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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Mamy przyjemność oddać w Wasze
ręce listopadowe wydanie „Pulsu Niemodlina”.
Za nami uroczysta gala wręczenia
nagród Laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2010”. Pokonkursowymi refleksjami podzielili się z nami – Bartłomiej Belniak – zdobywca jednej z nagród oraz Michał Graczyk – pomysłodawca konkursu.
Na pewno wielu Czytelników zainteresuje wywiad z Formacją Chatelet, która wystąpiła w Niemodlinie podczas dwudniowych obchodów „Święta Karpia”.
W związku z promocją książki „W krainie niemodlińskich stawów” w ramach projektu z karpiem w tle, autorstwa Elżbiety i Mariusza Woźniaków, przedstawiamy rozmowę z autorami oraz w części poświęconej historii, krótki opis – wprowadzenie
do książki, które, mamy nadzieję, zachęci do sięgnięcia po nią.
W tym miesiącu miało miejsce uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie, z którego relację prezentujemy na łamach naszego pisma.
Listopad nierozerwalnie wiąże się z kolejną Rocznicą Odzyskania Niepodległości
przez Polskę – opisujemy zatem obchody tego święta w Gminie Niemodlin. Piszemy także o konserwacji Pomnika Świętego Floriana, który będzie na nowo cieszył oko mieszkańców Niemodlina.
Przed nami wybory samorządowe – informacje na temat tego, w jaki sposób głosować – swoisty niezbędnik każdego wyborcy, znajdziecie w biuletynie Gminy Niemodlin, zamieszczonym, jak co miesiąc, na łamach „Pulsu Niemodlina”.

Bank Zachodni WBK
1 Oddział w Niemodlinie
zaprasza w dniu
11 grudnia 2010 r.
w godz. 10.00 - 14.00
na

Ponadto, wzorem poprzednich wydań, i tym razem nie brakuje wieści z gminy,
relacji z wydarzeń kulturalnych (m. in. z koncertu perkusyjnego, który odbył się w niemodlińskim Ośrodku Kultury), bieżących spraw z życia przedszkoli i szkół, relacji
z przebiegu Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Niemodlinie, a także rozmowy gimnazjalistów z kapitanem drużyny żużlowej Kolejarza Opole. Prezentujemy także zdjęcia pierwszoklasistów pasowanych na uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Graczach i Rogach.
Zamieszczamy również wywiady z osobami, które swoją pracą i działalnością rozsławiają naszą Niemodlińską Ziemię. W listopadowym numerze rozmawiamy z koordynatorką projektu OPS „Równać Szanse” – Dorotą Seredyką-Pałką oraz z Dyrektorem
ZGKiM – Adamem Piętką.
Miłej lektury życzy
Redakcja
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Dzień otwarty
w Przyjaznym Banku
w programie:
• możliwość skorzystania z produktów bankowych – oferta BZWBK,
ciekawe nagrody,
• degustacje – oferta Restauracji Na Wyspie M. Oleksa, firmy
Rzeźnictwo i Wędliniarstwo M.Gruszka i T.Witkowski, PSS Społem,
Baru DANUSIA D. Wach,
• zabiegi kosmetyczne – oferta Salonu Aphrodite J. Jędrzejczyk,
• pokaz elektronicznych akcesoriów samochodowych – oferta PUH
ANDAR D. Andel,
• fryzjerstwo i tatuaże – oferta Salonu Fryzjerskiego J. Naściuk,
• oferta wczasów i kursów językowych – Biuro Podróży oraz Szkoła
Języków Obcych VICTORIA A. Marut.

Serdecznie zapraszamy!
WSTĘP WOLNY!

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Niemodlin
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
Tel. 774033141, fax 774607307
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Imprezy okolicznościowe
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Wydarzenia

Święto Karpia 2010
Tradycyjnie, w listopadzie, odbyły się obchody „Święta Karpia”.
W tym roku miały one jednak szczególny, bo dwudniowy charakter.
Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Laureaci konkursu Karpik

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Starosta Opolski
Henryk Lakwa. Natomiast medialnie „Święto Karpia”
wsparły: Telewizja Opole, Radio Opole, „Nowiny Nyskie” i „Puls Niemodlina”.
W pierwszym dniu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu „Mały Karpik2010”. Nagrody i dyplomy młodzi rysownicy odebrali z rąk ich fundatora Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Martyna Niespor ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie (Grand
Prix), Krzysztof Chodaniecki – PSP1 w Niemodlinie, Julia Borowicz – PSP Grabin, Bartek Mrożek ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, Joanna Cendal ze
Szkoły Podstawowej w Rogach, uczennica Szkoły Podstawowej w Grabinie Ewelina Szwala, a także Magdalena
Konefał ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
Ponadto Dyplomy Honorowe otrzymali: Anna Koszyk (PSP Przechód), Agata Dulska, Zofia Rogala, Miłosz
Cymbała, Izabela Duda, Hanna Węgrowska (wszyscy
reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Niemodlinie)
oraz Łukasz Kapuściński (PSP 2 Niemodlin).
Wyróżnienia Firmy „Ornament” z Nysy trafiły
do Mateusza Kapuścińskiego (PSP 2), Agnieszki Szwali (PSP Grabin), Mai Martynowicz (PSP 1 Niemodlin).
W drugiej części uroczystości odbyła się promocja
książki autorstwa Elżbiety i Mariusza Woźniaków pt.
„W krainie niemodlińskich stawów”. Na wstępie Elżbieta Woźniak podziękowała wszystkim przybyłym oraz
osobom, bez których nie byłoby możliwe powstanie
książki, m.in. Stowarzyszeniu Partnerstwa Borów Niemodlińskich, władzom Niemodlina, Niemodlińskiemu
Towarzystwu Regionalnemu, sponsorom oraz wielu innym ludziom dobrej woli, a także rodzinie i przyjaciołom
wspierającym autorów.
Mariusz Woźniak, rozpoczynając prezentację
książki, podkreślił jej specyficzny charakter. Zawiera
ona bowiem elementy historyczne, przyrodnicze, jest
również bogato ilustrowana fotografiami oraz mapami. Autor, na przykładzie poszczególnych rozdziałów publikacji, opowiadał o historii stawów i związanej z nimi
tradycji połowu ryb, która stanowiła o bogactwie Ziemi
Niemodlińskiej w jej dawnych granicach. Bardzo plastyczny i literacki sposób opisywania przez Mariusza
Woźniaka zawartej w książce treści z pewnością zachęcił niejednego czytelnika do sięgnięcia po nią. W trak-

cie spotkania, zgromadzona w Ośrodku Kultury w Niemodlinie publiczność, miała możliwość nabycia książki z autografami autorów.
W drugim dniu niemodlińskiej imprezy organizatorzy przygotowali dla przybyłych gości kolejne atrakcje.
Mieszkańcy Gminy Niemodlin, znani polscy i zagraniczni rysownicy, władze Niemodlina, radni Rady Miejskiej
w Niemodlinie, przedstawiciele miasta partnerskiego Stity z Czech, sponsorzy i pozostali goście już od wejścia
wszerokie progi Ośrodka Kultury wNiemodlinie mogli poczuć klimat imprezy, bowiem hol budynku stroiło akwarium zkarpiami, które zrobiły furorę wśród zwiedzających.
Jednak to, co tego dnia było najważniejsze, odbyło
się w sali widowiskowej. Przy wypełnionej po brzegi widowni rozpoczęła się gala wręczenia nagród Laureatom VIII Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik 2010”. Przewodniczący jury – Mirosław
Hajnos zaprosił na scenę wszystkich nagrodzonych, m.in.
laureatkę Grand Prix Ivanę Valocką, która przyjechała
do Niemodlina z Czech. Wśród nagrodzonych znaleźli
się: Bartłomiej Belniak /Polska/, Paweł Kuczyński /Polska/,
Andrzej Krawczak /Polska/. Wyróżnienia honorowe otrzymali: Tomasz Piątkowski /Polska/, Marcin Bondarowicz
/Polska/, Zygmunt Zaradkiewicz /Polska/, Mykola Dmitruch /Ukraina/, Ross Thomson /Wielka Brytania/, Oleksiy Kustovsky /Ukraina/, Wojciech Gdowski /Polska/,
Tsocho Peer /Bułgaria/, Huey Nguyenhuu /USA/, Sławomir Łuczyński /Polska/, Tomasz Wołoszyn /Polska/, Magdalena Wosik /Polska/, Mieczysław Podgórski /Polska/,
Grzegorz Myćka /Polska/.
Jak przystało na imprezę satyryczną, po części
głównej, związanej z wręczeniem nagród wszystkim
wyróżnionym rysownikom, przyszedł czas na występ kabaretu. W tym roku w Niemodlinie wystąpiła, bardzo popularna w Polsce, krakowska Formacja Chatelet. Trzyosobowa grupa kabareciarzy nie tylko rozśmieszała
do łez, ale także żywo włączała do swoich występów publiczność, co sprawiło, że na zakończenie widzowie nie
chcieli „wypuścić” ze sceny artystów. Na uznanie zasługuje również fakt, że oprócz starych, znanych choćby
z telewizji, numerów członkowie Formacji Chatelet pokazali także „świeży” repertuar swoich artystycznych
możliwości i pomysłów, które wydają się niewyczerpane.
Po dużej dawce dobrego humoru, którą zapewnili członkowie Formacji Chatelet, nastąpiło uroczyste
odsłonięcie trzech pamiątkowych tablic na „Ścianie
Satyryków”, znajdującej się przy wejściu na foyer niemodlińskiego Ośrodka Kultury. Tym razem swoim talentem, którego trwały ślad będzie widoczny w tak zaszczytnym i uznanym już miejscu, podzielili się: Dariusz
Pietrzak z Murowanej Gośliny, Piotr Opałka z Nysy
oraz Jarosław Wojtasiński z Inowrocławia.
Uczestnicy „karpiowego święta” wzięli udział
w wernisażu prac VIII Międzynarodowego Konkursu Ry-
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Składam serdeczne podziękowania
za wsparcie organizacyjne i finansowe
projektu realizowanego przez Ośrodek
Kultury w Niemodlinie „Święto Karpia 2010”.
• Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi
Stankiewiczowi
• Staroście Opolskiemu Panu Henrykowi Lakwie
• Marszałowi Województwa Opolskiego Panu
Józefowi Sebeście
• Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Panu Markowi Adamusowi
• Prezesowi RSP Wydrowice Panu Zbigniewowi
Kosterkiewiczowi
• Prezesowi Firmy Elsab Panu Pawłowi Błaszczukowi
• Prezesowi Firmy Bazalt Gracze Panu Andrzejowi Miście
• Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Panu Sławomirowi Kownackiemu
• Prezesowi Firmy Rapex Grabin Panu Bronisławowi Haładusowi
• Dyrektorowi Cegielni Niemodlin Panu Józefowi Jakubikowi
• Panu Józefowi Słociakowi
• Pani Małgorzacie Biedroń i Firmie Ornament
• Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa, właścicielom Restauracji „Na Wyspie”
• Prezesowi „Społem” Niemodlin Panu Janowi
Oleksa
• Panu Romanowi Szymańskiemu
• Panu Jarosławowi Kopijowi
• Panu Władysławowi Unijewskiemu
• Panu Mieczysławowi Moździerskiemu i Firmie
„Kwant”
• Panu Tadeuszowi Borowitzowi
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Życzę satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć
i dalszej – udanej – współpracy.
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
sunkowego „Karpik 2010” i otrzymali pięknie wydany
katalog z konkursowymi pracami.
Organizatorzy nie zapomnieli także o prawdziwej
uczcie dla podniebienia. Rozstrzygnięto bowiem „Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”. Jury
w składzie: kucharz Jacek Hajzyk (przewodniczący),
Starosta miasta Stity Jirij Vogel, Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, Michał Graczyk – rysownik, dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula-Gryf, po degustacji ryb i burzliwych obradach, nagrodę Grand Prix przyznało Janie Tejklowej z miasta
partnerskiego Stity, natomiast dwie pierwsze nagrody
trafiły do Agaty Dwojak z Lipna i Stanisławy Galla z Rutek. Wyróżnienia przypadły Hanie Katzerowej, Evie Pechackowej (Stity), restauracji „Na Wyspie” z Niemodlina oraz „Pod cycem” z Graczy. Wspólne biesiadowanie
zakończyło tegoroczne obchody „Święta Karpia”.
Katarzyna Knieja
Fotoreportaż na str. 20
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Niemodlina

Braku tematów do dowcipów nie przewiduję
Z Bartłomiejem Belniakiem, zdobywcą jednej z trzech głównych nagród
na VIII Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik 2010”,
rozmawia Michał Graczyk
PN: Jak podoba Ci się atmosfera, która panuje
podczas wręczania nagród konkursu „Karpik”?
Bartłomiej Belniak: Myślę, że konkurs z roku na rok nabiera coraz większego blasku. Atmosfera jest wspaniała – chce się przyjeżdżać, choćby
po to, żeby spotkać życzliwych i przyjacielskich ludzi.
Takie imprezy jak „Karpik” w Niemodlinie doskonale promują również miasto na zewnątrz. Dzięki obecności wielu przyjezdnych twórców i gości, po powrocie do siebie, mogą oni powiedzieć „Tak, byłem
tam – to fajne miejsce i fajni ludzie”. Takich rzeczy nie
załatwi nawet „pociąg” ulotek.
PN: Nie po raz pierwszy zdobyłeś wyróżnienie i nagrodę na „Karpiku”. Czy temat związany z rybami daje rzeczywiście
tak wiele pomysłów i skojarzeń twórczych?
Bartłomiej Belniak: Ponieważ konkurs trwa
już parę ładnych lat, ogarnia właściwie cały świat, tzw.
pole do popisu jest coraz bardziej wymagające i siłą
rzeczy coraz trudniejsze dla oryginalnych pomysłów.
Niemniej, za każdym razem znajdują się w konkursie
prace oryginalne i dowcipne. Ciekawie wygląda to
również w pracach z perspektywy obcokrajowców.

Mają oni przecież niejednokrotnie inny punkt widzenia pewnych zjawisk i inne poczucie humoru. Sam nie
wiem, czy temat taki, czy inny może się wyczerpać –
chyba jest tylko trudniej.
PN: Sam jesteś organizatorem konkursu satyrycznego w Gorlicach pod nazwą
„Roponioska”. Co sądzisz o organizowaniu
konkursów satyrycznych?
Bartłomiej Belniak: Konkurs w Gorlicach
zrodził się właściwie spontanicznie. Na początku
miał to być jednorazowy „wygłup”, ale sporo osób zauważyło, że powstała nowa inicjatywa i motywowały do prolongaty konkursu. Początki chyba wszystkich
imprez to orka na ugorze, trzeba przekonać ludzi decyzyjnych i posiadających pieniądze, że jednak warto. Potem zwykle jest już trochę łatwiej, można pokazać efekty, przekonać do zysków w sensie medialnym
i kulturalnym. Jeśli nie trafi się na dobry czas i życzliwych ludzi, często impreza przepada zanim się dobrze zakorzeni. Niestety, większość spraw trzeba
doglądać samemu, tym bardziej jeśli chcesz, żeby
wszystko grało jak należy.
PN: Jakie są Twoje najbliższe plany wystawiennicze? Powiedz kilka słów o swoich
zainteresowaniach i pasjach, poza działalnością twórczą.

Bartłomiej Belniak: W kończącym się roku
kalendarzowym nie planuję już indywidualnej wystawy. Niedawno, wraz z Tomaszem Rzeszutkiem
i Pawłem Kuczyńskim, otwieraliśmy wernisaż na Satyrbluesie w Tarnobrzegu. W przyszłym roku chciałbym zorganizować własną wystawę w Krakowie,
być może w Nowym Sączu. Mam też pomysł na wystawę dowcipów na temat momentów z życia kata w Bieczu, gdzie w dawnych czasach mieściła się
słynna szkoła katów. Pamięć o tym fakcie wciąż
czuć w tym mieście. Moje zainteresowania? Właściwie nic szczególnego: mieszkam w Beskidzie Niskim, dlatego lubię jeździć jednośladem, a zimą
na nar tach. Dalsze podróże też sprawiają sporo
frajdy. No i oczywiście lubię chodzić po tych wszystkich pięknych szlakach, między ciszą cmentarzy
z czasów I wojny, a odgłosami przyrody. Lubię dobre kino, książki, muzykę z duszą. Sporo czasu spędzam też na poznawaniu tajników typografii i projektowania graficznego.
PN: Czego Ci życzyć w najbliższej przyszłości?
Bartłomiej Belniak: Życzyłbym sobie, w dalszym ciągu, wielu wartościowych ludzi na swojej drodze. Braku tematów do dowcipów nie przewiduję.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Chatelet znaczy zameczek...
Z Adamem Grzanką, Adamem Małczykiem oraz Michałem
Pałubskim z Formacji Chatelet rozmawia Marta Mazuruk
PN: Jak długo trwa Wasza przygoda
z kabaretem?
Formacja Chatelet: Dokładnie jesienią 1996
roku został zawiązany spisek pod nazwą Formacja
Chatelet. Nazwa grupy wzięła się właściwie znikąd.
Nasz kolega w zeszycie swojej siostry odkrył napis
w języku francuskim, który bardzo mu się podobał i fonetycznie ładnie brzmiał. Nawet nie wiedzieliśmy, co
to znaczy. Było z tym trochę problemów, typu marketingowego, ale mimo wszystko zostawiliśmy tę nazwę.
Później dowiedzieliśmy się, że „chatelet” oznacza zameczek, jest to też dzielnica Paryża i ostatnia stacja
metra w Paryżu.
PN: Jaki humor jest Waszym ulubionym? Z czego śmiejecie się najczęściej?
Formacja Chatelet: Zmorą nas – kabareciarzy jest to, że już tyle rzeczy widzieliśmy i słyszeliśmy,
stąd coraz mniej nas śmieszy. Zaczynamy „iść” w jakieś wynaturzenia i „hardcory”. Ostatnio śmieszą
nas ostre żarty – to znaczy ostre u nas, w Polsce. Pewnie gdzieś za granicą są one całkiem normalne. Lubimy wszystko, co jest śmieszne i co do nas dotrze.
PN: A czy jest coś, czego nigdy nie obrócicie w żart?
Formacja Chatelet: Nie chcielibyśmy żartować np. z życia seksualnego naszych kolegów. To nie
byłoby w porządku. Poza tym możemy śmiać się ze
wszystkiego, jednak w Polsce, niestety, nie ze wszystkiego śmiać się można i wolno. Dlatego niektóre te-

maty omijamy. Jeżeli ma to komuś sprawić przykrość
lub kogoś obrazić, to po co to robić? Sztuką jest potraktowanie trudnego tematu, np. II wojny światowej,
w taki sposób, by było śmiesznie i ze smakiem, ale by
nikt nie poczuł się dotknięty. Ludzie są oburzeni, gdy
ktoś śmieje się np. z religii, to jest bardzo delikatny temat. Uważamy jednak, że zachowania fanatyków
religijnych powinno się pokazywać i śmiać się z nich,
ale wiele osób fanatycznie myślących nie ma dystansu do siebie i jest to problem.
PN: Czyli żeby zrozumieć Wasze żarty
trzeba mieć do siebie dystans?
Formacja Chatelet: Ważne jest, by najpierw
umieć śmiać się z samego siebie, potem można śmiać
się z innych. W naszym zawodzie jest to podstawa.
PN: Z jak głębokiej studni czerpiecie
swoje pomysły? Co jest Waszą inspiracją?
Czy nie boicie się, że zabraknie Wam tematów do żartów?
Formacja Chatelet: Czerpiemy wiele z publiczności, z tego, na co reaguje, na jakie skecze, co ją
bawi, wyłapujemy to, obserwujemy zachowania ludzkie, a później przenosimy do swoich numerów. Trzeba
mieć już jakieś doświadczenie, wiedzieć, co „chwyci”.
Najlepiej jest połączyć doświadczenie z talentem i pracą. Jak długo świat toczy się, tak długo tematy do żartów się znajdą. Nie boimy się, że ich zabraknie.
PN: Na co dzień jesteście równie zabawni jak na scenie?

Formacja Chatelet: Podobno tak. Lubimy
się śmiać, radość daje pozytywną energię, która, gdy
się ją wysyła w przestrzeń, wraca do nas. Gdyby ludzie częściej skupiali się na pozytywnym aspekcie życia, nie byłoby wojen. Jest nas trójka, każdy może indywidualnie mówić o tym, jakie ma podejście
do życia. Bywa też tak, że kabareciarze w życiu prywatnym są poważni, kumulują w sobie emocje, a potem na scenie – w skeczach –wypuszczają je i są bardzo zabawni.
PN: A prywatnie, poza sceną, przyjaźnicie się ze sobą?
Formacja Chatelet: Tak, jest to podstawa,
spędzamy ze sobą wiele czasu. Znamy się już prawie
piętnaście lat. Oczywiście są konflikty w zespole, to
jest naturalne. Cała sztuka w tym, by je przezwyciężyć i iść dalej.
PN: Czy słyszeliście może już wcześniej,
że Niemodlin karpiem słynie?
Formacja Chatelet: Szczerze mówiąc nie słyszeliśmy, ale dowiedzieliśmy się niedawno – przed występem, że w Niemodlinie są stawy rybne, hodowlane i, że hoduje się tutaj karpia, ale naszą ulubioną
rybą jest morszczuk (śmiech).
PN: Dziękuję za rozmowę.
Formacja Chatelet: My również dziękujemy,
było nam bardzo miło.
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Z Elżbietą i Mariuszem Woźniak – autorami książki „W krainie niemodlińskich stawów” – rozmawia Katarzyna Knieja
PN: Co zainspirowało Państwa do napisania książki „W krainie niemodlińskich
stawów”. Skąd pomysł, by pisać akurat
o stawach?
Mariusz Woźniak: Zainspirowały nas po prostu niemodlińskie stawy, które są prawdziwą perełką, unikatem. Woda, las to niestety coraz rzadziej
spotykane środowisko przyrodnicze, a w Niemodlinie
ono jest i obawiam się, że jest niedoceniane. Ludzie
mają to na co dzień i dlatego nie dostrzegają tego,
co mają. My zajmujemy się historią Niemodlina, tymi najlepszymi rzeczami, które tu można spotkać,
więc postanowiliśmy napisać na ten temat pracę.
Jest ona zwieńczeniem naszej pisarskiej działalności,
ponieważ wszystkie tematy już w zasadzie opisaliśmy wcześniej w naszych książkach.
PN: Czy długo trwała praca nad książką?
Mariusz Woźniak: Materiały zbieraliśmy
od 2005 roku – zajęło nam to pięć lat, natomiast napisanie samej książki trwało około roku.
Elżbieta Woźniak: Jednak warto dodać, że
niektóre materiały zbieraliśmy także wcześniej, a wykorzystane zostały później w książce.
Mariusz Woźniak: Wszystkie, umieszczone w książce zdjęcia są współczesne, poza kilkoma,
które są nasze. Zdjęcia archiwalne pochodzą z wydawnictw przedwojennych. Są to stare kalendarze
– w latach trzydziestych dużo się pisało o tej tematyce. Stawy przed wojną były tutaj bardzo popularne i znane, co ma swoje odzwierciedlenie w druku,
w różnych ar tykułach. Współcześnie o niemodlińskich stawach właściwie się nie pisze – kiedyś były
bardziej doceniane.
PN: Książka jest bogato ilustrowana,
wspominali Państwo o zdjęciach w niej zawartych. Proszę o nich coś więcej opowiedzieć.
Mariusz Woźniak: Zdjęcia są przeróżne –
pejzażowe – ukazujące nasze niemodlińskie krajobrazy, związane ze stawami, archiwalne – głównie z niemodlińskich kalendarzy i jeszcze z kilku książek.
W naszej książce podane są wszystkie źródła, na końcu jest tabela ze wszystkimi informacjami na temat
tego, skąd dane fotografie pochodzą, z jakiego czasopisma.
PN: A jaką część książki stanowią zdjęcia?
Mariusz Woźniak: Myślę, że książka w około pięćdziesięciu procentach jest wypełniona fotografiami, a pozostałe pięćdziesiąt procent to słowo pisane. Jednak cały jej urok tkwi w tym, że nie można
jej zaklasyfikować do jakiegoś jednego formatu. Nie
jest to album, bo w albumie mamy same fotografie
i krótkie opisy do nich. Jest to i książka historyczna
i kronika.
PN: Kto wydał Państwa książkę? Gdzie
będzie można ją nabyć?

Mariusz Woźniak: Środki na wydanie książki pozyskało Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Ukazała się ona dzięki wydawnictwu MS Szybkowski
w Opolu.
Elżbieta Woźniak: Już dwa tygodnie
przed promocją książki można było nabyć ją w sklepie u pana Jarosława Kopija, w siedzibie Partnerstwa
Borów Niemodlińskich, dostępna jest też u pana
Szybkowskiego w Opolu.
Mariusz Woźniak: MS jest to wydawnictwo
– sklep kolekcjonerski, który wyróżnia się spośród innych tym, że można tam znaleźć wydawnictwa regionalne, dotyczące różnych zakątków Opolszczyzny.
Specjalizuje się on w wydawnictwach niskonakładowych.
PN: Jak zachęcą Państwo czytelników
do sięgnięcia po to wydawnictwo?
Elżbieta Woźniak: Problem polega na tym,
że jeżeli ktoś będzie za bardzo zwlekał z nabyciem tej
książki, to może okazać się, że już jej nie będzie.
Część książek na swoje potrzeby zakupiło Nadleśnictwo, Gmina Niemodlin, instytucje i osoby zainteresowane promocją regionu. W sprzedaży wolnorynkowej może być około dwustu, trzystu egzemplarzy.
Liczymy na to, że wydawnictwo przeznaczy chociaż
część książek do bibliotek. Obowiązkiem wydawnictwa jest przekazanie odpowiedniej liczby egzemplarzy właśnie do bibliotek. W ramach umowy musimy
też, po wykorzystaniu materiałów z bibliotek wrocławskich, przekazać im jakąś określoną liczbę egzemplarzy. Mamy nadzieję, że książka nasza trafi
również do bibliotek lokalnych.
PN: Czy książka ta może posłużyć jako
podręcznik do edukacji regionalnej?
Mariusz Woźniak: Jak najbardziej, młodzież
powinna się dowiedzieć, czym dysponuje – co znaj-

duje się w okolicy, w której mieszka. Warto, przy ładnej pogodzie, wsiąść na rower i pozwiedzać te
wszystkie piękne tereny.
Elżbieta Woźniak: Wystarczy zaopatrzyć się
w mapkę Borów Niemodlińskich i wyruszyć w trasę,
by współczesnymi drogami dostać się w opisywane
w książce miejsca.
Mariusz Woźniak: To niewiarygodne, że stawy te mają za sobą już tak bogatą – sześćsetletnią
historię, dzięki nim utworzyła się przyroda. Są to
zbiorniki sztuczne, stworzone przez człowieka. Corocznie spuszcza się z nich wodę, odławia ryby i nawadnia. Dzięki tej ciężkiej ludzkiej pracy tworzy się
środowisko, przylatują ptaki, żyją zwierzęta. Gdyby
nagle przestać się tym zajmować, to w krótkim czasie połowa zwierząt, które tam są, zniknęłaby. Człowiek i jego gospodarka sprawiły, że to wszystko istnieje już od setek lat.
PN: Czy jest jeszcze coś, co chcieliby
Państwo przekazać Czytelnikom „Pulsu
Niemodlina”?
Elżbieta Woźniak: Cudze chwalicie, swego
nie znacie – nie wszyscy widzieli i nie wszyscy znają
te wszystkie atrakcje przyrodnicze, turystyczne dostępne na Ziemi Niemodlińskiej. Zachęcamy, gdy
tylko nadejdzie wiosna, do podróżowania po naszym regionie.
Mariusz Woźniak: Przyjeżdżają do nas ludzie z zewnątrz – fotografowie, zawodowcy ze specjalnie przeznaczonym do robienia profesjonalnych
zdjęć sprzętem. Zachwycają się naszymi stawami, lasami, dlatego warto, by i miejscowi je poznali. Stawy to środowisko, które zastępuje naturalne zbiorniki. Mazury słyną z jezior, a w Niemodlinie mamy
piękne stawy, warto to docenić.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Autorzy podczas promocji książki
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Uroczyste otwarcie hali
widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie
Oficjalnego przecięcia wstęgi, w dniu 9
listopada br., dokonał Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Towarzyszyli
mu: Zastępca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Jan Oleksa, główny wykonawca hali Kazimierz Sewiło, poseł
na Sejm RP Andrzej Buła, Ksiądz Dziekan
Jerzy Chyłek oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula-Gryf.
Na widowni zasiedli mieszkańcy Gminy Niemodlin, goście z gmin ościennych i zaprzyjaźnionych
z Niemodlinem, uczniowie i nauczyciele tutejszych
szkół. Po poświęceniu obiektu przez ks. Jerzego Chył-

ka, głos zabrał Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Podziękował i pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania hali. Inwestycja była możliwa dzięki środkom Unii Europejskiej oraz
środkom z budżetu gminy.
Jak zapowiedział burmistrz, w hali istnieje możliwość rozgrywania meczy piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego, unihokeja. Będzie
można również uprawiać zapasy, gimnastykę sportową, akrobatykę sportową, badminton, judo. Hala
została wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy. Funkcjonować w niej będzie siłownia. Hala jest
również w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół naszej gminy. Publiczność miała okazję m.in. przenieść się w zamierzchłe czasy starożytnych olimpiad, podziwiać
występ grupy karateków, poznać sukcesy sportowe
i ulubione dyscypliny poszczególnych szkół, wysłuchać wierszy i piosenek o sporcie oraz podziwiać
dzieci w żywiołowym tańcu.
Na zakończenie prowadzący życzyli wszystkim
uczniom wspaniałych sukcesów sportowych, które
oby, dzięki funkcjonowaniu w Niemodlinie nowej hali, były osiągane jak najczęściej.
kk

Projekt hali sporządziło biuro projektowe MP Project Mirosław Pacek z Krakowa. Głównym wykonawcą hali była firma „Domus” Kazimierz Sewiło z Grodkowa. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10 sierpnia 2009 r. Roboty budowlane zakończono pod koniec września br. Kierownikiem budowy był pan Jacek Małacha. Zadania związane z nadzorem inwestorskim pełnił zespół w składzie: Andrzej Januszewski, Andrzej Skowieżak, Henryk Szmitowicz. Z ramienia
urzędu budowę hali nadzorował pan inż. Kazimierz Krzesiński. Duże zaangażowanie w powstanie tego obiektu wnieśli również: pani Bernadetta Lissoń-Pastwa – Naczelnik Wydziału IFE oraz Zastępca Burmistrza Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
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Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w tej kadencji

Pamięć, wdzięczność, pożegnanie Wnuczka
Z okazji dziewięćdziesiątej drugiej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w niemodlińskim Ośrodku Kultury, w dniu 10 listopada br., odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, która była jednocześnie ostatnią sesją tej kadencji.

Na widowni, obok radnych, Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, przedstawicieli władz
samorządowych Niemodlina, dyrektorów szkół,
gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli kombatantów i mieszkańców, zasiedli także
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
– Bogusław Wierdak, a także Ksiądz Dziekan Proboszcz Parafii w Niemodlinie Jerzy Chyłek.
Wprowadzeniem do rozpoczęcia obrad było
okolicznościowe przemówienie Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Oleksy. Przypomniał on słowa
poety, że „Polska to wielki, zbiorowy obowiązek”, zapominając o tym tracimy wiele – własną tożsamość,
charakter i poczucie patriotyzmu. „Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu w domu, w szkole jawi się naszym najważniejszym zadaniem. Szacunek i pomoc dla żyjących kombatantów to nie
tylko nasza dobra wola, ale i obowiązek, a uczestnictwo w wyborach, czyż nie jest dziełem służącym
niepodległości poprzez wybór tych kandydatów, którzy dobro wspólne, służbę społeczności lokalnej będą przedkładać nad dobro własne i swoje interesy?”
– podkreślał.
W czasie uroczystości, oprócz uczczenia Święta
Narodowego, przyznano, na wniosek Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, odznaki „Zasłużony
dla Ziemi Niemodlińskiej”, które otrzymali: Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyński oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak.
Bogusław Wierdak wyraził swoje zaskoczenie
i ogromną wdzięczność za przyznanie mu tak zaszczytnego odznaczenia. Nawiązując do budowy
obwodnic Nysy i Niemodlina dziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Niemodlinie, wszystkim

Marsz Niepodległości
W 92. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne już po raz XV zorganizowało Marsz Niepodległości.
Zbiórka i wymarsz uczestników nastąpił znad
Stawu Kuźniczego w Tułowicach Małych o godzi-

radnym, burmistrzowi, że „w prawie beznadziejnej
sytuacji wszyscy razem potrafili znaleźć takie porozumienie, które w Warszawie zostało dostrzeżone jako prawdziwa siła samorządowa”. Z powodów osobistych Wojewoda Opolski nie mógł odebrać
wyróżnienia.
Wyrazów wdzięczności tego dnia było znacznie
więcej. Przewodnicząca Komisji do Spraw Społecznych – Krystyna Haładus wraz z zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej – Edwardem Jędrą
dziękowali Przewodniczącemu, Burmistrzowi Niemodlina i wszystkim radnym miejskim za owocną
współpracę, natomiast Jan Oleksa, oprócz podziękowań, zwrócił uwagę na wyjątkową zgodność w tej
kadencji jej członków i umiejętność wzniesienia się
ponad podziały. „O ile rada się różniła, to różniła się
w sprawach merytorycznych, a nie politycznych” –
powiedział.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksa odczytał nazwiska pracowników samorządowych, którzy zdobyli odznaczenia Prezydenta RP:
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały:
Alicja Domalewska i Halina Grębowiec,
– Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Zdzisława Bartków, Adela Malicka i Mirosław Stankiewicz.
Po części oficjalnej, w przedstawieniu słowno-muzycznym, wystąpiła Scena Młodzieżowa z Ośrodka Kultury w Niemodlinie, przygotowana przez Katarzynę Paszulę-Gryf oraz Pawła Ostrowskiego.
Na scenie zaprezentowały się: Justyna Adamowska,
Aleksandra Kaleta, Magdalena Krzemień, Magdalena Mrożek, Urszula Mazur i Dorota Zysiak.
kk
nie szóstej rano. Natomiast z Niemodlina wszyscy,
którzy chcieli w ten sposób uczcić nasze narodowe
święto, na trasę marszu wyszli o godzinie siódmej
piętnaście.
Na zakończenie organizatorzy przygotowali
dla uczestników ognisko na polanie koło leśniczówki św. Huberta w Skarbiszowicach.
kk

Przyjechała do nas wnuczka i tak powiedziała:
Słuchaj dziadku – w telewizji Mrągowo widziałam,
Oni bardzo dziwnie mówią, tak rozciągają
I stale o tym Lwowie piosenki śpiewają,
Powiedz, dziadku, ja cię proszę
jak to na tych Kresach było,
I czy dużo tam Polaków
Na tych Kresach kiedyś żyło.
Ja się swojej „ołmy” o Kresy pytałam
Ale ona tylko głową pokiwała,
Potem powiedziała, że o Kresach w szkole nie uczyli,
A ona sama o kresach niewiele słyszała.
Dziadek spojrzał na swą wnuczkę,
Obok której siedział.
Czoło zmarszczył, wąs podkręcił,
I tak odpowiedział:
Kiedyś, moja droga wnuczko,
Gdy Polska potęgą była,
To w granicach swego państwa
Całe Kresy zaliczyła.
A Lwów, miasto to przepiękne,
Chlubą było dla Polaków,
Tak jak teraz takie miasta
Jak Warszawa, Częstochowa i Kraków.
A gdy obce siły Lwów nam zabrać chciały,
To bić się o niego poszły dzieci małe.
I jak młode orły do walki stanęły,
I za Lwów kochany dzieci te ginęły.
Te młode orlęta tak się dzielnie biły,
Że dla naszej Polski Lwów nam wywalczyły.
Ale one same za Lwów życie dały
I tam we Lwowie na zawsze zostały.
A to święte miejsce
Cmentarzem Orląt Lwowskich zostało nazwane,
I pomimo dewastacji jest teraz odnawiane,
Bo o tych sławnych dzieciach zawsze pamiętamy.
Potem przyszła druga wojna
I Kresy wraz ze Lwowem nam zabrali,
A w zamian za Kresy
To Śląsk nam oddali.
A ci trzej panowie
Co światem rządzili,
To te ziemie polskie bardzo nam zmniejszyli.
Wnuczka w skupieniu dziadka wysłuchała
Cicho ze wzruszeniem tak odpowiedziała:
Wiesz dziadku, ale ja bym naszego Śląska
za twoje Kresy nigdy nie oddała.
Bo ja i moi rodzice
tu się urodzili,
I my tu na Śląsku
Jesteśmy szczęśliwi.
Jan Wajman
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Podsumowaniem projektu
pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, a także z budżetu państwa
oraz budżetu Gminy Niemodlin, była konferencja
pn. „Czas przemian”.
Spotkanie odbyło się 21 października br., w Motelu Domino w Niemodlinie. Wzięli w nim udział m.
in.: Zastępca Burmistrza Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemodlinie Mirosława Dziatkowiak, Kierownik
Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Niemodlinie – Helena Terlecka, koordynator projektu – Dorota Seredyka – Pałka, pracownicy OPS w Niemodlinie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin
sąsiednich, przedstawiciele firm szkolących: Krzysztof Błażowski – Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
z Opola, Grzegorz Rippel – Illustro Szkolenia Doradztwo z Opola, Marcin Molga – Szkoła Kierowców
i Doskonalenia Techniki Jazdy „Molex” z Niemodlina oraz beneficjenci z terenu Gminy Niemodlin.

O projekcie, w rozmowie
z redakcją „Pulsu Niemodlina”,
opowiedziała, jego koordynator,
Dorota Seredyka-Pałka
PN: Jakie były założenia projektu pn.
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS”? Do kogo, w szczególności, był on skierowany?
Dorota Seredyka-Pałka: Projekt adresowany był głównie do osób nieaktywnych zawodowo, pozostających bez pracy. W projekcie udział wzięło 23
Beneficjentów Ostatecznych (w tym kobiety i męż-

Aktywni
W dniu 1 października br., w Radiu
Opole, odbyła się debata nt. aktywizacji
zawodowej osób 45-50+. Przy tej okazji
opolską rozgłośnię odwiedził niemodliński Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, który zatrudnia wielu
dojrzałych pracowników.
W rozmowie z „Pulsem Niemodlina” mgr inż.
Adam Piętka przyznaje, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy lepiej jest zatrudnić młodego,
energicznego człowieka, czy osobę w średnim wieku z doświadczeniem i uregulowaną sytuacją życiową. „Każdy przypadek trzeba rozpatrzeć indywidualnie” – mówi.

Konferencja na zakończenie realizacji projektu
czyźni), w przedziale od 19 do 40 roku życia. Udział
w projekcie wzięło 12 osób z Niemodlina oraz 11
osób z terenów wiejskich m. in.: 3 osoby z miejscowości Molestowice, 1 osoba z Jakubowic, 2 osoby
z miejscowości Radoszowice, 2 osoby z miejscowości Magnuszowice, 1 osoba z miejscowości Rogi, 1
osoba z Krasnej Góry oraz 1 osoba z miejscowości
Roszkowice. Celem projektu był wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót
na rynek pracy i aktywizację zawodową.
PN: Kto był odpowiedzialny za realizację projektu?
Dorota Seredyka-Pałka: Projekt był realizowany przy wsparciu Gminy Niemodlin. Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemodlinie. Aby przystąpić do realizacji projektu
musieliśmy złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji Wdrażającej, jakim jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, gdzie został zweryfikowany, a następnie zatwierdzony, po czym mogliśmy przystąpić do jego realizacji. Współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu – Filia
w Niemodlinie. Między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie a Powiatowym Urzędem Pracy
w Opolu – Filia w Niemodlinie zostało zawarte porozumienie mające na celu zapewnienie sprawnej
wymiany informacji dotyczące osób bezrobotnych,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Niemodlinie, korzystających jednocześnie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie,
wobec których podejmowane były działania współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także
zapewnienie tym osobom optymalnych możliwości
aktywizacyjnych. Realizacja projektu była możliwa
również dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa
oraz z budżetu Gminy Niemodlin.
PN: Jak, konkretnie, wyglądała realizacja projektu?
Dorota Seredyka-Pałka: Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 października 2010 r. Osoby, chcące wziąć udział w projekcie, rekrutowane były przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie. Wyłoniliśmy dwadzieścia
trzy osoby – w tym kobiety i mężczyźni, z którymi został spisany kontrakt socjalny. Beneficjenci objęci zostali czterema instrumentami aktywnej integracji jak:
aktywizacja edukacyjna, zdrowotna, zawodowa i społeczna. W pierwszym etapie zostali oni również obję-

ci wsparciem poprzez warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – polegające na przygotowaniu uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku
pracy oraz trening umiejętności społecznych, mający
na celu wykształcenie u uczestników umiejętności interpersonalnych, budowanie samoświadomości i własnego systemu wartości, a także umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem. Również
objęci zostali indywidualnymi konsultacjami z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyli w szkoleniu Szkoła Rodzica – był to warsztat, którego tematem przewodnim było odpowiednie rodzicielstwo.
Uczestnicy Szkoły Rodzica dowiedzieli się, jak przygotować dziecko do wejścia w życie, w jaki sposób budować hierarchię wartości, jak rozwiązywać problemy wychowawcze i jak spędzać czas wolny z dziećmi.
W ramach przygotowania zawodowego osoby
biorące udział w projekcie realizowały kurs akademii
sprzedawcy – w tym kurs obsługi klienta, kurs komputerowy oraz kurs obsługi kasy fiskalnej oraz brali
udział z kursie prawa jazdy kat. B. Kolejne szkolenia
zostały zorganizowane dodatkowo, ponieważ Beneficjenci zgłaszali chęć uczestnictwa w kursie autoprezentacji – kreowania własnego wizerunku, a także
w kursie przygotowującym do zawodu florysta-bukieciarz. Po zakończeniu wszystkich szkoleń i kursów Beneficjenci Ostateczni otrzymali certyfikaty o ich ukończeniu.
PN: Jakie są efekty realizacji projektu?
Dorota Seredyka-Pałka: Tegoroczna edycja projektu była już trzecią, poprzednie odbyły się
w 2008 i 2009 roku. Celem projektu było zwiększenie motywacji osób biorących w nim udział do działania, podniesienie poczucia własnej wartości, zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności
komunikacyjnych uczestników projektu oraz nabycie
lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych. Zdobyte
kompetencje społeczne miały na celu poprawę jakości życia uczestników, zwiększając ich zaradność życiową, mające wpływ na poprawę relacji w rodzinie,
a wypracowana motywacja przełoży się na podjęcie
konkretnych kroków w kierunku podjęcia zatrudnienia. Myślę, że cel został osiągnięty – osoby były bardzo zadowolone z projektu, uwierzyły w siebie, jedna z pań, dzięki umiejętnościom nabytym na kursach,
otrzymała propozycję pracy, kolejna czeka na odpowiedź w sprawie zatrudnienia. Mam nadzieję, że
nasz projekt będzie kontynuowany w przyszłości i pomoże jeszcze wielu ludziom.
kk

Dyrektor ZGKiM
stara się nam, za pomocą
przykładów,
a także anegdot z własnego życia, zobrazować meandry samorealizacji zawodowej,
trudności związane
z ponownymi lub
pierwszymi próbami
podjęcia pracy.
„Wyobraźmy sobie pana około pięćdziesiątego roku życia, który nagle traci pracę, ma na utrzymaniu dom, rodzinę,
jest pracowity, operatywny, do stanu spoczynku zawodowego brakuje mu zazwyczaj kilku lat. Wyobraźmy sobie też młodego mężczyznę, przed którym życie stoi otworem, mężczyznę, przy którego

zatrudnieniu możemy otrzymać zniżki i dofinansowania. Wybór jest trudny – coś za coś – zaznacza.
Ważne, by dobrać osobę do odpowiedniego stanowiska, zwrócić uwagę na kwalifikacje petenta, jego fizyczne predyspozycje, a także wziąć pod uwagę dyspozycyjność, która, według mnie, powinna
być jedną z najważniejszych cech pracownika” –
dodaje.
W przekonaniu dyrektora (i nie tylko) nie może
dochodzić do takich sytuacji, gdzie emeryci wciąż
aktywni zawodowo, dostający dwie pensje, blokują miejsca pracy młodym, wykwalifikowanym pracownikom zasilającym szeregi bezrobotnych. „Dzieje się tak np. w środowisku nauczycielskim – każdy
powinien mieć równe szanse realizowania się i zarabiania” – podkreśla dyrektor Piętka.
Dawid Łucarz
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Wieści
z gminy
„Inwestujemy w twoją przyszłość”
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP. 01.04.02-16-009/08 pt.: „Budowa hali widowiskowo – spor towej w Niemodlinie”
zgodnie z umową RPOP. 01.04.02-16-009/08-00
z dnia 30 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu
do regionalnych obiektów spor towych poprzez budowę ogólnodostępnej hali widowiskowo – spor towej w Niemodlinie.
Umożliwi to także wzmocnienie atrakcyjności
gospodarczej Gminy Niemodlin, w tym stworzenie
nowych, lepszych miejsc pracy. Obecny stan infrastruktury związanej ze sportem nie pozwalał na rozwój aktywności fizycznej mieszkańców regionu.
Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie poprawa stanu zdrowotności mieszkańców Gminy
Niemodlin w wyniku zwiększenia aktywności ruchowej oraz polepszenie warunków szkoleniowo-treningowych dla młodzieży uzdolnionej spor towo.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
Konserwacja pomnika św. Floriana
w Niemodlinie zakończona
W dniu 18 października 2010r. zakończono
projekt pn.: „Konser wacja pomnika św. Floriana
w Niemodlinie”. Dzięki inwestycji rzeźba została odnowiona i zabezpieczona. Koszt realizacji zadania
wyniósł ponad 36.000 zł, w tym 21.000 zł stanowi
dofinansowanie unijne. Projekt został dofinansowany w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
ruszyła!
Informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna”, w skład której wchodzi 11 gmin
Województwa Opolskiego, w tym Gmina Niemodlin
i podmioty rybackie z jej terenu, została wybrana
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji programu „Ryby 2007-2013”. Celem działania
LGR „Opolszczyzna” jest rozwój sektora rybackiego,
poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru dla rybactwa i turystyki.
Na realizację w/w celów LGR „Opolszczyzna” uzyskała ponad 22 mln zł. W przypadku Gminy Niemodlin, środki z LGR Opolszczyzna” w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane na rewitalizację parku
miejskiego w Niemodlinie i wyczyszczenia stawu
młyńskiego. Pierwsze planowane nabory wniosków
przewidziane są na II-III kwar tał 2011r.
Obwodnica Niemodlina coraz bliżej
Informujemy, że została wydana Decyzja
o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla obwodnicy Niemodlina, dzięki której Regionalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole przystąpiła

w dniu 15 października do procedury przetargowej
na wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy obwodnicy miasta Niemodlin według wariantu IV.
Termin rozstrzygnięcia przetargu został określony
na 25 listopada 2010r. Termin wykonania dokumentacji wynosi 21 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Istnieje zatem ogromna szansa, iż dzięki konsekwencji, zaangażowaniu i determinacji władz
wojewódzkich, samorządowych i mieszkańców
Niemodlina, budowa obwodnicy naszego miasta
rozpocznie się w 2012 roku. Realizacja inwestycji
finansowana będzie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”.
Kolejna Schetynówka dla Niemodlina
Gmina Niemodlin uzyskała po raz trzeci dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg popularnie zwanego Schetynówką. Tym razem wsparciem w wysokości
blisko 1 miliona złotych objęty został projekt o nazwie: „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz
z odwodnieniem i oświetleniem”.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi na całym jej odcinku, budowę nowych
chodników i wjazdów z drobnowymiarowej kostki
betonowej, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni do kratek ściekowych i studni
chłonnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, urządzenie terenów zielonych.
Projekt jest kontynuacją działań w kierunku polepszenia dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina oraz poprawy infrastruktury drogowej.
Projekt jest spójny z innymi projektami drogowymi
np. przebudową ulic śródmieścia Niemodlina, budową dróg na osiedlu Reymonta II oraz Chopina
w Niemodlinie.
Ponad 7 mln złotych z UE na inwestycję
drogową dla Niemodlina
Pan Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina oraz Pani Alicja Domalewska – Skarbnik
w dniu 5 listopada br. podpisali w imieniu Gminy
Niemodlin umowę o dofinansowanie projektu o nazwie „Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina”.
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwa Opolskiego, ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy Niemodlin. War tość zadania
przed przetargiem wynosi 8 461 467,00 zł, w tym
7 192 246,95 zł z Unii Europejskiej. Jest to największa war tość pozyskanego dofinansowania zewnętrznego w historii naszej Gminy.
W ramach projektu przewiduje się przebudowę
ulic: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej, Kilińskiego, Szewskiej, Spółdzielczej, Lwickiej, Szkolnej.
Przebudowa zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konser watora zabytków
w Opolu. Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizację
deszczową, oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów
i wyjazdów pod kątem widoczności, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku produkcyjnego tzw.: starej kaflarni, tworzącej
„wąskie gardło”. Zatwierdzono także organizację
ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa.
Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły znaczny
problem dla mieszkańców niemodlińskiego rynku,
zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy.

Trzymamy rękę na pulsie

• W dniu 29 września br., o godz. 21: 55, w Niemodlinie, ul. Boh. Powst. Śl., policjanci zatrzymali nietrzeźwego (lat 57) kierującego samochodem marki
Fiat 126 p – wynik 2,16 promila;
• W dniu 30 września br., o godz. 19: 30, w Niemodlinie nieznany sprawca wszedł do sklepu w kominiarce na twarzy i grożąc właścicielce atrapą pistoletu zażądał wydania pieniędzy, jednak celu nie
osiągnął z uwagi na skuteczną obronę;
• W dniu 5 października br., w Niemodlinie (ul.
Drzymały) nieznany sprawca z klatki schodowej
skradł rower – straty 750 zł;
• W dniu 5 października br., o godz. 4: 50,
na 209 km autostrady A4, kierujący samochodem
marki VW (lat 28) najechał na tył poprzedzającego
samochodu marki Man (kier. Lat 46). W wyniku zdarzenia kierujący samochodem VW doznał obrażeń
w postaci urazu głowy i prawego podudzia.
• 1-4 października br., w Niemodlinie, ul. Drzymały – targowisko, nieznana kobieta skradła z torebki pieniądze – straty 500 zł;
• W dniu 6 października br., w Niemodlinie, nieznany sprawca skradł 120 m kabla linii teleinformatycznej – straty 2 tys. zł;
• 5-6 października br., w Radoszowicach nieznany sprawca włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym, z którego skradł 400 litrów
ON – straty 1,8 tys. zł;
• W dniu 7 października br., o godz. 18: 30,
w Wydrowicach policjanci zatrzymali kierującego
rowerem – wynik 1,5 promila;
• W dniu 10 października br., o godz. 15: 30,
Niemodlin-Sosnówka, wg relacji poszkodowanego
(lat 35) nietrzeźwego (3,59 promila) w trakcie zatrzymywania pojazdu „na stopa” nieznany kierujący samochodem marki VW Golf miał go potrącić, wskutek czego wpadł do przydrożnego rowu doznając
obrażeń ciała;
• 8-11 października br., Gracze, ul. XX –lecia nieznany sprawca skradł 40 mb przewodu elektrycznego – straty 1,2 tys. zł;
• W dniu 13 października br., o godz. 17: 00,
w Niemodlinie (Rynek) kierujący samochodem marki VW Bora (lat 27) na drodze jednokierunkowej,
na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił
pieszą (lat 13), która wbiegła na przejście. W wyniku zdarzenia piesza doznała obrażeń w postaci stłuczenia kolana i otarcia naskórka nogi;
• W dniu 14 października br., o godz. 21: 20,
A4, km 224, kierujący samochodem marki Citroen
Jumper (lat 46) najechał na tył poprzedzającego
pojazdu marki Kia Asia (kier. Lat 42), w wyniku czego doznał obrażeń ciała – straty 10 tys. zł;
• W dniu 23 października br., o godz. 15: 30,
w Niemodlinie, na ulicy Drzymały, policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 33) motocyklem
– wynik 0,59 promila.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej:
• W dniu 8 października odbyły się obchody 50-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie połączona z Dniem Edukacji Narodowej.
W tym samym dniu Burmistrz zainaugurował funkcjonowanie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Niemodlinie.
• W dniu 12 października gmina Niemodlin wzięła udział w treningu łącznościowym z realizacją
ćwiczebnych zadań obronnych.
W tym samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali aneksy
do umów na dofinansowanie małych projektów – figury św. Floriana i dębu w Szydłowcu.
• W dniu 13 października Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską wzięli udział
w spotkaniu z Marszałkiem Województwa na temat szans i zagrożeń w realizacji zawartych kontraktów
w ramach RPO województwa opolskiego.
• W dniu 14 października Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej
zorganizowanych przez Zespół Szkół w Niemodlinie. W tym samym dniu Burmistrz wziął udział w
przeglądzie utworów religijnych w Grabinie.
• W dniu 15 października odbyły się z udziałem Burmistrza negocjacje z koncernem Energia Pro
na temat kosztów przebudowy oświetlenia ulicznego w gminie.
• W dniu 18 października odbyły się negocjacje Burmistrza z właścicielem nieruchomości
położonej przy ul. Drzymały na temat realizacji parkingu przy tej ulicy.
• W dniu 19 października odbyły się negocjacje Burmistrza z właścicielem przepompowni wód
odciekowych na ujęciu wody w Graczach. W tym samym dniu gościem Burmistrza był prezes Maja
Polska w Niemodlinie Pan Marson. Tematem rozmowy były możliwości pomocy gminy w rozwiązaniu
bieżących problemów firmy.
• W dniu 20 października z inicjatywy Burmistrza odbyła się prezentacja możliwości budowy
nowego przedszkola w systemie modułowym w Niemodlinie.
• W dniu 21 października zakończyła się kolejna edycja projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” realizowanego przez OPS w
Niemodlinie i współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczególne
słowa uznania Burmistrz kieruje do Pani Mirosławy Dziatkowiak oraz jej współpracowników za
przygotowanie i realizację tego programu.
• W dniu 22 października Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Seniora przygotowanych przez
PKPS w Niemodlinie, kierowanego przez panią prezes Krystynę Maziarz, a także w zakończeniu
drugiej edycji Niemodlińskiej Ligii Piłkarskiej.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

PRZYCINKA DRZEW
– ZMIANY W USTAWIE
O OCHRONIE PRZYRODY
Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119,
poz. 804) wprowadzone zostały zmiany w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które weszły w życie 20 lipca 2010 r.
Zmiany w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień, dotyczą
m.in. zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Zgodnie
z art. 82 ust. 1a w/w ustawy, zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach
mogą obejmować wyłącznie:
1. Usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych
lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urządzeniami technicznymi;

2. Kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie
przekracza 10 lat;
3. Utrzymywanie formowanego kształtu korony
drzewa.
W związku z tym przycinanie drzew w zakresie
wykraczającym poza wyżej wymieniony traktuje się
jako ich zniszczenie, co daje podstawę do wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem
zabiegów pielęgnacyjnych.
Kolejną zmianą wprowadzoną w ustawie
o ochronie przyrody jest wydłużenie wieku drzew
i krzewów, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie. Obecnie bez zezwolenia można
usuwać drzewa i krzewy w wieku nie przekraczającym 10 lat.
Inspektor
Alicja Sewiłło

W dniu 26 października 2010r. odbyła się LXIII
sesja Rady Miejskiej, na której podjęto następujące
uchwały:
1. uchwała Nr LXIII/419/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2. uchwała Nr LXIII/420/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
3. uchwała Nr LXIII/421/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010.
4. uchwała Nr LXIII/422/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011.
5. uchwała Nr LXIII/423/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
6. uchwała Nr LXIII/424/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
7. uchwała Nr LXIII/425/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
8. uchwała Nr LXIII/426/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi
zwierzętami.
9. uchwała Nr LXIII/427/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
10. uchwała Nr LXIII/428/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin.
11. uchwała Nr LXIII/429/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej.”
12. uchwała Nr LXIII/430/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej.”
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.
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Wybory
Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzone zostały na dzień 21 listopada 2010r. Lokale wyborcze dla
wyborców czynne będą od godz. 8:00 do godz. 22:00. Gmina Niemodlin podzielona jest na 8 stałych okręgów wyborczych, dla których
zostało utworzonych 11 stałych obwodów głosowania.
Informacja o sposobie głosowania
w Gminie Niemodlin

cie do głosowania, aby głos był ważny można postawić najwięcej 5 znaków „x”.

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 Świetlica
wiejska Rzędziwojowice nr 29a

Wybory do Rady Miejskiej
w Niemodlinie

Okręg nr 5.
Okręg dwumandatowy.
Obwód głosowania nr 7

Okręg nr 7.
Okręg jednomandatowy.
Obwód głosowania nr 10

Łącznie w wyborach do Rady Miejskiej w Niemodlinie wybierzemy 15 radnych. Kar ta do głosowania jest koloru białego. W poszczególnych okręgach można głosować na tylu kandydatów
na radnych, ilu radnych jest wybieranych w danym
okręgu wyborczym.

Wizualizacja wyborów
Okręgi wielomandatowe

Okręg nr 1.
Okręg trzymandatowy.
Obwód głosowania nr 1 i 2

Siedziba obwodowej komisji:

Siedziba obwodowej komisji:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Publiczne
Gimnazjum ul. Niemodlińska nr 21 Gracze

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 Publiczne
Przedszkole Grodziec 23

Wyborcy w tym obwodzie wybierają 2 radnych.
Wyborcy mogą zagłosować na jednego lub
na dwóch kandydatów (wybierając kandydatów
z jednej listy lub z różnych list) stawiając znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku „x” w więcej niż w 2 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce – powoduje nieważność głosu. Czyli na całej karcie do głosowania, aby
głos był ważny można postawić najwięcej 2 znaki „x”.

Okręg nr 8.
Okręg jednomandatowy.
Obwód głosowania nr 11
Siedziba obwodowej komisji:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 Świetlica
RSP Wydrowice 7.

Wybory do Rady Powiatu Opolskiego

Siedziby obwodowych komisji:
– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 34a Niemodlin
– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 Szkoła
Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 5 Niemodlin
Wyborcy w tych obwodach wybierają 3 radnych. Wyborcy mogą zagłosować na jednego, dwóch
lub na trzech kandydatów (wybierając kandydatów
z jednej listy lub z różnych list) stawiając znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku „x” w więcej niż w 3 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce – powoduje nieważność głosu. Czyli na całej karcie do głosowania, aby
głos był ważny można postawić najwięcej 3 znaki „x”.

Okręgi jednomandatowe
W niżej wymienionych okręgach wyborcy mogą
głosować tylko na jednego kandydata stawiając
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku „x” w więcej niż w 1 kratce lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej kratce – powoduje nieważność
głosu. Czyli na całej karcie do głosowania, aby głos
był ważny można postawić tylko 1 znak „x”.

Okręg nr 3.
Okręg jednomandatowy.
Obwód głosowania nr 5
Siedziba obwodowej komisji:

Okręg nr 2.
Okręg pięciomandatowy.
Obwód głosowania nr 3 i 4
Siedziby obwodowych komisji:
– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Ośrodek
Kultury ul. M. Reja 1 Niemodlin
– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Zespół
Szkół ul. Opolska 34 Niemodlin
Wyborcy w tych obwodach wybierają 5 radnych. Wyborcy mogą zagłosować na jednego,
dwóch, trzech, czterech lub na pięciu kandydatów
(wybierając kandydatów z jednej listy lub z różnych
list) stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż w 5
kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce – powoduje nieważność głosu. Czyli na całej kar-

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Zespół
Szkolno-Przedszkolny ul. Nyska 90 Grabin

Okręg nr 4.
Okręg jednomandatowy.
Obwód głosowania nr 6
Siedziba obwodowej komisji:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 Szkoła Podstawowa Rogi 10a

Okręg nr 6.
Okręg jednomandatowy.
Obwód głosowania nr 8 i 9
Siedziby obwodowych komisji:
– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Szkoła
Podstawowa ul. Niemodlińska nr 21 Gracze

Kar ta głosowania jest koloru żółtego. Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów, na którego wyborca
głosuje.
Postawienie na karcie głosowania znaku „x”
w więcej niż w 1 kratce lub niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce – powoduje nieważność głosu.

Wybory do Sejmiku Województwa
Opolskiego
Kar ta głosowania jest koloru niebieskiego.
Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów, na którego wyborca głosuje.
Postawienie na karcie głosowania znaku „x”
w więcej niż w 1 kratce lub niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce – powoduje nieważność głosu.

Wybory Burmistrza Niemodlina
Karta do głosowania jest koloru różowego. Kandydaci na karcie do głosowania wymienieni są w kolejności alfabetycznej.
Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata.
Głos jest nieważny jeśli wyborca odda głos
na więcej niż jednego kandydata lub nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej
kratce).
Informację opracowała
Zdzisława Bartków
Sekretarz Gminy
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Sprawozdanie
Komisji doraźnej powołanej uchwałą NR LIV/ 381 /10 RADY MIEJSKIEJ w Niemodlinie dnia 27 kwietnia 2010 r. w celu zbadania procesu przekazania Sołectwu Magnuszowice nieruchomości w Magnuszowicach.
Przedmiotem działania
komisji była:
1. Analiza dokumentacji i okoliczności związanych z przekazaniem Sołectwu nieruchomości
położonych w Magnuszowicach na działkach
nr 77/1, 77/2 oraz 79/2, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem nie ru cho mo ści ozna czo nej
nr 56.
2. Wypracowanie opinii na temat przekazania na rzecz Sołectwa w Magnuszowicach nieruchomości opisanych w punkcie 1., w tym lokalu
mieszkalnego w nieruchomości nr 56 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Komisja doraźna pracowała w składzie:
• Grębowiec Kazimierz
• Oleksa Marian
• Osijewska Zofia
• Sukiennik Stefan
• Unijewska Danuta.
Komisja odbyła 4 posiedzenia, na których
zajmowała się analizą dokumentacji i okoliczności związanych z przekazaniem Sołectwu nieruchomości położonych w Magnuszowicach i wypra cowa niem opi nii na te mat prze ka za nia
na rzecz Sołectwa w Magnuszowicach.
Chronologia zdarzeń związanych
z przekazaniem świetlicy:
– Uchwała nr XXII/184/2000 Rody Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
zmia ny sta tu tu so łec twa Ma gnu szowi ce m.
in.§14 statutu otrzymuje brzmienie „Rada Miejska przekazuje sołectwu następujące składniki
mienia gminnego: tj. nieruchomość położoną
w Magnuszowicach składającego się z działek
nr 77/1 o pow. 0,25 ha nr 77/2 o pow. 0,61ha,
zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego
oraz pomieszczeń gospodarczych oraz nr 79/2
o pow. 0,13ha zabudowanym budynkiem magazynowym z wyłączeniem lokali mieszkalnych i części do nich przynależnych.
– Uchwa ła nr 581/2002 Za rzą du Miej skie go
w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie wyłączenia lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy. §1 wyłącza się lokal nr l położony w budynku nr 56 w Magnuszowicach zasobów
mieszkaniowych Gminy Niemodlin i podejmuje
się działania zmierzające do zmiany sposobu
użytkowania lokalu z mieszkalnego na użytkowy
z przeznaczeniem na cele usługowe.
– 25 września 2002 roku Zastępca Bur mistrza pismem infor muje Sołtys Magnuszowic
o wo li prze ka za nia zwol nio ne go miesz ka nia
do dyspozycji mieszkańców wsi oraz o rozpoczęciu procedury wyłączeniu tego lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy oraz zmiany sposobu użytkowania.
– Pismo z lutego 2003 roku brak w piśmie
oznaczenia dnia sygnowania pisma, w piśmie

przy wo łu je się uchwa łę nr Xll/184/2002 RM
w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2002 roku –
brak takiej uchwały,
– 12 lutego 2003 roku – ZGM Niemodlin
dokonuje przekazania lokalu nr l w Magnuszowicach nr 56. Brak podstaw przekazania lokalu
dla Sołectwa /uchwała nr XXII/184 z roku 2000
wyłączyła lokale mieszkalne/.
– Zastępca Burmistrza Jan Krzesiński wyraża zgodę na przekazanie świetlicy Stowarzyszeniu Rozwoju Odnowy Wsi Magnuszowice przez
dotychczasowego użytkownika, jakim była Rada
Sołecka.
– 18-05-2009 – Rada Sołecka kieruje pismo
do Burmistrza o przekazanie mieszkania numer 2
– brak odpowiedzi na pismo.
– 30-07-2009 – Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie Kazimierz Gór ski ogłasza przetarg ustny
na wysokość stawki czynszu mieszkania zlokalizowanego w Magnuszowicach. Przetarg zosta je roz strzygnię ty zgod nie z prawem. Nikt
nie opro te sto wał spo so bu prze pro wa dze nia
przetargu. Najemcą lokalu zostaje pan Jarosław Dolak.
– Rada Sołecka i Stowarzyszenie we wrześniu 2009 wnosi skargę do Bur mistrza o zablokowa nie do stę pu do licz ni ków przez nowe go
najemcę.
– Kolejna skarga grudzień 2009 na zalanie
świetlicy i obawa o wytrzymałość stropu (pęknięcia na suficie).
– Spotka nie Bur mi strza z Ra dą So łec ką
przy udziale Radnych i Przewodniczącego Rady
w listopadzie 2009 roku miało ona celu podjęcie
wspólnych i doprowadzenie do załatwienie narastającego konfliktu pomiędzy Radą Sołecką, Stowarzyszeniem a lokatorem.
– 26-01-2010 – pismo Rady Sołeckiej do Burmistrza informujące o przywłaszczeniu kotłowni
przez lokatora.
– 22-03-2010 – Rada Sołecka zgłasza do Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego
w Opolu nieprawidłowości związane z remontem
mieszkania lokatorskiego.
– 23-03-2010 Nadzór Budowlany wszczyna
postępowanie administracyjne.
– 27-04-2010 na wniosek Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Oleksa Rada Miejska uchwałą powołuje komisję doraźną, której zadaniem
jest analiza dokumentacji i wypracowanie opinii
w przedmiotowej sprawie w terminie do 30-092010.

Wnioski końcowe:
Komisja Rady Miejskiej stwierdza:
1. Niedbalstwo urzędników w przedmiotowej sprawie: brak dat w pismach, błędne podstawy prawne, nadmierne przeciąganie terminów
załatwienia spraw – niezgodnych z KPA.
2. Brak decyzji o przekazaniu Sołectwu lokalu mieszkalnego.

3. Pisma kierowane do Sołectwa z Urzędu
i podpisywane przez Burmistrza Chalimoniuka,
czy jego zastępcę Jana Krzesińskiego upoważniają mieszkańców do sądzenia, że sprawy formalne dotyczące tzw. świetlicy są załatwione zgodnie z prawem.
4. Mieszkańcy rozpoczynają remont, zabezpieczają materiały od sponsorów. Remont jest
nadzorowany przez pracownika urzędu pana Ślęzaka. Urząd Miejski przeznacza środki na częściowy zakup materiałów. Na zlecenie gminy zostaje wykonany remont instalacji elektrycznej
i wodociągowej. Urząd miasta zakupił również
materiały np. wkład kominka. Łączna pomoc finansowa Urzędu wynosiła 12.000 złotych. Mieszkańcy przy remoncie przepracowali 3700 godzin. Rada Sołecka i Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi pozyskali z Urzędu Marszałkowskiego zestaw multimedialny o war tości 15.000
złotych na realizację zadania publicznego „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację
i promocję społeczności wiejskiej”.
5. Należy stwierdzić, że winnymi zaniedbań
jest pan Jan Krzesiński Zastępca Burmistrza zatrudniony w Urzędzie Miejskim do roku 2007, jak
również służby bezpośrednio jemu podlegające
/ZGM Niemodlin/.
6. W celu zakończenia sprawy i uregulowania pod względem prawnym należy przestrzegać zaleceń jakie wydają odpowiednie służby.
Należy w jak najkrótszym czasie przywrócić społeczności lokalnej obiekt.
Sprawozdanie przekazane Radzie
Miejskiej przez Doraźną Komisję RM
na Sesji w październiku br. (red.)

Niemodlin, dnia 15.11.2010r.

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 997/10 o pow. 0,0130 ha położona przy
ul. Reymonta w Niemodlinie,
• lokal mieszkalny nr 1 poł. w budynku
nr 26 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 977.
Informacji udziela się w pokoju
nr 35 tut. Urzędu, tel. 77/4606295
do 7 wew. 209.
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Odpowiedź Burmistrza Niemodlina na
„list otwarty” zamieszczony w Nowej Gazecie
W związku z ukazaniem się w Nowej
Gazecie „listu otwartego” mieszkańców
Magnuszowic i Magnuszowiczek w sprawie rzekomego ograniczania inicjatywy
społeczności wiejskich przez burmistrza,
przedstawiam następujące informacje:
Nigdy w czasie trzyletniej kadencji burmistrz
nie negował dokonań i zaangażowania mieszkańców wsi Magnuszowice i Magnuszowiczki na rzecz
integracji społecznej i nakładów pracy związanych ze
świetlicą wiejską. Przy każdej sposobności wspomagał też inicjatywy mieszkańców, chociażby w finansowaniu wyjazdów delegacji na dożynki powiatowe, wojewódzkie, czy też prezydenckie. Z pieniędzy
gminy zostały sfinansowane materiały na nowe stroje. Wyremontowano również przeciekający od wielu
lat dach nad budynkiem młyna. Zakupiono i zainstalowano ekologiczną oczyszczalnię, likwidując tym
samym szambo, które nie było czyszczone latami.
Konflikt dotyczący świetlicy wiejskiej w Magnuszowicach ma swoją genezę w opieszałości Sołtys
Marii Wachowskiej w złożeniu stosownych dokumentów do postępowania przetargowego na najem
mieszkania znajdującego się przy obiekcie młyna.
Pani sołtys Maria Wachowska publicznie ubolewała nad tym faktem, w trakcie spotkania z burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem
Oleksą, z-cą burmistrza, radnym Nieckarzem, radą
sołecką i członkami Stowarzyszenia, w dniu 16 listopada 2009r., na którym oświadczyła, iż planowała
wystartować w przetargu na to mieszkanie dla swojej córki. Na spotkaniu tym burmistrz po raz kolejny, ustnie poinformował też o braku zgody na adaptację przedmiotowego lokalu mieszkalnego
na pokoje hotelowe lub utworzenie innej funkcji,
w tym stworzenia centrum integracji. Argumentem
podstawowym przemawiającym za odmową utworzenia hotelu lub przeznaczeniem mieszkania na inne funkcje użytkowe jest wielkość środków finansowych, jakie muszą być poniesione na projektowanie
i remont budynku. W ocenie burmistrza, w obecnej
sytuacji materialnej mieszkańców Magnuszowic,
a także potrzeb finansowych gminy, nie stać nas
na przeprowadzenie aż tak wielkiego remontu. Ponadto trzeba przypomnieć, że uchwała Rady Miejskiej, wyrażająca zgodę na przekazanie mieszkania
na par terze na rzecz mieszkańców Magnuszowic
i przeznaczenia go na świetlicę wiejską, wyraźnie
wyłączyła możliwość przekazania na rzecz sołectwa
mieszkania na pierwszym piętrze. Biorąc to
pod uwagę, ostatecznie burmistrz zdecydował o pozostawieniu mieszkania w zasobach mieszkaniowych gminy. O decyzji tej, w 2009 roku ustnie, burmistrz poinformował sołtysa, radę sołecką
i mieszkańców Magnuszowic.
Przetargiem zainteresowane były dwie rodziny.
Przetarg był ograniczony do mieszkańców gminy,
zaś podstawowym warunkiem było wyremontowanie
mieszkania przez nowego najemcę. Wszyscy mogli
przystąpić do przetargu. Nieprawdą zatem jest, że
gmina w „konspiracyjny” sposób wydzier żawiła
mieszkanie. Stosowna uchwała Rady Miejskiej zobowiązuje burmistrza do stosowania przetargów

na najem mieszkań powyżej 85 m. kw. Taką też decyzję podjął burmistrz zlecając przygotowanie i przeprowadzenie przetargu dyrektorowi ZGKiM. Przetarg odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Badająca tę sprawę Specjalna Komisja Rady
Miejskiej nie stwierdziła uchybień dotyczących procedury przetargowej przeprowadzonej przez ówczesnego Dyrektora ZGKiM Kazimierza Górskiego. Dlatego też wszelkie insynuacje dotyczące rzekomych
nieprawidłowości w tym zakresie są kłamstwem.
Kłamstwem spreparowanym przez osobę zainteresowaną – Sołtys Marię Wachowską. Kłamstwem podważającym wiążące ustalenia niezależnej komisji
Rady Miejskiej.
W trakcie prac adaptacyjnych mieszkania przez
wyłonionego w przetargu najemcę, Sołtys Magnuszowic złożyła doniesienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o stwierdzenie
niezgodności z prawem i wstrzymanie prowadzonych prac remontowych. Przybyli na miejsce inspektorzy nadzoru przeprowadzili kontrolę całego obiektu tj. zarówno mieszkania (pierwsze piętro), jak
również świetlicy wiejskiej (parter), które to lokale
znajdują się w tym samym obiekcie. W wyniku kontroli okazało się, że prowadzone przez mieszkańców
Magnuszowic w latach 2003-2004 prace adaptacyjne świetlicy wiejskiej przeprowadzone zostały bez wymaganych prawem dokumentacji oraz pozwolenia
budowlanego. Była to więc samowola budowlana,
dlatego też nadzór budowlany nakazał właścicielowi obiektu – Gminie Niemodlin sporządzenie ekspertyzy technicznej oraz zakazał użytkowania obiektu
do czasu wykonania wszystkich prac wykazanych
w ekspertyzie. To nie Burmistrz Niemodlina spowodował zamknięcie świetlicy w Magnuszowicach.
Świetlicę zamknęła Maria Wachowska poprzez swoje nieodpowiedzialne działania. Oczywiście, tej istotnej wiadomości w „liście otwartym” nie ma. Natomiast rubryka Nowej Gazety, w której ukazał się list
otwar ty (napisz do nas) znakomicie wpisuje się
w sposoby działania autorów listu otwartego.
W „liście otwartym” wskazuje się, że adaptacja
obiektu młyna na świetlicę wiejską odbywała się
za zgodą Urzędu Miejskiego. Przypomnieć należy, że
w tamtym czasie osobą odpowiedzialną za nadzór
nad pracami remontowymi był Pan Jan Krzesiński,
ówczesny Z-ca Burmistrza Niemodlina. W ustaleniach Specjalnej Komisji, która badała tę sprawę
stwierdzono, że winnym zaniedbań w tym zakresie
jest Pan Jan Krzesiński – zatrudniony w Urzędzie
Miejskim do roku 2007, jak również służby bezpośrednio jemu podlegające (ZGM). Osoba ta, nie zadbała o wykonanie niezbędnej dokumentacji, jak
również nie wystąpiła o wydanie pozwolenia budowlanego. Dodatkowo nie przeprowadziła procesu
zmiany funkcji użytkowej tego lokalu z mieszkania
na świetlicę wiejską. Przekazując lokal mieszkalny jako świetlicę wiejską Jan Krzesiński nie dopełnił stosownych formalności, a tym samym wprowadził
w błąd mieszkańców Magnuszowic i Magnuszowiczek. Obecnie urzędującemu burmistrzowi przychodzi przeprowadzić żmudną i czasochłonną weryfika-

cję dokumentów i doprowadzenie do zgodności
z przepisami prawa. Po przeprowadzeniu stosownych prac dokumentacyjnych oraz prac budowlanych, wypełniających dyspozycje PINB w Opolu, burmistrz przekaże sołectwu świetlicę, o czym
wielokrotnie informował Sołtys Wachowską i przedstawicieli społeczności Magnuszowic. W tym miejscu
należy wskazać, że doprowadzenie pomieszczeń
do stanu zgodnego z przepisami: p. poż, sanitarnymi oraz budowlanymi wymaga dodatkowych środków z budżetu, których gmina obecnie nie posiada.
Podkreślić należy, że sprawa niezgodności z prawem dotyczy jedynie parteru budynku mieszkalnego.
Sam młyn, pomieszczenia gospodarcze po byłej stajni oraz budynek gospodarczy są nadal w posiadaniu
sołectwa. Nic nie stoi na przeszkodzie w ich użytkowaniu przez mieszkańców.
Wśród wielu kłamstw zawartych w „liście otwartym” jednym wielkim oszczerstwem jest stwierdzenie,
że burmistrz zupełnie nie liczy się z problemami wsi,
że ignoruje ich mieszkańców. W trakcie bieżącej kadencji na wniosek burmistrza utworzono fundusz sołecki, przeprowadzono szereg inwestycji na obszarach wiejskich, również tych realizowanych ze
środków unijnych. Formułowanie zarzutów o braku
zainteresowania burmistrza problemami mieszkańców wsi jest próbą naciągania rzeczywistości dla wywołania przeświadczenia, że na obszarach wiejskich
nic się nie dzieje, co jest oczywistą nieprawdą. Tylko
w latach 2008-2010 wydano ponad 5 mln złotych
na inwestycje na obszarach wiejskich: budowa dróg
transportu rolnego w Graczach, Sadach, Grodźcu,
przebudowa Centrum Wsi Gracze, budowa SUW
w Graczach, budowa wodociągu w Grabinie i w Górze Małej, modernizacja remiz strażackich, modernizacja szkół i przedszkoli w Grabinie, Graczach i Rogach, naprawa mostów i rewitalizacja dębu
w Szydłowcu, naprawa dachu młyna w Magnuszowicach, czy wreszcie budowa kanalizacji w Gościejowicach. Generalnie współpraca ze środowiskiem
wiejskim układa się dobrze, natomiast formułowane
zarzuty mają na celu dyskredytowanie burmistrza
w oczach wyborców. Burmistrz traktuje wszystkich
mieszkańców oraz ich problemy równorzędnie. Tylko
zaślepienie polityczne, prywata i niekompetencja,
nie pozwalają zobaczyć oczywistych faktów.
Sprawa młyna w Magnuszowicach nieprzypadkowo ukazuje się po raz kolejny, w szczególnym czasie – w trakcie kampanii wyborczej. Niestety część
mieszkańców Magnuszowic wciąż daje się manipulować osobom, które nie chcą dobra ich sołectwa,
a tak naprawdę dążą do wywoływania fermentu, dla
osiągnięcia doraźnych celów politycznych oraz prywatnych interesów.
Z ubolewaniem należy stwierdzić, że „list otwarty” trafił do różnych instytucji, w tym do mediów. Nie
trafił zaś do burmistrza. No cóż, kultura kampanii
wyborczej oraz kultura osobista są obce inicjatorom tego listu.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
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Dzień Patrona w Dwójce

Klasa Va w trakcie pracy
nad portretem patronki

Biskupia Kopa zdobyta
Dnia 23 października br. odbyła się wycieczka na Biskupią Kopę,
w której uczestniczyła młodzież z Harcerskiego Klubu Turystycznego, działającego przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie.
W wyjeździe wzięło udział 22 uczestników z gimnazjum i liceum oraz 5 opiekunów: p. Maria Dawidziak,
p. Tatiana Śnieżek, p. Grażyna Janusz, p. Małgorzata Bartoszewska oraz p. Violetta Szczyrk. Trasę rozpoczęliśmy w Pokrzywnej. Poruszaliśmy się zielonym szlakiem, który wiódł przez leśną ścieżkę edukacyjną. Po drodze mogliśmy podziwiać wspaniałą przyrodę Gór Opawskich, skąpaną w słońcu oraz przepięknych kolorach
jesieni. Choć trasa miejscami była dość stroma i kamienista, wszystkim z uśmiechem na twarzy udało się dotrzeć do schroniska „Pod Biskupią Kopą”, gdzie odpoczywaliśmy przy ognisku.
Ostatnim etapem było wejście na najwyższy szczyt Opolszczyzny – Biskupią Kopę, gdzie z wieży stojącej już w Czechach, mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki m. in. Złote Hory, Pradziada czy Srebrną Kopę.
Wróciliśmy do domu trochę zmęczeni, ale w świetnych humorach i już nie możemy doczekać się kolejnego
wyjazdu.
Marta Bartoszewska

,, Pasowanie” inne niż wszystkie...
Dnia 20 października br. w przedszkolu w Grabinie odbyło się,, pasowanie”.
Było to nietypowe wydarzenie, ponieważ
przedszkolaki „pasowane” były w trzech kategoriach. Dyrektor naszej placówki powitała wszystkich
gości, serdecznie podziękowała im za przybycie
i oddała głos prowadzącej. Dzieci pięknie śpiewały i recytowały wiersze o tematyce przedszkolnej.
Całość wypadła świetnie. Mamy, tatusiowie i babcie z zainteresowaniem obejrzały nasz program artystyczny, były dumne ze swoich pociech, a wszelkie drobne potknięcia podczas recytacji były
nagradzane gromkimi brawami. Nam też było miło, bo „maluszki” pierwszy raz stanęły przed publicznością, pokonując swój strach. Natomiast dzieci
starsze doskonaliły swoje umiejętności w zakresie
pomocy przy organizowaniu uroczystości.
Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany moment, kiedy dyrektor Violetta Szczepkowska wielkim ołówkiem, wymawiając słowa „pasuję cię
na...” wcieliła w szeregi przedszkolaków wszystkie
zebrane dzieci.
Najstarsza grupa dzieci, a więc 5 – 6 – latki
zostały pasowane na „starszaka”, dzieci młod-

5 listopada tradycyjnie już po raz
kolejny Dwójka obchodziła uroczyście
Dzień Patrona Szkoły. Formuła obchodów za każdym razem jest nieco
inna. W tym roku został zorganizowany konkurs wiedzy o życiu i pracy
naukowej Marii Skłodowskiej – Curie.
Uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą
na temat swojej patronki. Rywalizacja podczas konkursu była bardzo ostra i zacięta.
Oto wyniki:
I miejsce – Kornelia Barczyk (kl. V b)
II miejsce – Dominika Wasilewska (kl. IV)
III miejsce – Karolina Szatkowska (kl. VI a)
Ponadto każda klasa przygotowała gazetkę o Marii Skłodowskiej – Curie oraz portret
noblistki. Na hasło: Pokaż patronce ciekawe
miejsce na świecie, uczniowie zaproponowali
Niemodlin i okolice oraz współczesną Warszawę. Po szkolnych korytarzach przechadzała się Maria Skłodowska – Curie, w tej roli wystąpiła Wiktoria Bilińska, uczennica kl. V a.
Przez cały dzień przy portrecie pani Skłodowskiej uczniowie trzymali honorową wartę.
MG

Wręczenie dyplomów
Stypendystom
Prezesa Rady Ministrów
W dniu 28 października w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów Stypendystom
Prezesa Rady Ministrów.

sze, które kolejny rok uczęszczają do naszego
przedszkola na „superprzedszkolaki”, a nowe dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przekroczyły
progi przedszkola, dyrektor „pasowała” na „zucha
– malucha”.
Było to naprawdę wielkie i niezapomniane
przeżycie dla dzieci, rodziców i organizatorów.
Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy, książeczki oraz słodycze.
Następnie odbył się przygotowany przez rodziców poczęstunek, a kilka wzruszonych mam
głośno wyraziło nam uznanie za zorganizowanie
takiego spotkania.
Renata Jankiewicz

Gośćmi uroczystości byli uczniowie i absolwenci gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, wyróżnieni stypendiami MEN i Prezesa
Rady Ministrów oraz rodzice Stypendystów.
Uroczystość zorganizowali Opolski Kurator
Oświaty i Wojewoda Opolski. W gronie stypendystów znalazła się również Karolina Donajska, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie. Karolina jest nie tylko wzorową uczennicą, w ubiegłym roku szkolnym miała najwyższą średnią ocen spośród
wszystkich uczniów Zespołu, ale także aktywnie pracuje społecznie, bierze udział w wielu
akcjach charytatywnych. Naszej stypendystce
serdecznie gratulujemy.
Elżbieta Woźniak

Edukacja
DZIEŃ PIECZONEGO
ZIEMNIAKA
Pod takim hasłem 16 października odbyło się
spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
z naszej gminy, zorganizowane przez grupę nauczycieli Zespołu Szkół w Niemodlinie: Grażynę Janusz,
Annę Budnik, Małgorzatę Bartoszewską, Marię Dawidziak i Tatianę Śnieżek. Nie przestraszyła nas pogoda, gdyż zabawa miała miejsce w Domku Myśliwskim w Gościejowiczkach.
Uczestnicy spotkania (również opiekunowie i wolontariusze) chętnie brali udział w zabawach organi-

Dzień
Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół
w Niemodlinie
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zowanych przez panią Marię Dawidziak. Atrakcjami
spotkania było pieczenie kiełbasek przy kominku,
pizza ufundowana przez pizzerię Primavera oraz zabawy z nagrodami ufundowanymi przez sklep „Igiełka” i kwiaciarnię „Sonia”. Dzięki firmom „Pro Art”
i Cegielni Niemodlin młodzież miała zagwarantowany dojazd i powrót.
Składamy gorące podziękowania wszystkim
sponsorom. Dzięki państwa uprzejmości udało nam
się rozweselić wiele twarzy.
Opracowała:
Grażyna Janusz

Nasze pierwszaki

Z okazji święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty
dzień 14 października miał zupełnie inny charakter.

Boski Apollin i jego muzy

W tym dniu nie było tradycyjnych lekcji,
a uczniowie i nauczyciele spotkali się w szkole
na uroczystym apelu, przygotowanym przez
uczniów klas trzecich liceum, według autorskiego programu i pod kierunkiem Elżbiety Zaperty.

Rząd górny od lewej: Konrad Gutmański, Sabina Bartecka, Olga Prochera, Natalia Nowak, Patrycja Greń,
Szymon Muszyński, Jakub Bednarz, Fabian Maciejewski, Nikola Jasiniak,
Rząd dolny od lewej: Amanda Krause, Oliwia Muszyńska, Katarzyna Karpiec, Sara Paluszkiewicz, Magdalena Brzezińska, Patrycja Gurazdowska,
nieobecni: Wiktoria Bandrowska i Miłosz Lelek.
Wychowawca: mgr Jolanta Siedlak

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili
Mirosław Stankiewicz Burmistrz Niemodlina, Jarosław Kopij Radny Powiatu Opolskiego, Stanisław Figurski Przewodniczący Rady Rodziców
oraz wielu emerytowanych pracowników szkoły.
Oprócz życzeń, kilkunastu nauczycieli otrzymało nagrody dyrektora szkoły za wyróżniające
sukcesy w pracy zawodowej. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy wielu dalszych
sukcesów w pracy zawodowej.
inf. wł.

Nagrodzeni nauczyciele

Uczniowie z klasy I Szkoły Podstawowej w Graczach w roku szkolnym 2010/2011:
Sara Chrobot, Damian Didyk, Daria Dołhańczuk, Paulina Drożdż, Wiktoria Grębowiec, Amelia Gut, Kacper Gut, Wiktoria Jagieło, Martyna Kanaś, Dawid Krasa, Emilia Kubaszewska, Paulina Mickiewicz, Martyna Sędkowska, Weronika Szewc, Roksana Szmigielska, Piotr Szubert, Sandra Żołędziowska
Wychowawca klasy: Małgorzata Jędra
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Poezja i śpiew w Grabinie

Dożynki w Przedszkolu nr 1 w Niemodlinie
Tradycją Przedszkola nr 1 „Bajka”
w Niemodlinie od kilku lat stały się obchody dożynkowe. Kultywowanie obrzędów
i zwyczajów naszego regionu jest również
ściśle związane z realizacją zadań przedszkola, dotyczących tematyki edukacji regionalnej.
Nasze przedszkola zapoznaje się z informacjami, wiadomościami o swojej „małej ojczyźnie” poprzez literaturę, zabawy ludowe i twórczość plastyczną, tańce. Poznane treści ujęte i wykorzystane
zostały w scenariuszu uroczystości dożynkowych.
Dzięki temu rodzice mogli poznać nie tylko umiejętności aktorskie dzieci, lecz również zakres poznawanych treści.
Tegoroczne obchody dożynkowe odbyły się
w dniach 6 i 7 października. Organizatorami były
grupy „Krasnoludków”” – 5 i 6 latki oraz „Misiów”4 i 5 latki. W przepięknej scenerii oddającej klimat
dawnej i współczesnej wsi w stosownych strojach
(młynarzy, piekarzy, kosiarzy) dzieci z przejęciem
i zaangażowaniem przedstawiły program artystyczny pt. „Plon niesiemy plon”.
Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele gminy i rodzice, którym program przypadł do serc
i nagrodzili swoje pociechy radosnymi brawami.

Po zakończeniu części artystycznej z-ca dyrektora
Anna Nawrat serdecznie podziękowała za przygotowanie obchodów dożynkowych: dzieciom, nauczycielom: Małgorzacie Piłasiewicz, Jadwidze Syguła, Dorocie Kwiecińskiej, Barbarze Grządziel, paniom woźnym
i rodzicom.
To integracyjne spotkanie miało głęboki wymiar łączący tradycję, ciężką pracę rolników i świadomość dzieci jak powstaje chleb.
Przedstawienie zostało zakończończyło się pochwałami płynącymi od rodziców i wesołą atmosferą. Dzieci zostały nagrodzone przez dyrektor Barbarę Szatkowską oraz radną Danutę Unijewską słodkim
poczęstunkiem.
inf. wł.

Czarodziejski świat instrumentów perkusyjnych
Wielką gratką dla miłośników instrumentalnego grania z pewnością był koncert
perkusyjny, który odbył się 12 października br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Drum Fest” organizowanego już
od dziewiętnastu edycji przez Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne.
Na scenie wystąpiły: formacja młodzieżowa „Percussion-Enseble Herrenberg” z Niemiec, której głównym prowadzącym i założycielem jest Grzegorz Daszko (absolwent opolskiej Szkoły Muzycznej II st. i Akademii Muzycznej w Sztuttgarcie) oraz Opolska Grupa Perkusyjna, którą tworzą uczniowie i absolwenci
klasy perkusji Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Opolu. Grupę prowadzi nauczyciel perkusji Adam
Kędzia, również wychowanek zespołu.
Koncertu wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Publicznego
Gimnazjum w Niemodlinie. Prowadzący – Grzegorz Daszko, nie tylko za pomocą muzyki wprowadzał publiczność w czarodziejski świat instrumentów perkusyjnych, ale również opowiadał o każdym z nich, przedstawiając młodzieży ich pochodzenie i historię.
Mimo, że tego typu muzyka nie należy do najpopularniejszej, jednak niemodliński koncert spotkał
się z wielkim aplauzem widowni, o czym świadczyły kilkukrotne bisy.
kk

W dniu 14 października br., w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja
w Grabinie, w ramach obchodów X Jubileuszowego Dnia Papieskiego, odbył się
Konkurs Piosenki Religijnej oraz Konkurs Poezji Religijnej. Uczestniczyli
w nim uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie.
Październikowego popołudnia, którego gospodarzem był ks. proboszcz Jacek Woźnica,
przy licznym udziale parafian oraz zaproszonych
gości, wśród których był m.in. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, młodzież starała się
jak najlepiej uczcić pamięć o wielkim Polaku, jakim był Jan Paweł II. Niektórym trudno było opanować tremę, dlatego wszystkim uczestnikom
należą się brawa. Z pewnością należy docenić
pracę włożoną w przygotowania do konkursów.
W Konkursie Piosenki Religijnej jury brało
pod uwagę znajomość tekstu, poprawność wykonania i inwencję własną przy wykonywaniu utworu. Natomiast w Konkursie Poezji Religijnej najważniejsze było oddanie nastroju tekstu, postawę
uczestnika, tempo recytacji, dykcja, opanowanie
pamięciowe tekstu.
Nagrody ufundował Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, który pogratulował zwycięzcom i życzył dalszych sukcesów w kultywowaniu pamięci o Janie Pawle II, którego trzydziesta
druga rocznica wyboru na papieża przypadała 16 października br.
kk

Wyniki:
Konkurs Piosenki Religijnej:
Kategoria klas I-III
I miejsce: Martyna Jankiewicz za wykonanie
piosenki „Była cicha i piękna jak wiosna”
II miejsce: Klasa III za wykonanie piosenki
„Duch Święty niech jednoczy nas”
III miejsce: Amelia Orlińska za wykonanie
piosenki „Czarna Madonno”
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Paulina Dec i Anita Zięba za piosenkę „Dym jałowca”
II miejsce: Angelika Furyk za wykonanie piosenki „Czekam na Ciebie dobry Boże”
III miejsce: Aleksandra Bernacka i Dominika Słodkowska za wykonanie piosenki „Bądź pozdrowiona łaski pełna”
Konkurs Poezji Religijnej:
I miejsce: Kacper Trybulski
II miejsce: Małgorzata Belska
III miejsce: Patryk Szlufik
wyróżnienie: Adam Sobczak

Kultura
Michał Graczyk wśród nagrodzonych
W dniu 14 listopada br., w sali koncertowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Opolu, odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów
i Twórców Kultury 2010.
Miło nam oznajmić, że nasz redakcyjny kolega
Michał Graczyk znalazł się w zaszczytnym gronie
nagrodzonych.
Obok niego nagrody otrzymali takie znakomitości życia kulturalnego Opolszczyzny jak: Andrzej
Czernik (aktor), Norbert Kleman (twórca ludowy,
rzeźbiarz), Konrad Mientus (historyk i pasjonat),
Marian Molenda (rzeźbiarz), Ewa Rosińska (działacz i animator kultury), ks. Alfred Skrzypczyk (proboszcz z Zagwiździa), Piotr Smykała (pasjonat historii lokalnej), Tadeusz Waloszczyk (Prezes Związku
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego),

Jan Wac (społeczny redaktor „Kalendarza Głubczyckiego” oraz wydawnictwa „Dzieje pierwszego
gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach”), Jacek Woleński (pomysłodawca i kierownik artystyczny Paczkowskiego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga „Muzyka ponad granicami” w Paczkowie) i Alicja Zbyryt
(Prezes brzeskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz
Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Katolickiej w Brzegu).
Wszystkim laureatom, a w szczególności Michałowi Graczykowi, serdecznie gratulujemy.

dziny, za który został nagrodzony statuetką „Eryka”
przez Muzeum Karykatury. Opublikował 3,5 tys. rysunków satyrycznych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Jego prace znalazły się dwukrotnie w albumie Word Press Car toon, poświęconym
najlepszym rysunkom prasowym świata. Współtwórca i Komisarz Konkursu Satyrycznego „Karpik”. Swoje prace przeznacza na aukcje charytatywne dla ubogich i chorych dzieci. Juror konkursów
gminnych na koronę żniwną.

Michał Graczyk – pracownik Ośrodka Kultury
w Niemodlinie. Członek Zarządu Stowarzyszenia
Polskich Ar tystów Karykatury. Brał udział w ponad 500 wystawach pokonkursowych i zbiorowych
w 60 krajach świata. W 2003 roku ustanowił pierwszy na świecie rekord w rysowaniu non-stop 24 go-

Wiele wydarzeń, które dzieją się
na naszych oczach, to istna satyra
Z naszym redakcyjnym kolegą – Michałem Graczykiem, rysownikiem, instruktorem plastyki w Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
na wniosek Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza nagrodzonym za działalność kulturalną przez Marszałka Województwa Opolskiego, rozmawia Katarzyna Knieja.
PN: 14 listopada
br. otrzymałeś nagrodę Marszałka
Województwa Opolskiego w dziedzinie animatorów i twórców
kultury. Jaka była Twoja pierwsza reakcja,
gdy dowiedziałeś się o tym wyróżnieniu?
Michał Graczyk: Byłem mile zaskoczony. Do tej
pory wydawało mi się, że nagrody otrzymują tylko
politycy i ludzie biznesu. Nagroda od Marszałka Województwa to niesamowite – pomyślałem sobie! Przecież ja rysuję polityków już tyle lat! Sporo się wydarzyło, w ciągu ostatnich 10 lat zdobyłem trochę wyróżnień
w kraju i za granicą, byłem współorganizatorem i organizatorem plenerów, konkursów, wystaw. To takie
połączenie animatora i twórcy…
PN: Uprawiasz specyficzną dziedzinę
sztuki jaką jest rysunek satyryczny. Czy
w naszym kraju zawsze będzie się z czego
śmiać?
Michał Graczyk: Wiele wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach, to istna satyra. Zawsze było śmiesznie i będzie tak dalej. Momentami wydaje
mi się, że od czasów wspaniałych komedii Stanisława Barei mentalnie niewiele się zmieniło. Jest sporo obłudy i głupoty, którą tworzą ludzie, bez względu na przynależność par tyjną czy społeczną.
Wszystko na ziemi, co dobre i złe, co głupie i mądre
tworzą przecież ludzie!
PN: Jakie są Twoje inspiracje, co lubisz
szczególnie „brać na tapetę” do swoich rysunków?
Michał Graczyk: Świat postrzegam socjologicznie przez pryzmat zachowań ludzkich i wydarzeń,
którymi jesteśmy karmieni przez media, zwłaszcza telewizję, do granic absurdu. Czasami to wszystko, co
dzieje się realnie w naszym życiu polityczno-społecznym, przypomina mi programy realizowane wiele lat
temu przez grupę wspaniałych komików spod znaku
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Monty Pythona – tylko to była fikcja, a my bierzemy
udział w czymś realnym.
PN: Jesteś pomysłodawcą Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik” organizowanego już od ośmiu edycji – czy spodziewałeś kiedyś, że urośnie on
do imprezy tak wysokiej rangi, jaką ma teraz?
Michał Graczyk: Zaczynaliśmy skromnie
w 2003 roku. Pierwsza edycja „Karpika” miała charakter konkursu ogólnopolskiego, na który wpłynęło 96
prac 48 artystów z Polski, chyba nikt nie przypuszczał,
że konkurs rozrośnie się do tak dużego formatu. Pamiętam jak ówczesny dyrektor Ośrodka Kultury pytał się
mnie czy na pewno rysownicy przyślą prace?! Odpowiadałem, że spokojnie… Oczywiście też miałem cykora, czy to naprawdę wypali. Obdzwoniłem pół Polski –
wytłumaczyłem kolegom, że zamierzamy organizować
cyklicznie taki konkurs. Oliwy do ognia dolał Mirosław
Hajnos, który przekonał nas, że spokojnie damy radę
zrobić konkurs międzynarodowy. W 2004 roku było 700 prac z 40 krajów świata i byliśmy bardzo zdziwieni... Na dzień dzisiejszy jest to trzecia co do wielkości impreza satyryczna organizowana w Polsce,
po Legnickim Satyrykonie i Zielonej Górze. Niemodlin
na stałe wpisał się w krajobraz międzynarodowych
konkursów organizowanych w Polsce.
PN: Właśnie zakończyła się ósma edycja
Konkursu, uwieńczeniem której było „Święto Karpia”. Jak w tym roku je oceniasz?
Michał Graczyk: „Święto Karpia” rozwija
się w dobrym kierunku. Od dwóch lat Ośrodek Kultury organizuje również „Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”, który jest smacznym dodatkiem do konkursu satyrycznego. Jak przystało
na konkurs międzynarodowy, wszystko musi być
na najwyższym poziomie, (zaproszenia, plakaty, dyplomy, oprawa wizualna). Duża w tym rola Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyny Paszu-

li-Gryf, która angażuje się maksymalnie w projekt
„Święto Karpia”. Z zewnątrz tego nie widać, ale to
wielotygodniowa ciężka praca. Nawet nikt nie wyobraża sobie, ile czasu to zajmuje, aby doprowadzić
do finału taki konkurs. Bez odpowiednich środków
pieniężnych i emocjonalnego zaangażowania niewiele można byłoby zrobić. O wszystko trzeba zabiegać i o wszystko zadbać.
PN: Nad czym teraz pracujesz? Czy
wkrótce można się spodziewać jakichś Twoich nowych projektów, rysunków?
Michał Graczyk: Rysunki powstają cały czas.
Nowe wydarzenia w polityce uruchamiają podświadomie pewien impuls, pewną zmysłowość na zasadzie odwrócenia czegoś do góry nogami – stąd w satyrze tyle przekory i prowokacji, czasami rysunek może
zaboleć bardziej niż słowo pisane. Obecnie pracuję
nad rysunkami, które posyłam na różne światowe konkursy. Tak średnio biorę udział w ok. 40 -50 konkursach
rocznie. Na większość z nich udaje mi się zakwalifikować na wystawę pokonkursową i często moje prace
trafiają do katalogów, których obecnie posiadam
ok. 500.
W chwilach wolnych, aby całkowicie „nie poddać” się satyrze, wykonuję również rysunki takie nieco
liryczne i prace wykonane techniką collage – to cykle
poświęcone wielkim artystom estrady i rocka. Myślę
również o zorganizowaniu konkursu w innym opolskim mieście, ale czas pokaże, czy warunki będą sprzyjające. Byłby to konkurs ogólnopolski, trochę mniejszy,
aby „nie wylewać z kąpielą” naszego „karpia”, którego od lat ciągle udoskonalamy, z którego jesteśmy
dumni. Wystarczy wpisać na googlach – Karpik International Cartoon Contest i każdy może zobaczyć,
na ilu portalach i w ilu krajach świata jest reklamowany Niemodlin.
PN: Jesteś także instruktorem plastyki
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie – dzielisz
się swoim talentem z innymi – mamy zdolną
młodzież w Niemodlinie?
Michał Graczyk: W Niemodlinie są takie same
dzieci jak w Nowym Yorku, Teheranie, Moskwie czy Berlinie – spontaniczne, pełne pomysłów, o różnych temperamentach i różnej wrażliwości. Są ciekawe świata,
bystre, inteligentne i wielu to naprawdę pasjonaci tego, co robią! Nie są jeszcze zmanierowani tak jak starsi i nie są skażeni pewnymi nawykami, więc wszystko,
co tworzą, robią autentycznie i szczerze. To prawdziwi
mali artyści, którym należy się wielki szacunek za całokształt.
PN: Dziękuję za rozmowę.

PULS

Historia
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Niemodlina

Tytułowa kraina niemodlińskich stawów to obszar rozciągający się wzdłuż zlewni rzeki Ścinawa, od miejscowości Sowin, obok której leży staw Ławnik – najdalej
wysunięty na południe staw tego obszaru – poprzez
Tułowice, Lipno, Wydrowice, Niemodlin, Rzędziwojowice, Szydłowiec, aż po Magnuszowiczki i Oldrzyszowice, z położonym między nimi stawem Książęcym
– najdalej wysuniętym na północ. Oczywiście w ujęciu historycznym można by tę krainę znacznie rozszerzyć, dodając do niej inne skupiska stawów, które niegdyś istniały, bądź jeszcze do dziś funkcjonują
w różnych miejscach doliny Ścinawy w granicach
dawnego powiatu niemodlińskiego. Mogły by to być
okolice Korfantowa, Kuźnicy Ligockiej, Włostowej,
gdzie w przeszłości kultywowano tradycje rybackie,
a w licznych stawach hodowano karpie, liny i szczupaki. Mogły by to być także okolice Dąbrowy, Skarbiszowa, Nowej Jamki, Lipowej, gdzie kiedyś również
prowadzono znacznych rozmiarów gospodarkę stawową – jednak w miejscach tych trudno dziś odnaleźć ślady po jej świetności, a dawne stawy, pokazywane na osiemnastowiecznych mapach, niektóre
zaznaczane jeszcze w XX wieku, na współczesnych
mapach są jedynie plamami, oznaczającymi łąki,
pastwiska lub mokradła. Jedyne największe skupiska
stawów, które od XVI czy XVII wieku istnieją do dziś,
znajdują się właśnie na obszarze zdefiniowanym
na wstępie. Rejon ten pod względem bogactwa stojących wód powierzchniowych, od wieków już używanych jako stawy rybne, należy do najzasobniejszych
na Opolszczyźnie, a od dnia 26 maja 1988 roku, kiedy uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu wytyczono Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, jest jego częścią.

Zangów – największy niemodliński staw, położony w lesie niedaleko Rzędziwojowic.
Fot. 2010 r.
Ile stawów na ziemi niemodlińskiej użytkowano
w średniowieczu, w czasach księstwa niemodlińskiego, tego nie wiemy. Ogólnorozwojowe trendy w dziedzinie rybołówstwa, które pojawiły się na Górnym
Śląsku po wojnach husyckich, lansowały zakładanie
jak największej ilości rybników. Zapewne i w Niemodlinie w połowie XV wieku rozpoczął się intensywny
proces budowania nowoczesnych stawów. Panowały
tu przecież dogodne warunki naturalne, a stolicy księstwa nie wypadało odstawać od powszechnie akceptowanych rozwiązań w tej ważnej dziedzinie gospodarczej. Należy jeszcze wziąć pod uwagę wpływy
i naturalne potrzeby tutejszego kościoła, w 1389 roku wyniesionego do rangi kolegiaty, który również
mógł odegrać przy tym istotną rolę. W 1460 roku
dzielnica niemodlińska, po bezpotomnej śmierci Bernarda, ostatniego z książąt niemodlińskich, powróciła do księstwa opolskiego. Prawdopodobnie proces zakładania stawów był już wtedy zaawansowany. Co
prawda pierwsze pewne informacje w tym temacie
pojawiają się dopiero w urbarzu niemodlińskim
w 1534 roku, a więc dwa lata po śmierci ostatniego
Piasta opolskiego, jednak biorąc pod uwagę podawa-

W krainie
niemodlińskich stawów
ną tam liczbę doskonale funkcjonujących już stawów
rybnych oraz ich nazwy, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przynajmniej część z nich powstała jeszcze w czasach piastowskich.
Robotników i siły fachowej do prowadzenia gospodarki stawowej dostarczały okoliczne wioski i miasto Niemodlin. Niemodlińscy mieszczanie oraz poddani z wiosek: Radoszowice, Gracze, Magnuszowice,
Rzędziwojowice i Prądy musieli utrzymywać tzw. rybaków przy stawach, „którzy ryby do holderni wozili”. Poza tym mieszczanie z Niemodlina „z pańskimi rybami
do Opola musieli jeździć, i tak samo jak wiejscy poddani drewno do budowli stawowych mieli wozić”. Ci
z Rzędziwojowic i Magnuszowiczek pracowali przy rybach, a ci z Prądów przy utrzymaniu stawów –
przy odmulaniu, uszczelnianiu grobli, wycinaniu trzciny. O przydatności stawów do hodowli decydowała
ich roczna wydajność liczona w kopach odławianych
ryb. W szesnastowiecznych stawach chowano różne
gatunki ryb, między innymi bardzo cenione liny i szczupaki, jednak najważniejszy był karp. Istnieją różne hipotezy co do pojawienia się karpia udomowionego
(hodowlanego) na Śląsku. Przypuszczalnie sprowadzili go tu z przyklasztornych stawów zachodniej Europy cystersi – najstarszy zakon trudniący się udoskonalaniem gospodarki wiejskiej i rybackiej. Wraz
z popularyzacją karpia na Śląsku powstawały stawy
specjalizujące się w chowie tej ryby.
Wykorzystywanie często dość znacznych połowów ze stawów zapewne nie przysparzało administracji książęcej zbytniej troski. Wewnętrzna konsumpcja
ryb w tym czasie była bardzo wysoka i dochodziła nawet do 40% całości uzyskanych połowów. Ryby, których nie skonsumowano mogły być sprzedawane
z dużym zyskiem, zwłaszcza że sprowadzanie „każdej
obcej ryby” obarczone było cłem, co skutecznie hamowało konkurencję. W 1539 roku dochód ze sprzedaży ryb kształtował się na poziomie 40% w stosunku
do całości dochodów w niemodlińskiej części ówczesnych opolskich dóbr książęcych.
Oprócz gospodarki stawowej dość powszechnie
uprawiane było tzw. „dzikie rybołówstwo”. Prowadzono je na rzekach i niewielkich, zamkniętych zbiornikach wodnych. Jako „dzikie łowiska”, funkcjonujące
w pierwszej połowie XVI wieku na ziemi niemodlińskiej,
wymienia się głównie Odrę w okolicach Golczowic, Mikolina i Niewodnik, Nysę Kłodzką przy Radoszowicach
oraz Ścinawę przy Niemodlinie i Magnuszowicach.
Należy przy tym zaznaczyć, że jeszcze w 1613 roku
opowiadano, że rzeka Nysa „sute ilości ryb, takich jak
karpie, miętusy, węgorze, sumy, sazany, leszcze, szczupaki oraz raków dostarcza”. Również Ścinawa uważana była wówczas za rybną rzekę.
Rybacy prowadzący „dzikie rybołówstwo” w ramach dzierżawy tego przywileju dostarczali na zamek
w Opolu i Niemodlinie sumów, węgorzy, szczupaków,
a nawet pstrągów, łososi i jesiotrów. „Kiedy jednak Pan
na zamku ryby odrzanej nie potrzebował, to jego rybitwi winni mu byli wnosić opłaty”. Wpływy do książęcej kasy z tych opłat były symboliczne, lecz daniny
w naturze, szczególnie w postaci tych najszlachetniejszych ryb, miały większe znaczenie, ponieważ wystawiane podczas uczty na pańskim stole świadczyły

o zamożności dworu. Znaczne ilości ryb, zwłaszcza
tych pospolitych gatunków, takich jak płocie, leszcze,
okonie, kiełbie, zapewne ze względu na ich niższą cenę nabywali mieszkańcy okolicznych wiosek, zwłaszcza kmiecie, ponieważ biedniejsza ludność wiejska
tam, gdzie tylko były do tego dogodne warunki, sama
trudniła się rybołówstwem.
Pierwotnie prawo do połowu ryb w płynącej i stojącej wodzie przysługiwało każdemu wolnemu stanowi, a w zamian za nieduże czynsze również i chłopom.
Jednak w miarę upływu czasu, zapewne też i z powodu spadku ilości ryb w rzekach, następowały zmiany.
Książęta zaczęli zakazywać połowu większych i cenniejszych ryb, a czasem w ogóle zabraniali połowów
na określonych wodach. Uprawnienia do połowu były przekazywane kościołom, klasztorom lub osobom
prywatnym w drodze darowizn i nadań. Rybołówstwo stało się przywilejem.
Po bezpotomnej śmierci Jana Dobrego w 1532
roku dobra niemodlińskie wraz z całością księstwa
opolsko-raciborskiego przeszły pod władanie najpierw króla, a w 1543 roku cesarza Ferdynanda I Habsburga. Od 1557 roku były one wydzierżawiane w zamian za tzw. zastaw. O stanie rybactwa
i gospodarki stawowej w tamtych czasach na terenie
dóbr niemodlińskich świadczą szesnastowieczne
urbarze (1534-1582). Wymieniają one kilkadziesiąt
najważniejszych ówczesnych stawów rybnych. Dochody z gospodarki stawowej przynosiły duże korzyści kolejnym użytkownikom zastawu. W drugiej połowie
XVI
wieku
(również
jeszcze
na początku XVII wieku) stanowiły one 40—60% całości dochodów, choć konsumpcja wewnętrzna
w tamtych czasach dochodziła prawdopodobnie
do 20-30% odłowionych ryb. Cesarska komisja, która w 1578 roku skierowana została do Niemodlina
w celu oceny stanu tamtejszej gospodarki, podała
w raporcie, że w sprzedaży ryb tutejsze dobra osiągają najlepsze wyniki w całym księstwie opolskim,
a odławiane ryby trafiają głównie do położonej niedaleko biskupiej Nysy. Nic dziwnego, że właściciele
stawów zainteresowani byli budową coraz to nowych rybników.
Kiedy w 1581 roku na zamku w Pradze cesarz Rudolf II wystawił dokument poświadczający sprzedaż
dóbr niemodlińskich Kasparowi von Pückler, wcześniejszemu ich dzierżawcy, stały się one szlacheckimi
dobrami dziedzicznymi, które w wyniku koligacji rodzinnych, spadków trafiały odtąd w ręce kolejnych rodów śląskich feudałów. Przejęcie majątku przez bogate rody szlacheckie sprawiło, że w niemodlińskich
dobrach pańskich, w tzw. Herrschaft Falkenberg
umacniała się rozpoczęta jeszcze w połowie XVI wieku dominacja gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej
(trwająca do połowy XIX wieku). W tym okresie w Niemodlinie, również i w innych rejonach Górnego Śląsku,
powstały wielkie gospodarstwa stawowe, głównie jako sprawnie funkcjonujące działy gospodarki folwarcznej. Szacuje się, że pod koniec XVI wieku stawy na Górnym Śląsku zajmowały już około 25-30 tysięcy ha.
W tym szczytowym okresie rozwoju górnośląskiej gospodarki stawowej wykrystalizowały się trzy najbardziej rozwinięte okręgi rybackie. Pierwszym, stosunkowo najsilniejszym, był okręg rybnicko-pszczyński.

Historia
Drugim, charakteryzującym się lepszymi warunkami
klimatycznymi i glebowymi, był okręg opolsko-niemodliński. Trzecim, stosunkowo najsłabszym, był okręg
kluczborsko-lubliniecki. Okręg opolsko-niemodliński
tworzyły ośrodki gospodarki stawowo-rybnej takie jak:
otmuchowsko-nyski, chrzelicko-prudnicki, kozielsko-krapkowicki, grodkowski oraz opolski i niemodliński,
z których ten ostatni był najważniejszym ze względu
na najwyższy stopień towarowości, kształtujący się
na poziomie 80%. Jeszcze w połowie XVIII wieku na terenie dawnego powiatu niemodlińskiego funkcjonowało łącznie około 250 stawów, z czego ponad połowa
na obszarze zdefiniowanej na wstępie krainy. Jednak
już wtedy nadchodził powolny zmierzch świetności gospodarki stawowej, a wraz z XIX wiekiem rozpoczynał
się masowy proces likwidacji stawów, które ochoczo
zamieniano na bardziej opłacalne łąki i pola uprawne. Pod koniec XIX wieku ze wszystkich stawów funkcjonujących wcześniej na ziemi niemodlińskiej ocalało zaledwie kilkadziesiąt, z czego większość
na obszarze wokół Niemodlina.
Na początku XX wieku w samych tylko dobrach
niemodlińskich gospodarowano na stawach o łącznej
powierzchni powyżej 400 ha lustra wody (ok. 700 ha
całkowitej powierzchni). Woda potrzebna do funkcjonowania niemodlińskich stawów, z małymi wyjątkami,
nie dochodziła z rzeki Ścinawy. Stawy napełniane były wodą uzyskiwaną z opadów deszczu, którą za pomocą gęstej sieci rowów zbierały okoliczne lasy i mokradła. Ponieważ woda pochodziła z nieba, stawy te
często nazywano „niebiańskimi” (Himmelsteiche).
Podczas suchych lat wody brakowało, a przy dłuższych
okresach suszy, kiedy zbyt dużo wody odparowało, dochodziło do dużych strat. Eksploatowano dwa główne
obszary o dużym nasyceniu stawami, północny i południowy. Obszar północny, rozciągający się w terenie
leśnym pomiędzy Prądami, Rzędziwojowicami i Magnuszowiczkami, skupiał największe stawy niemodlińskie: Zangów, Wołowski, Kamaszka, Rzędziwojowicki
oraz mniejsze: Książęcy, Czarny, Chłopski, Młyński, Nowy, Kozłowy. Stawy te stanowiły łącznie 80% powierzchni wszystkich stawów w tych dobrach. Obszar
południowy, leżący w okolicach Lipna, mieścił stawy:
Loga, Przedni, Zofia, Hubertus, Pasterski, Trzcinowy;
tu największym był staw Loga. Stawy tego obszaru stanowiły razem 17% powierzchni wszystkich niemodlińskich stawów. Na obszarze południowym funkcjonowało ponadto jeszcze kilka dużych stawów należących
do dóbr tułowickich, m.in. Olszowy, Pustelnik, Ławnik
i Wielkie Tarlisko, zajmujące łącznie ok. 200 ha lustra
wody. W stawach, zarówno tych niemodlińskich, jak
i tułowickich, prowadzono głównie chów karpia, lina
i szczupaka.
Niemodlińskie ryby, poza rynkiem miejscowym,
sprzedawano do Brzegu, Wrocławia i Nysy. Kiedy
w końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku przyszedł zastój w sprzedaży na terenie Śląska, w reakcji na to niemodlińska administracja dóbr próbowała handlu
w Berlinie, gdzie aukcje w dużych, miejskich halach
targowych gwarantowały sprzedaż. Przewóz koleją,
z uwagi na brak bezpośredniego, szybkiego połączenia, powodował duże straty, ponieważ część ryb nie
przeżywała takiego transportu. Dopiero od 1907 roku ryby wożono zakupionym na tą okazję specjalnym
samochodem dostawczym, dzięki któremu wyeliminowano straty i wszystkie docierały na miejsce żywe. Jednak z biegiem czasu i ten rynek stał się nieopłacalny.
Jeden z zapisów zamieszczonych w zamkowych aktach mówi, że przy utargu w wysokości 1292,62 M
uzyskanego w Berlinie, zainkasowano 79,45 M mniej,
aniżeli sprzedaży dokonano by na miejscu. Tak, że
wkrótce zaprzestano handlu w stolicy Niemiec. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku chętnie współpracowano z kupcami wrocławskimi, a później, już w wie-

ku XX, głównie z handlowcami z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, którzy ostatecznie stali się najważniejszymi odbiorcami niemodlińskiej ryby.
Dziś kontynuatorem bogatych i cenionych tradycji rybackich niemodlińskiego obszaru stawowego
jest Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych
w Niemodlinie, gospodarujące na większości dawnych
stawów. Jego działalność, zmierzająca przecież
w pierwszej kolejności do realizowania celów gospodarczych, pozwala jednocześnie na zachowanie bogatych walorów przyrodniczych opisywanego obszaru.
Ekologiczne metody hodowli, dbałość o środowisko
wodno-leśne, zrównoważone stosowanie nowoczesnej techniki na styku z obszarem stawowym, pozwala mieć nadzieję, że opisywana kraina jeszcze długo
będzie mogła służyć kolejnym pokoleniom Niemodlinian i turystom odwiedzającym ten zakątek ziemi niemodlińskiej.
Efekty tak prowadzonej gospodarki już od dawna
są wyraźnie zauważalne. Wędrowcy, czasem zapuszczający się w te strony, przemierzający rowerem albo
pieszo kilometry szerokich stawowych grobli, od Oldrzyszowic – po Rzędziwojowice, od Lipna – po Tułowice, podziwiają piękno tutejszych krajobrazów. Z szacunkiem przyglądają się wiekowym dębom, rosnącymi
przy brzegach wszystkich starych stawów, z ciekawością obserwują niezliczone gatunki ptactwa, które
wiedzione naturalnym instynktem upodobało sobie te
okolice. Kruki, bieliki, żurawie, mewy czy kormorany,
które już na początku XX wieku znikły z tutejszego krajobrazu, teraz znów są widywane, potwierdzając swą
obecnością walory tutejszej przyrody. Rybacy w większych grupach pojawiają się tu rzadko – raz w roku –
późną jesienią, podczas odłowów. Jednak rwetes jaki wówczas czynią przy stawowych mnichach,
huczących kipielą spuszczanej wody, czy też przy zaciągu ryby, kiedy to wychodzą do połowy stawu
i brnąc przez muł z mozołem ciągną sieć, nie przeszkadza okolicznym ptakom. Wręcz przeciwnie – mewy,
czaple, kormorany, zlatują się tu wówczas gromadnie,
wypatrując okazji do uczty. Później wszystko cichnie,
a obnażone wcześniej stawy napełnione wodą znów
odzyskują dawny urok.
Kraina niemodlińskich stawów to jeden z klejnotów, którymi natura dość skąpo obdarzyła ziemię niemodlińską. Przyroda i człowiek, razem, przez setki lat
zmagań, stworzyli tu miejsce, które nawiedzane przez
człowieka – lecz nie dotknięte nadmiarem cywilizacji
– pozostaje ciągle jeszcze ostoją wielu okazów fauny
i flory. „... Każdy powinien zobaczyć staw Zangów
i Kamaszka, leżące koło Niemodlina, w czasie lęgów
mew śmieszek. Jest ich tu nieprawdopodobna ilość,
a gniazda są niemal wszędzie, tak że trzeba dużej
uwagi, aby ich nie rozdeptać. Ogłuszająca wrzawa
ptaków już z daleka „uderza” odwiedzających staw
gości...” Tak opisywał największy niemodliński staw
Paul Kollibay słynny dziewiętnastowieczny ornitolog.
Zangowem zauroczony był też znany niemiecki pejzażysta Georg Marschall. Bawiąc pod koniec któregoś
lata w Niemodlinie, utrwalił widok stawu w wieczornym świetle zachodzącego słońca, z jego malowniczą
wyspą i brzegami, porośniętymi kępami turzycy.
W latach trzydziestych XX wieku dla wielu okolicznych miłośników przyrody staw Zangów był bardzo popularnym miejscem wycieczek pieszych i wypraw rowerowych. Ponieważ staw ten położony był dość
daleko, najczęściej były to całodniowe wyprawy, połączone z piknikiem. Jednym z takich podróżników, który nieraz przemierzał okolice niemodlińskich stawów
był pan Walter Schelenz, znany regionalista, autor wielu opracowań dotyczących ziemi niemodlińskiej, który tak wspominał przedwojenny staw Zangów:
„... Staw ukazywał jeszcze licznie dość rzadkie
gatunki fauny i flory. Żyły tu rodzime żółwie błotne i za-
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skrońce, wielkie bąki i płaskonosy, zimorodki, kuliki
i brodźce krwawodziobe, rybitwy czarne i zwyczajne.
Przy olbrzymiej dębowej tamie stawowej hałasowały
duże i małe pełzacze leśne. Niezwykle często można
tu było spotkać kapturkę (pokrzewkę czarnołbistą), piecuszka i świergotka drzewnego, a i również kukułka
od czasu do czasu przypominała o sobie.
Brzegi lasu przy stawie okrywała wybujała roślinność: świerki, olchy, dęby, brzozy, a w dole bogate podszycie bujnie obrośnięte zielem. W nim żółto kwitnące niecierpki, czerwona wierzbówka, a nad nimi
połyskujące kulki dzikiego bzu. W lasach okolicy Zangowa spotkać można było wszelaką zwierzynę żerującą nocą: zające, sarny, lisy, czasem borsuka czy dzika. Król lasów, jeleń, bywał tu rzadko.
Sporo wysiłku trzeba było włożyć, aby z brzegu
przebić się przez gęste zarośla i dostać się na otwarte wody stawu. Czego tu nie było, blado-krwiste jaskry
wodne, pływający żabiścieg z liśćmi w kształcie nerki,
żabienica jaskrowata wyglądem przypominająca miecze, albo pływająca rdestnica włóknista; w oddali, już
za strefą brzegową, bieliły się lilie wodne. Wokół sąsiadującej z zachodnim brzegiem stawu wyspy obficie rosła biczyca trójwrębna, rzęsa wodna i czermień błotna, jak również inne rośliny, powszechnie spotykane
na tych terenach. Z sitowia dobiegał głos nawołującego trzciniaka i krzyki mew śmieszek, z których tysiąc
jeszcze w 1932 roku wysiadywało tu jaja. Jedyne
na Górnym Śląsku gęsi gęgawe (6 par) gnieździły się
właśnie na Zangowie, a w 1931 roku na sąsiednim stawie Kamaszka, zatrzymał się nawet kormoran. Spotkać
tu można było bączka i kokoszkę wodną, a na otwartej wodzie perkoza dwuczubego, kaczkę krzyżówkę, głowienkę, podgorzałkę, również czaplę siwą, znajdującą
tu zapewne wystarczającą ilość pożywienia. Krążący
wysoko błotniak stawowy milcząco spoglądał z góry
na taflę wody, dopóki napływająca wieczorna mgła,
a po niej spokojna noc – nie nakazały ciszy.
Tylko raz w roku, przy odłowie ryb, panowała
wrzawa i ruch na stawie. Po tym trzeba było wielu tygodni, aby woda znów osiągnęła swój pierwotny stan,
a Zangów ponownie przedstawiał obraz niezmąconego spokoju...”.
Opisana kraina – świat stawów, trzcin, ptaków
i dziesiątków gatunków chronionej roślinności – jest
miejscem unikatowym. Na stawach i w plątaninie
otaczających je cieków wodnych gnieżdżą się dziesiątki gatunków ptaków, a drugie tyle zlatuje tu podczas
sezonowych wędrówek. Każdej wiosny i jesieni stawy
stają się przystankiem dla tysięcy dzikich gęsi i kaczek,
a część z nich zakłada tu gniazda. Obfitość ptactwa
i ryb przyciąga bieliki, kruki, czy inne drapieżniki, mające wokół liczne stanowiska. Choć wszystkie swe bogactwa kraina ta zawdzięcza ludzkiej aktywności gospodarczej – jej przyszłość zależy w głównej mierze
od zrównoważonej i w pewnym stopniu ograniczonej
działalności człowieka. Dotyczy to nie tylko rybaków
użytkujących stawy, ale i tych, którzy korzystają z jej
atrakcyjności przyrodniczej.
Elżbieta i Mariusz Woźniakowie
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