytacją pamiątek
WOŚP
17.00 – Koszykarskie show
18.00 – Program interaktywny i animacje dla
dzieci i dorosłych połączone z GŁÓWNĄ LICY TACJĄ pamiątek WOŚP
19.00 – mecz Futsalu Reprezentacja Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej – Orlik Brzeg (I Liga
Polska Futsalu)
20.30 – Symboliczne zakończenie XX FINAŁU
WOŚP – „Światełko do nieba”
19.01. 2012 r. (czwartek)
12.00 – Karaoke, gry i zabawy, konkursy plastyczne, gry planszowe, animacje dla dzieci.
20.01. 2012 r. (piątek)
12.00- Burmistrz Niemodlina czyta dzieciom
PROGRAM – II TYDZIEŃ FERII
23.01. 2012 r. (poniedziałek)
12.00 – Karaoke, gry i zabawy, konkursy plastyczne, gry planszowe, animacje dla dzieci.
24.01. 2012 r. (wtorek)
12.00 – Spektakl teatralny dla dzieci „Wilk i Zając”
– Teatr Art.-Re z Krakowa – sala widowiskowa
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
25.02. 2012 r. (środa)
16.00 – BAL KARNAWAŁOWY, animacje i zabawy
interaktywne z Kubusiem Puchatkiem
26.02. 2012 r. (czwartek)
12.00 – Karaoke, gry i zabawy, konkursy plastyczne, gry planszowe, animacje dla dzieci.
27.02. 2012 r. (piątek)
12.00 – Burmistrz Niemodlina czyta dzieciom

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne
dla wszystkich Mieszkańców Gminy Niemodlin.
Niech magiczny czas Bożego Narodzenia połączy serca,
myśli, dłonie, niech przyniesie radość i nadzieję,
a Nowy 2012 Rok będzie lepszy od poprzedniego.
Niech chwile piękne staną się codziennością,
a troski i kłopoty rozwiązują się same.
Wszystkiego Najlepszego!

Wszystkim mieszkańcom
Gminy Niemodlin z okazji
nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzenia radości,
spokoju i pogody ducha oraz
dużo szczęścia
w Nowym 2012 Roku

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
wraz z pracownikami

składa
dyrekcja oraz pracownicy
Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Niemodlinie

Szkoła kierowców Molex
Życzy kierowcom, kandydatom
na kierowców i wszystkim Czytelnikom
„Pulsu Niemodlina” bezpieczeństwa
za kółkiem, szczęśliwych świątecznych
wyjazdów i powrotów do domu, radosnej,
rodzinnej atmosfery płynącej z Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym 2012 Roku.

W wigilijny wieczór niech pierwsza
gwiazda zabłyśnie dla wszystkich
Państwa przynosząc radość
z Bożego Narodzenia. Niech ten
wyjątkowy czas wypełniony będzie
szczęściem, miłością, wzajemnym
szacunkiem i życzliwością.
Wszelkiej pomyślności również
w Nowym 2012 Roku życzą:
Elżbieta i Marian Oleksa
Restauracja na Wyspie
w Niemodlinie
oraz
Hurtownia Akumulatorów,
ul. Nowa 11 w Niemodlinie

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego się
Nowego Roku wszystkim
mieszkańcom Gminy Niemodlin
oraz przyjaciołom Gminy,
składamy najserdeczniejsze
życzenia: dużo zdrowia,
które daje siłę do spełnienia
wszystkich nawet najskrytszych
marzeń oraz w 2012 roku
samych szczęśliwych dni.

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na kolejny Nowy Rok

Wesołych Świąt
i Do siego Roku!
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemodlinie
Mariusz Nieckarz

życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wszystkim pracownikom
i emerytom
oraz udziałowcom spółki „BazaltGracze” życzymy radosnego
przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia. Niech nie zabraknie
Państwu wzajemnej
życzliwości, szczęścia
i spokoju, a w Nowym Roku
samych pogodnych dni,
spełnienia marzeń, sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym
życzy
Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy
Górników
Spółki „Bazalt – Gracze”
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Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem pokoju,
odpoczynku po trudach codzienności, niech zwiastują
nową nadzieję oraz przyniosą szczęście dzielone
z drugim człowiekiem. A w Nowym Roku niech
wszystkie marzenia dotąd niespełnione staną się
rzeczywistością.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Niemodlin
życzy
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp. z o. o. w Grabinie
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