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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce najnowsze – wrześniowo-październikowe
wydanie Pulsu Niemodlina. Nawiązując do wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 9 października 2011 r. przedstawiamy wyniki w naszej
gminie.
Za nami pierwszy miesiąc szkoły. Na łamach wrześniowo-październikowego Pulsu Niemodlina prezentujemy zdjęcia pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Graczach, Rogach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grabinie.
Opisujemy także przebieg wycieczki na Ukrainę do partnerskiego miasta Niemodlina – Doliny, którą zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie.
Na łamach naszego miesięcznika przedstawiamy również wywiad
z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem. Jak co miesiąc szeroko opisujemy bieżące sprawy z życia mieszkańców gminy Niemodlin, ich
małe i duże sukcesy. Z pewnością do wielkich sukcesów należy zaliczyć zwycięstwo mieszkańca Niemodlina Rafała Pasierbka w Mistrzostwach Świata w stuncie, które odbyły się w Indianapolis. O starcie w tych zawodach młody sportowiec opowiedział naszej redakcji.
W tym numerze znajdą Państwo także wywiad z prezesem Lokalnej
Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Jakubem Roszukiem.
Ważnym wydarzeniem będącym wstępem do listopadowego Święta Karpia, były obrady jury IX Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2011”, które odbyły się na początku października w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. O wynikach tego konkursu informujemy w tym wydaniu.
Ponadto w tym wydaniu Pulsu Niemodlina nie brakuje informacji
z dziedziny edukacji, oświaty, sportu oraz zapowiedzi ciekawych wydarzeń
kulturalnych i bogatej oferty spędzenia wolnego czasu w najbliższych miesiącach.
Zachęcamy do lektury
Redakcja

Temat miesiąca

Niemodlina

W październiku za grosze:
– CEBULKI KWIATOWE
– SŁOIKI NA GRZYBY
– WKŁADY I ZNICZE

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

Wydarzenia

Jurorzy „Karpika” wybrali
W dniu 7 października 2011 r., już po raz
dziewiąty, obradowało
jury Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK”.

3

Rybackiej Opolszczyzna. Dzieci zaskakiwały ciekawymi
pomysłami i wspaniałymi kompozycjami.
Grand Prix – nagrodę Lokalnej Grupy Rybackiej
Opolszczyzna, za pracę przedstawiającą ze smakiem „podaną” rybę, otrzymała Oliwia Koteluk za Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie. W kategorii klas 04 pierwsze miejsce zdobył Szymon
Chmura ze Szkoły Podstawowej w Pokoju, drugie miejsce przypadło Jessice Maciej, również ze Szkoły w Pokoju, trzecie
Marcelinie Kulczyckiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
W kategorii klas 5-6 najlepszą pracą okazała się praca Wiktorii Habiak,
drugie miejsce zajęła Hanna Węgrowska, a trzecie Magdalena Konefał,
wszystkie laureatki reprezentują Szkołę
Podstawową nr 1 w Niemodlinie.
Wszystkim laureatom gratulujemy!
Nagrodzone i najciekawsze prace tegorocznego „Karpika” będzie można
podziwiać na wystawie w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, która zostanie zainaugurowana podczas obchodów Święta Karpia, w dniach 18 i 19 listopada 2011 r., na które
już dziś serdecznie zapraszamy. Jak zwykle z tej okazji
zostanie również wydany specjalny katalog pokonkursowy, w którym, obok rysunków, znajdą się także przepisy kulinarne na potrawę z ryb.
Michał Graczyk
Katarzyna Knieja

Skład tegorocznego jury przedstawiał się następująco: Jacek Frąckiewicz
– uznany artysta, malarz, twórca wielu satyrycznych obrazów, przewodniczący jury
oraz członkowie: Michał Graczyk – rysownik, satyryk, członek Zarządu SPAK; Wiesław Lipecki – rysownik, członek SPAK;
Małgorzata Biedroń – plastyk i Marek
Grand Prix „Karpika”:
Adamus – dyrektor Gospodarstwa RyNikola Hendrickx
(Belgia)
backiego w Niemodlinie.
Na Konkurs wpłynęło 361 prac 200
autorów z 38 krajów świata, w tym tak odległych jak: Sri Lanka, Indie, Iran, Brazylia, Singapur, Salwador, USA, Nigeria. Poziom prac w tym roku był dość
wyrównany. Aby zdobyć nagrodę czy wyróżnienie rysownicy prześcigali się w pomysłach.
To już dziewiąta edycja, a na konkurs nadal napływają prace, które potrafią zaskoczyć oglądającego
swoją autentycznością i nowatorstwem pomysłu. Większość prac to prace wykonane przez zawodowych rysowników, którzy na co dzień tworzą swoje prace na poGrand Prix „Małego Karpika”:
trzeby rynku prasowego.
Oliwia Koteluk (SP nr 1 w Niemodlinie)
Każdy kontynent prezentuje się inaczej. Barwne są
prace aż z Ameryki Południowej czy Azji, bardzo dobrze
wykonane technicznie – te z Europy i, nieco zwariowane, te z krajów np. anglosaskich, jak Wielka Brytania czy
USA. W tym roku napłynęło sporo prac z państw bałkańskich, Rumunii czy Bułgarii i to prace bardzo uznanych w swoich krajach artystów. Na konkurs swoje
prace posłała np. cała czołówka wyśmienitych rysowników – satyryków z Ukrainy. Bardzo wysoki poziom
Jurorzy ze zwycięską pracą. Od lewej:
w tym roku prezentują rysownicy z Polski.
Wiesław Lipecki, Marek Adamus,
Jury miało bardzo trudne zadanie ze względu
Małgorzata Biedroń, Michał Graczyk,
na wysoki poziom prac i pomysłów. Poszukiwano
Jacek Frąckiewicz
więc rysunków nieco nowatorskich, nieco innych
od tradycyjnego przedstawiania karpia, czy połowów. Po ponad dwugodzinnych obradach udało się
wyłonić laureatów.
O swoich pierwszych wrażeniach, wkrótce po ogłoszeniu
Wyniki tegorocznych obrad jury przedstawiają się
wyników „Karpika”, opowiedział redakcji Pulsu Niemodlina
następująco: nagrodę Grand Prix otrzymał Nikola Henjego zwycięzca – Nikola Hendrickx:
drickx z Belgii. Dwie równorzędne nagrody trafiły
do Henryka Cebuli i Magdaleny Wosik z Polski. Natomiast siedmioro rysowników zostało uhonorowanych
„Michał Graczyk, jeden z jurorów „Karpika”, przysłał mi wyniki tegorocznej edycji. Kiedy zobaczywyróżnieniami: Oleksiy Kustovsky z Ukrainy, Gabriel Rułem swoje nazwisko na liście laureatów, byłem bardzo szczęśliwy, ale nigdy nie spodziewałem się, że wysu z Rumunii, Vladimir Kazanevsky z Ukrainy, Pavel Dvogram główną nagrodę!
racek z Czech, Witold Mysyrowicz, Sławomir Łuczyński
Moją pierwszą myślą, kiedy dowiedziałem się o zwycięstwie, było to, że znów będę miał okazję odi Katarzyna Petrykowska z Polski. Nagrodę burmistrza
wiedzić Polskę! W konkursie uczestniczę już po raz trzeci. W 2009 roku wygrałem jedną z nagród nieNiemodlina, za motyw niemodliński w pracy, otrzymał
modlińskiego Karpika. Pobyt w Polsce był najbardziej ekscytującym doświadczeniem, jakie kiedykolwiek
Janusz Kożusznik.
miałem. Wraz ze swoją dziewczyną byliśmy wtedy bardzo ciepło przyjęci w Niemodlinie.
Jak przyznał przewodniczący jury Jacek FrąckieMyślałem, że już nigdy nie będę miał szansy na tak wspaniały wieczór, jaki wtedy przeżyliśmy, podwicz po zakończonych obradach „poziom prac jest
czas gali Karpika. Pewnie też dlatego później, co roku, uczestniczyłem w konkursie mając nadzieję, że
w tym roku niezwykle wysoki, ale ta, wykonana przez
kiedyś uda mi się wrócić do Polski. I tak też się stało.
Belga, natychmiast została wyróżniona przez całe jury.
Zwycięski rysunek przedstawia rybaka bez rąk siedzącego na krześle, a na ścianie „prezentują się”
Wykonał fantastyczną, piękną pracę, która całemu
złowione przez niego ryby i jego dłonie, które pokazują jak wielką „sztukę” ostatnio złowił… Jestem bargremium jury się podobała. Od pierwszego wejrzenia,
dzo szczęśliwy, że rysunek ten został dostrzeżony przez jurorów i że znów przyjadę do Niemodlina. Pobo to rysunek w niepowtarzalnej technice, uroczy.”
znałem tam wielu bardzo miłych ludzi, których mam nadzieję zobaczę ponownie.
Nie mniejszym powodzeniem niż konkurs dla doUczestnictwo w konkursie rysunkowym, takim jak Karpik, jest dla mnie wielką satysfakcją. Jest to
rosłych cieszył się także konkurs rysunkowy dla dzieci
wspaniały sposób komunikacji z drugim człowiekiem bez użycia słów. Mam możliwość poznania cieka„Mały Karpik”.
wych ludzi. Świat rysowników jest bardzo mały, dlatego tak ważne dla mnie jest poznawanie nowych
Na konkurs wpłynęło 150 prac z miasta i gminy
ludzi i spotykanie ich w różnych krajach, na całym świecie”.
Niemodlin oraz z gmin należących do Lokalnej Grupy
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Podróż sentymentalna:

Ukraińskie Przykarpacie - Dolina
W czasie uroczystości w Dolinie

W dniach od 14 do 20 września 2011 r. trzydzieści osób,
z różnych zakątków Polski, wzięło udział w wycieczce na Ukrainę, której organizatorem było
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej w Niemodlinie. Dolina jest miastem partnerskim Niemodlina.
Dla wielu uczestników wyjazdu, wśród których
znajdowały się osoby m.in. z Niemodlina, Graczy,
Tułowic, Szczecina, Rzeszowa czy Bielska-Białej,
była to prawdziwa podróż sentymentalna do miejsc swojego urodzenia, urodzenia swoich rodziców, czy dziadków.
Pierwszym przystankiem na Przykarpackim
szlaku był Stryj – miasto, z którego wywodzi się
m.in. Kornel Makuszyński. Następnie zatrzymaliśmy się w Bolechowie, gdzie znajduje się kolejny, obok Doliny i Kałusza, polski kościół, który
powstał z ruin, głównie dzięki uporowi, zaangażowaniu i ciężkiej pracy księdza Krzysztofa Panasowca, proboszcza parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Dolinie. We współpracy z ludźmi dobrej woli m.in. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, które pomaga
finansowo i rzeczowo rodakom na Ukrainie oraz
przy zaangażowaniu władz Niemodlina, możliwy
był całkowity remont i wyposażenie tych trzech polskich kościołów.
W grudniu 2011 r. przypada dwudziesta rocznica
istnienia polskiej parafii w Dolinie. Wizyta rodaków
na tamtych terenach była więc okazją do tego, by świętować zarówno tę okrągłą rocznicę oraz do wzięcia
udziału w uroczystościach odpustowych parafii pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które przypadły
na niedzielę – 18 września 2011 r.
Wcześniej jednak organizatorzy wycieczki przygotowali dla jej uczestników szereg atrakcji, głównie związanych ze zwiedzaniem dawnych terenów naszej Ojczyzny, które do dziś w wielu polskich sercach zajmują
miejsce szczególne. Niejednokrotnie przypominają bowiem szczęśliwe lata dzieciństwa i młodości, a dla pokoleń, które urodziły się już po wojnie są wzruszającą
podróżą w przeszłość swoich rodziców, dziadków i pradziadków, poszukiwaniem korzeni i odkrywaniem własnej tożsamości.
Kałusz – to jedno z ważnych dla Polaków miejsc
na Ukrainie, w którym wciąż pielęgnowana jest polska
tradycja i kultura skupiająca się przede wszystkim wokół polskiego kościoła i parafii pw. św. Walentego. Nie
mogło zabraknąć tutaj także pielgrzymów z Polski, których po tym szczególnym miejscu oprowadzał prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie Zbigniew Jagielnicki. „W 1863 roku w tym kościele
był chrzczony mój ojciec” – opowiadał. – „Staraniem naszego Stowarzyszenia i księdza Krzysztofa Panasowca
udało się odremontować kościół, m.in. powstała nowa

posadzka, której wcześniej nie było. Dziś kościół jest
prawdziwą perłą Kałusza”.
Z pewnością kolejnym miastem, które warto zobaczyć będąc w zachodniej części Ukrainy, jest dawny Stanisławów, obecnie Iwano-Frankiwsk. Przechadzając się
po rynku, napotkać można wiele śladów polskości. Jest
nim m.in. kościół Najświętszej Marii Panny – dawniej
sanktuarium rodu Potockich, dziś muzeum sztuki czy tablica postawiona w 1883 roku przez mieszkańców,
upamiętniająca Stanisława Potockiego, od imienia którego powstała nazwa miasta.
Ze Stanisławowa udaliśmy się do Kołomyi, skąd pochodzi wielu Polaków, których wojenne i powojenne koleje losu rzuciły na tereny województwa opolskiego, również Niemodlina. W Kołomyi urodził się polski poeta
epoki oświecenia – Franciszek Karpiński – to jego imię
nosi Polskie Towarzystwo Kultury Polskiej w Dolinie,
które skupia ponad stu członków.

Uroczystości kościelne w Dolinie
– powitanie chlebem i solą gości z Polski

W Kołomyi zachowała się bogata tradycja huculska. Natomiast w Muzeum Pisanek zwiedzających zachwycały misternie wykonane ozdoby wielkanocne, nie
tylko kolorowe jaja, ale również bogato wyszywane
i haftowane materiały oraz stroje regionalne.
W podróży po Ukrainie, nie sposób ominąć było
miasta jakże bliskiego każdemu Polakowi, czyli Lwowa.
Swoją wizytę we Lwowie rozpoczęliśmy od Cmentarza Łyczakowskiego. Zobaczyliśmy m.in. grób Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej czy pomnik Juliana Konstantego
Ordona – walczącego w powstaniu listopadowym.
Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobił widok białych krzyży – mogił słynnych Orląt Lwowskich. Młodzi żołnierze, wielu zaledwie kilkunastoletnich, którzy zginęli
na Ziemi Lwowskiej w walkach z lat 1918-1920. Zwiedzając lwowski rynek – piękne stare kamienice, ślady dawnej polskości, o których opowiadał przewodnik, wielu
z nas udało się w podróż sentymentalną w przeszłość.
Najważniejsza jednak, w naszej ukraińskiej wyprawie, była Dolina – miasto tak dobrze znane Polakom, rodzinne strony niejednego mieszkańca Niemodlina. Miejscowość, w której w czasie II wojny światowej armia
ukraińska wymordowała wielu naszych rodaków. Tutaj
przed dwudziestu laty, wraz z odbudową polskiego kościoła, zarówno w narodzie ukraińskim, jak i w nas Polakach, zwłaszcza w młodym pokoleniu, przywrócona została pamięć o tych, którzy zginęli za Ojczyznę.
Kościół powstał jednak nie po to, by dzielić, ale, by służyć wzajemnemu pojednaniu. Nie można zapomnieć
o tym, co było złe w przeszłości. Trzeba tylko starać się,
mimo wszystko, wybaczać i na gruncie tego, co łączy budować wzajemny szacunek, współpracę, przyjaźń.

Na przykładzie parafii w Dolinie widać, że jest to możliwe i realne dzięki codziennej wspólnej pracy i wzajemnemu poznawaniu się. Wielka w tym zasługa księdza Panasowca, który jest swego rodzaju łącznikiem między
dwoma narodami. W dniu 18 września 2011 r., podczas
uroczystości odpustowych w Dolinie oraz na specjalnie
zorganizowanym tego dnia w Domu Kultury w Dolinie
koncercie polsko-ukraińskiego braterstwa powtarzał:
„Chcemy, by odpust parafialny, który dziś świętujemy służył spotkaniu z drugim człowiekiem. Wiodącym hasłem
dzisiejszych uroczystości jest braterstwo między narodem ukraińskim a polskim. Zgoda buduje, a niezgoda
rujnuje. Myślę, że udało nam się zbudować most, po którym kroczymy wspólnie – Polacy i Ukraińcy”…
Na niedzielne uroczystości kościelne do Doliny,
będące głównym punktem programu naszej wycieczki po Ukrainie, oprócz delegacji z Niemodlina, przyjechali także m.in. członkowie kapeli góralskiej z Istebnej
w Polsce, którzy wspaniałą muzyką i śpiewem
wzruszyli niejedno polskie i ukraińskie serce.
Wszystkich gości chlebem i solą przywitał gospodarz świątyni oraz dzieci ze szkół sobotnio-niedzielnych, które istnieją przy parafii w Dolinie, Bolechowie i Kałuszu. Msza święta
odprawiona przy wypełnionej po brzegi świątyni była wzruszającym wybuchem patriotyzmu, dla wielu tęsknotą za utraconą ziemią,
ale także radością, że tradycja polska na Ukrainie nie umiera. Wręcz przeciwnie – jest ona
pielęgnowana przez młode pokolenia, które
często wywodzą się z rodzin mieszanych – polsko-ukraińskich. Dla nich wspólne życie – razem, a nie przeciw sobie – staje się codziennością i czymś zupełnie naturalnym. Koncert
służący pojednaniu obu narodów, który odbył
się tej niedzieli w Dolinie, był tego najlepszym
dowodem. Obok siebie zaśpiewali, zagrali i zatańczyli
m. in.: chór nauczycielski Emanuel z Kałusza, kapela
grająca muzykę huculską z Doliny, kapela góralska
z Istebnej, dziecięcy zespół taneczny „Perła”, który zachwycił swoim wykonaniem krakowiaka oraz żeński
zespół śpiewający ukraińskie pieśni ludowe z Doliny
i wielu innych.
Polska delegacja z Niemodlina podczas pobytu
na Ukrainie gościła w domach polskich rodzin zamieszkałych w Dolinie, część z nas przebywała w Domu Pielgrzyma, przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dolinie. Warto podkreślić niezwykłą
życzliwość rodzin przyjmujących rodaków z Polski. Wyjeżdżając z Doliny wielu z nas nie kryło łez wzruszenia,
z żalem opuszczaliśmy gościnną Ziemię Dolińską. Jednak dotychczasowa współpraca Niemodlina i Doliny
oraz wzajemne dobre relacje ich mieszkańców z pewnością mogą dawać nadzieję na kolejne spotkania
w przyszłości, których oby było jak najwięcej… Czego
sobie i Państwu życzy
Katarzyna Knieja
Wspólne zdjęcie gospodarzy i gości

Aktualności
– wpływ obciążeń dynamicznych w związku z eksploatacją oraz ruch pojazdów na drodze powiatowej.
Ekspertyza określiła również minimalną odległość budowy drogi kołowej od krawędzi wyrobiska.
Wynosi ona 85 metrów.
Dalsze decyzje co do ewentualnej odbudowy
drogi będą podjęte wspólnie przez Starostwo Powiatu Opolskiego, Urząd Gminy Niemodlin oraz
Spółkę Bazalt Gracze.

Rower zamiast samochodu
Europejski Dzień Bez Samochodu, który obchodzony jest 22 września, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie spędzili w tym roku na rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Niemodlinie i Ośrodek Spor tu
i Rekreacji w Niemodlinie.
Szlakiem wiodącym do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie przejechało czterdziestu
uczestników wycieczki. O historii, okolicznych unikatowych drzewach, przyrodzie i zwierzynie opowiadał
Wiesław Pogonowski – znawca terenu, emerytowany leśnik, miłośnik przyrody, a co warte podkreślenia,
także wspaniały gawędziarz.
Dzieci z ciekawością słuchały leśnych opowieści,
zachowując przy tym ciszę, czystość i szacunek należny otaczającej przyrodzie.
Na zakończenie wycieczkowicze mogli posilić
się pieczonymi kiełbaskami i odpocząć przy ognisku,
które organizatorzy przygotowali na terenie basenu
kąpielowego w Lipnie.
kk

Osuwisko w Graczach
– wyniki ekspertyzy
O wyniki ekspertyzy, przeprowadzonej
przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w związku z osunięciem się drogi
Góra-Gracze w lipcu br., redakcja Pulsu
Niemodlina zapytała prezesa Spółki Bazalt Gracze Andrzeja Miśtę.

Andrzej Miśta: Na podstawie eksper tyzy
można uznać, że przyczynami osunięcia się drogi Góra-Gracze, które nastąpiło z 18 na 19 lipca br., były:
– niekorzystna budowa geologiczna w tej części
złoża z punktu widzenia stateczności (zbyt duże nachylenie warstw osuwiskowych w stronę wyrobiska),
– niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym
długotrwałe opady, które miały miejsce w lipcu br.
(osłabienie właściwości wytrzymałościowych złoża),
– zbyt cienka warstwa skał bazaltowych, która
nie mogła oprzeć się naporowi masy skalnej powodując osunięcie,

Złote Gody
W dniu 13 września br., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła się uroczystość
wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP z okazji długoletniego pożycia
małżeńskiego.
Medale małżeństwom z pięćdziesięcioletnim
stażem w imieniu Prezydenta wręczał Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.
W uroczystości wzięli udział Państwo:
– Krystyna i Tadeusz Andrejszyn z Graczy
– Anna i Bernard Andrzejewscy z Niemodlina
– Teresa i Eugeniusz Barczyk z Wydrowic
– Alicja i Jan Biela z Niemodlina
– Krystyna i Stanisław Jukowscy z Graczy
– Aniela i Włodzimierz Grabowscy z Niemodlina
– Helena i Tadeusz Mazur z Niemodlina
– Ewa i Czesław Paszkowscy z Niemodlina
– Regina i Rudolf Richter z Tarnicy
– Janina i Jan Wajman z Niemodlina
– Małgorzata i Enoch Wąchała z Niemodlina
– Marianna Kamińska z Rzędziwojowic – odebrała medal w imieniu
nieobecnego męża – Karola
– Apolonia Mazur z Piotrowej – odebrała medal w imieniu nieobecnego męża – Bolesława
– Wilhelmina Sawicka z Grabina – odebrała medal w imieniu nieobecnego męża – Józefa
Burmistrz pogratulował wszystkim parom pięknego jubileuszu Złotych Godów. Życzył także dalszych wielu wspólnych lat w dobrym zdrowiu i szczęściu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, nie
zabrakło wzajemnych podziękowań, wzruszeń i rozmów. Czas wszystkim gościom umilały piosenki
do tekstów Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej, wykonane przez wokalistów Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Również w dniu 4 października 2011 r. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wręczył
Annie i Emilianowi Krząstek z Rogów medal
nadany przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Anna i Emilian Krząstek wraz
z Burmistrzem Niemodlina

Z pewnością wszystkie uhonorowane pary mogą być przykładem dla młodego pokolenia, jak być
razem na dobre i na złe. Bo najważniejsze jest, by
wspierać się i kochać, wbrew trudnościom, które
przecież łatwiej pokonywać we dwoje…
Katarzyna Knieja

5

Nominacje do statuetki
„Złoty Sokół”
Kapituła „Złotego Sokoła” na podstawie złożonych wniosków nominowała do nagrody „Złotego Sokoła” w roku 2011: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej oraz Panią Teresę Adamczyk. Wybór dokonany przez Kapitułę nastąpi 9 listopada 2011r.
Serdecznie gratulujemy nominowanym.

Monika Zawadzka
nowym
sołtysem Jakubowic
W dniu 29 września br. odbyły się wybory na sołtysa Jakubowic. Społeczność sołectwa jednogłośnie powierzyła to stanowisko jedynej kandydatce – Pani Monice
Zawadzkiej. Serdecznie gratulujemy wyboru Pani Sołtys
i życzymy samych sukcesów w sprawowaniu tej funkcji.

Historia Lokalna
po raz osiemnasty
W dniu 13 października 2011 r.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyło
się osiemnaste spotkanie w ramach projektu Historia Lokalna, zorganizowane
przez Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrza Niemodlina i Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać odczytu
dra Marka Misztala pn. „Rok pierwszy w powiecie
niemodlińskim – przeobrażenia administracyjne, społeczno-gospodarcze i polityczne (studium przypadku)”.
Projekt Historia Lokalna współfinansowany jest ze
środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji rządu Republiki Federalnej Niemiec.
Odczyty i spotkania odbywają się w ramach
programu Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin realizowanego od roku 1997 przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
wespół z samorządami i organizacjami społecznymi.
Red.

Środki unijne na remont
3 świetlic wiejskich
w Gminie Niemodlin
Gmina Niemodlin pozyskała kwotę 671 652,00 zł na remont i rozbudowę
świetlic wiejskich w miejscowościach: Lipno, Rzędziwojowice i Grodziec.
W dniu 30 września br. Burmistrz Niemodlina
Pan Mirosław Stankiewicz podpisał trzy umowy z Zarządem Województwa Opolskiego na realizację
przedmiotowych inwestycji.
Dzięki funduszom zewnętrznym możliwa będzie
poprawa funkcjonalności infrastruktury społecznej
na obszarach wiejskich, m.in. poprzez dobudowę
aneksów kuchennych i sanitarnych w remontowanych świetlicach.
Wnioski na przebudowę i rozbudowę świetlic
wiejskich realizowane będą w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dokumentacja
techniczna sfinansowana została ze środków Funduszu Sołeckiego.
Grzegorz Krzyśków
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Wybory parlamentarne w Gminie Niemodlin
Zwycięzcą wyborów parlamentarnych w naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, została Platforma Obywatelska,
na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, trzecie miejsce - Ruch Palikota, czwarte - Mniejszość Niemiecka.
W Gminie Niemodlin w głosowaniu do parlamentu wzięło udział 38,84 % wyborców. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki wyborów parlamentarnych
w naszej Gminie.
Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Niemodlin
Obwód Komisji

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Niemodlin
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RAZEM

Program Odnowy Wsi w Sadach
Sołectwo Sady, na czele z sołtys Martą Biernacką, podczas zebrania wiejskiego w dniu 22 lipca 2011r., przyjęło uchwałę o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi Opolskiej.
Utworzono Grupę Odnowy Wsi w składzie: Sylwia Rusnak, Justyna Koryzma,
Iwona Portała, Magdalena Brykowska, Sabina Brykowska, Anna Hajtałowicz, Piotr
Litwinowicz, Marta Biernacka i Łukasz Moździerski. Na Lidera Grupy Odnowy Wsi
sołectwo wyznaczyło Martę Biernacką.
Pierwsze efekty prac są już widoczne – zapraszamy na stronę internetową
wsi Sady: www.sadyniemodlin.pl
Red.

Place zabaw oddane do użytku
Firma APIS zakończyła realizację zadania pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin”.
W ramach inwestycji powstało 19 nowoczesnych i funkcjonalnych placów zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat w miejscowościach: Grodziec, Magnuszowice, Radoszowice, Tłustoręby, Tarnica, Krasna Góra, Grabin, Jaczowice, Jakubowice, Michałówek, Gościejowice, Szydłowiec Śląski, Molestowice, Rutki,
Roszkowice, Lipno, Sarny Wielkie, Rzędziwojowice, Sosnówka.
Koszt realizacji zadania wyniósł 540.281,78 zł, z czego środki unijne
to 312.012,73 zł. Zadanie realizowane było w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Grzegorz Krzyśków

Wolontariat – jak pomagać?
W dniu 29 września 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
odbyło się spotkanie, mające charakter szkoleniowy, zorganizowane przez Urząd Miejski w Niemodlinie, którego tematem był
„Wolontariat – organizowanie i rozwój”.

Prowadziła je Alicja Gawinek z Opolskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu. W szkoleniu
uczestniczyły Stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe z terenu gminy Niemodlin i Opola:
Monar Gracze, Ochotnicza
Spotkanie z młodzieżą
Straż Pożarna z Krasnej Góry,
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej w Niemodlinie, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Niewidomych – koło Opole. Drugiej części wykładu na temat wolontariatu wysłuchała młodzież z Zespołu Szkół w Niemodlinie, która uczestniczyła w spotkaniu
pod opieką nauczycieli Tatiany Śnieżek i Małgorzaty Dawidziak.
Alicja Gawinek wyjaśniła m.in. wątpliwości związane z samą definicją wolontariatu, który jest dobrowolną, bezpłatną, świadomą działalnością na rzecz
innych, wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Biorący udział w szkoleniu mogli również dowiedzieć się, kto może zostać wolontariuszem, zapoznać się z przepisami i aktami prawnymi regulującymi pracę
wolontariusza w Polsce. Podstawą do korzystania ze świadczeń wolontariusza
jest podpisanie porozumienia o współpracy z nim. Wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bardzo istotne
jest także prowadzenie, w okresie trwania wolontariatu, kar ty czasu pracy wolontariusza.
Ze świadczeń wolontariusza mogą korzystać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), organy administracji publicznej (ministerstwa, starostwa, gminy) i jednostki przez nie nadzorowane (np. szpitale, szkoły), kościelne
osoby prawne i jednostki organizacyjne (np. parafie) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (np. Związek Miast Polskich). Ze świadczeń wolontariuszy nie mogą korzystać podmioty komercyjne, nastawione na zysk, które prowadzą działalność gospodarczą.
Więcej informacji na temat wolontariatu można uzyskać w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu (ul. Damrota 4, nr
tel.: 77 441 50 25) oraz na stronie internetowej organizacji pozarządowych:
www.ngo.pl.
Katarzyna Knieja
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Podsumowanie realizacji projektu
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Niemodlin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie realizował w 2011 r. projekt
pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie”, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
adresowany był do 20 osób nieaktywnych zawodowo (17 kobiet i 3 mężczyzn – w tym 3 osoby
niepełnosprawne 2 kobiety i 1 mężczyzna) w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających bez pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel główny projektu realizowano poprzez
rozwój aktywnych form integracji społecznej,
zwiększenie motywacji do działania, podniesienie
poczucia własnej wartości i zaufania we własne
siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych
uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu beneficjenci otrzymali
poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie:
• trening umiejętności psychospołecznych
– ukończyło 20 osób,
• doradztwo zawodowe – ukończyło 20
osób,
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem – ukończyło 20
osób.
Wszyscy beneficjenci ukończyli kursy zawodowe:
• nowoczesny sprzedawca (kurs komputerowy i obsługa kasy fiskalnej) – ukończyło 9
osób,
• szkoła rodzica – ukończyło 20 osób
• kurs florystyczny połączony z rękodziełem
użytkowym – tworzenie ozdób i dekoracji
– ukończyło 7 osób,
• kurs ochroniarza (podstawowy) – ukończyło 5 osób
• kurs prawa jazdy kat. B – 8 osób (zakończył się egzaminem wewnętrznym)
18 października 2011 r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.
„Aktywnym być”, w której udział wezmą beneficjenci ostateczni, zaproszeni goście oraz pracownicy tutejszego OPS zaangażowani w realizację projektu, a także inne osoby, które pomagały
i wspierały realizatorów projektu.
Beneficjentom zostaną wręczone certyfikaty
o ukończeniu szkoleń i kursów potwierdzające
podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Opracował:
Koordynator projektu
Dorota Seredyka – Pałka

Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę – Władysława Łozowskiego, wieloletniego
nauczyciela plastyki w niemodlińskich gimnazjach.
Odszedł od nas człowiek o wyjątkowej wrażliwości, pełen wewnętrznego spokoju, cierpliwości i dobroci serca. Władku, będzie nam Ciebie brakowało.
Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Trzymamy rękę na pulsie
– 2011.09.10, godz. 09:05, Sosnówka, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwe go (1,04 mg/l) 62-let nie go męż czy znę,
zam. M. pow. Opo le, któ ry kie rował za przę giem konnym.
– 2011.09.09, godz. 21:00, Niemodlin, nieznany sprawca z piwnicy skradł rower górski marki CROSSWIND. Straty – 800 zł.
– 2011.09.11, godz. 18:38, Grabin, patrol z KP
Niemodlin zatrzymał 40-letniego mężczyznę (1,09
mg/l) kierującego motorowerem marki Yiben.
– 2011.09.23, godz. 18:05, policjanci z SPP
KWP w Opolu zatrzymali 25-letniego mężczyznę
(zam. Ch. pow. Opole) poszukiwanego zarządzeniem Sądu Rejonowego w Opolu celem doprowadzenia do AŚ/ZK. Sprawę poszukiwawczą prowadzi KP w Niemodlinie.
– 2011.09.18, godz. 01:00-04:00, Niemodlin,
nieznany sprawca z kieszeni kurtki skradł telefon
komórkowy marki SONY ERICKSON XPERIA X10.
Straty – 700 zł.
– 2011.09.28 do 29.09., Niemodlin, nieznany
sprawca wyłamując zamki włamał się do dwóch
samochodów marki FORD FIESTA i BMW. Celu nie
osiągnął ze względu na niepokonanie zabezpieczeń.
– 2011.09.27 do 29.09., Niemodlin, nieznany
sprawca z otwar tego garażu skradł dwie szlifierki, spawarkę, piłę spalinową marki GARDEN, kosę spalinową marki STIHL oraz kanister na szkodę
Andrzeja Z. Straty – 3,0 tys. zł.
– 2011.09.28 do 29.09., Niemodlin, nieznany
sprawca skradł samochód marki VOLKSWAGEN
PASSAT. Straty – 3,0 tys. zł.
– 2011.09.30, godz. 00:05, Niemodlin, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego 27-letniego mężczyznę, zam. N. pow. Opole,
który kierował rowerem.

– 2011.14.09. do 15.09., Niemodlin, nieznany
sprawca ukręcając kłódkę włamał się do magazynu, z którego skradł samochód marki POLONEZ
TRUCK oraz elektronarzędzia. Straty – 18 tys. zł.
– 2011.09.15, godz. 10:00, nieletnia Monika
F., lat 16, zam. N. pow. Opole wyszła z domu
i do chwili obecnej nie powróciła.
– 2011.09.15 do 16.09., Niemodlin, nieznany
sprawca skradł pozostawioną przy remontowanej drodze zagęszczarkę marki WACKER DPU 30.
Straty – 20 tys. zł.
– 2011. 09.17, godz. 18:10, Brzęczkowice,
patrol KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego
(1,11 mg/l) 36-letniego mężczyznę, zam. S. pow.
Opole, który kierował rowerem.
– 2011.09.05, godz. 19:06, Rzę dzi wojowi ce, nieznany sprawca zatankował do samochodu mar ki MERCE DES 45,5 li tra ole ju na pę do we go i od je chał nie uisz cza jąc za pła ty. Stra ty
– 251 zł.
–
2011.09.06,
godz. 15:50, Niemodlin, patrol SPPP KWP
Opole zatrzymał nietrzeźwego
(0,51
mg/l) 57-letniego mężNiemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
czyznę, zam. N pow.
(budynek
miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20
Opole, który kierował
rowerem.
lek. dent. Monika Kozieł
–
2011.09.06,
godz. 19:00, NiemoUsługi w zakresie:
dlin, policjanci SPPP
profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza • choroby
zatrzymali 54-letniego
błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna • protetyka (pełny zakres)
mężczyznę, zam. R.
Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14: 00-18: 00
pow. Opole, który kieśroda: 9: 00-13: 00
rował samochodem
marki PEUGEOT 206,
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
pomimo orzeczonego
przez sąd zakazu.
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Niemodlina

Naszym celem jest promocja ekoturystyki,
zdrowego stylu życia i spożywania ryb śródlądowych
Z prezesem Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna, Jakubem Roszukiem,
rozmawia Katarzyna Knieja

Jakub Roszuk

Puls Niemodlina: Jaki cel przyświecał powstaniu LGR Opolszczyzna?
Jakub Roszuk: Rybactwo (nie rybołówstwo) od kilku lat pomimo, że jest gałęzią rolnictwa, zostało wyodrębnione i pozbawione wielu przywilejów, z których korzystają rolnicy. Stan rybactwa w naszym województwie jest
na dobrym poziomie, niestety trochę nam brakuje do standardów unijnych. Dodatkowo, przeciwności występujące
w hodowli, tj. szkodniki rybackie – kormoran i inne, kłusownictwo, brak odszkodowań popowodziowych, ograniczenia
w wyniku tworzenia obszarów Natura 2000 – powodują
coraz niższą ich rentowność i opłacalność produkcji. W Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013 przygotowano pakiet środków unijnych mających na celu pomoc rybakom
m.in. poprzez rekompensaty wodno-środowiskowe oraz
dofinansowanie terenów zależnych od rybactwa za pośrednictwem Lokalnych Grup Rybackich.
Kolejnym faktem przemawiającym za koniecznością
wykorzystania środków unijnych dla tych terenów była promocja rybactwa, stawów rybnych, ich pozaprodukcyjnych
walorów (przyrodniczych i retencyjnych). Ponadto celem
utworzenia grupy była także potrzeba edukowania społeczeństwa w zakresie spożywania polskich ryb oraz uświadamianie, że produkcja ryb w województwie opolskim
sięga ok 10 % produkcji karpia w skali kraju.
To wszystko było inspiracją, aby zachęcić ludzi zajmujących się tematyką rybacką do stworzenia Lokalnej Grupy
Rybackiej. Spory wkład w tworzenie grupy miał również Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM, który zachęcił
przedstawicieli gmin do wstąpienia w szeregi naszej grupy.
Oprócz sektora publicznego i gospodarczego znaczącym partnerem stowarzyszenia jest sektor społeczny, który reprezentują: Polskie Towarzystwo Rybackie oraz Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
PN: Jak długo Państwo istnieją?
Jakub Roszuk: Posiedzenie założycielskie odbyło
się w dniu 1 lipca 2009 roku. Od tamtej pory trwały prace związane z rejestracją grupy w sądzie oraz przygotowywanie Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i wniosku
o dofinansowanie. Wyboru grupy dokonano w październiku, natomiast podpisanie umowy ramowej z Ministrem
Rolnictwa w listopadzie 2010 roku.
PN: Jaki teren obejmują Państwo swoim
zasięgiem?
Jakub Roszuk: Terenem działania LGR Opolszczyzna jest 11 gmin: Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Murów, Popielów, Świerczów, Pokój, Lasowice Wielkie, Turawa,
Ozimek, Zębowice. Na terenie tych gmin znajduje się
ok. 2000 ha stawów hodowlanych. Największe skupiska
stawów są właśnie w Niemodlinie oraz Pokoju i Świerczowie. Na terenach tych jest blisko 3 000 ha wód płynących.
Pomimo, że terenem działania grupy są w/w gminy, członkiem może być każdy. Nie chcę, aby grupa ograniczała się
tylko do rybaków z tych terenów. Co prawda, nie będą oni
mogli korzystać z dofinansowań, ale będą mogli skorzystać
z wszelkich szkoleń, konferencji oraz brać czynny udział
w promowaniu ryb, ich spożywania oraz w rozwiązywaniu
problemów, z którymi się borykamy.

PN: Na czym polega działalność Lokalnej
Grupy Rybackiej Opolszczyzna? Czym się zajmujecie?
Jakub Roszuk: Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” opiera się na Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013. To program skierowany do wszystkich mieszkańców terenu LGR. Mogą oni ubiegać się
o unijne dofinansowanie za naszym pośrednictwem.
Prowadzimy nabory wniosków o dofinansowanie w 4
obszarach:
1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
3. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa.
Podsumowując, celem LGR „Opolszczyzna” jest
doprowadzenie nie tylko do poprawy warunków życia
na obszarach zależnych od rybactwa, ale także wpływanie na rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Ponadto zadaniem stowarzyszenia jest zachęcanie ludności zamieszkującej tereny
„rybackie” do różnorodnych inicjatyw oraz przełamywania lokalnych barier.
PN: Zajmują się Państwo m.in. przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy
unijnych sektora publicznego, sektora gospodarczo-społecznego i społeczno-gospodarczego. Kto zatem może skorzystać z tego rodzaju
pomocy, jak wygląda nabór? Czy duże jest zainteresowanie? Jak wygląda harmonogram
składania tych wniosków?
Jakub Roszuk: Aby otrzymać unijne wsparcie
trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł – innowacyjny na skalę miejscowości lub regionu. Fundusze przeznaczone są w szczególności na turystykę, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej,
organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
promocję miejscowości. O dofinansowanie mogą się
starać zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządowych, jak i organizacje pozarządowe. Hodowcy i przetwórcy ryb są szczególnym
beneficjentem, bo dzięki unijnym funduszom mogą dokonać zmian w swoich przedsiębiorstwach i stworzyć np.
dodatkowe miejsca pracy poza sektorem rybackim.
Osoby zainteresowane składaniem wniosku do Programu Operacyjnego RYBY swoje projekty powinny składać na odpowiednich formularzach. Można je znaleźć
na stronie www.lgropolszczyzna.com w zakładce „ogłoszenia konkursów”. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo także w biurze LGR „Opolszczyzna” w Opolu, pl. Kopernika 5/3.
Chętni mogą skorzystać także z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą ds. koordynowania projektów. Na spotkanie można umówić się telefonicznie: 535 797 544 lub
mailowo: kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com
Termin naboru wniosków sektora publicznego minął 30 września 2011 r., terminy naboru wniosków pozostałych sektorów:
• sektor gospodarczo-społeczny 1.09. – 30.10.2011 r.
• sektor społeczno-gospodarczy 2.11.- 30.12. 2011 r.

PN: W tym roku, wraz z Polskim Towarzystwem Rybackim, przyłączyli się Państwo
do organizacji Święta Karpia, które stało się
już symbolem Niemodlina. Dlaczego zdecydowaliście się wesprzeć tę inicjatywę?
Jakub Roszuk: Polskie Towarzystwo Rybackie uzyskało dofinansowanie z Agencji Rynku Rolnego na współorganizację Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego – „Karpik” na najbliższe trzy lata. Bodźcem
do udziału w imprezie dla Lokalnej Grupy Rybackiej był podziw dla organizatorów tego przedsięwzięcia – Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, który z każdym rokiem nadaje temu konkursowi coraz większy rozmach. Okazuje się, że ryby i rybactwo można promować w odmienny niż dotychczasowy sposób – na wesoło i poprzez dzieci. Super
sprawa, warto w to inwestować.
Czynny udział, co mnie również ucieszyło, brały gospodarstwa rybackie: GRLP Niemodlin oraz RSP Wydrowice.
Takie działania również idealnie wpisują się w strategię
działania LGR „Opolszczyzna”.
Decydując się na udział LGR Opolszczyzna w Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik”
w Niemodlinie chcemy pokazać mieszkańcom regionu, że
hodowla ryb to także znakomita okazja do propagowania
walorów przyrodniczych stawów hodowlanych. Pragniemy
zachęcać mieszkańców regionu do innego spojrzenia
na stawy – jako na dar przyrody. Ponadto naszym celem
jest promocja ekoturystyki, zdrowego stylu życia i spożywania ryb śródlądowych.
Zależy nam szczególnie, aby zachęcać do podawania
potraw z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także znacznie częściej, pod różnymi postaciami.
Rybacy chętnie podzielą się swoimi przepisami na potrawy rybne i opowiedzą o swoim codziennym życiu i pasji,
jaką jest hodowla ryb.
PN: Jakie działania zamierzacie Państwo
zrealizować w związku z tym przedsięwzięciem?
Jakub Roszuk: W pierwszym dniu, tj. 18 listopada br., LGR „Opolszczyzna” organizuje konferencję dla rybaków z Opolszczyzny i z województwa śląskiego w Dworku w Graczach, w gminie Niemodlin. Równolegle
przeprowadzimy wraz z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie finał konkursu plastycznego dla dzieci.
W dniu 19 listopada natomiast odbędzie się finał Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „Karpik 2011”.
Przy tej okazji zorganizowaliśmy pokaz kulinarny pod nazwą „Polski karp pachnący masłem”. W trakcie imprezy odbędzie się konkurs na najlepszą potrawę z ryb, któremu
przewodzić będzie znakomity znawca kuchni staropolskiej pan Grzegorz Russak.
Niewątpliwą atrakcją będzie także wystawa przepięknych zdjęć przyrodniczych autorstwa pana Janusza
Preuhsa – Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej imprezie.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Siedziba Biura Lokalnej Grupy Rybackiej:
Plac Kopernika 5/3 45-040 Opole
e-mail: kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com
tel. 77 403 3171
strona: www.lgropolszczyzna.com
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z Burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem

Puls Niemodlina: Zakończyła się długo
oczekiwana inwestycja dotycząca budowy 19 placów zabaw. Jest Pan zadowolony
z efektu końcowego?
Mirosław Stankiewicz: W miesiącu wrześniu
odbywały się spotkania wiejskie i po rozmowach
z mieszkańcami mogę stwierdzić, że inwestycja budowy 19 placów zabaw na obszarach wiejskich w odbiorze społecznym jest uznawana za niezwykle trafioną.
Mimo bardzo długiego oczekiwania na ocenę wniosku,
gigantycznej biurokracji, konieczności przygotowania
planów odnowy miejscowości dla 19 sołectw, udało
nam się zakończyć ważną inwestycję. W ten sposób
idea odnowy wsi, w której od wielu lat uczestniczą sołectwa Gminy Niemodlin powoli się materializuje.
To ważne przedsięwzięcie, które być może spowoduje inne pozytywne skutki, np. wyrwanie części społeczeństwa ze swoistego marazmu, ciągłego narzekania
i bierności. Pokazaliśmy wspólnie z sołectwami, że jesteśmy w stanie zrealizować duży projekt skierowany
do najmłodszych mieszkańców naszych wsi. Dobrze, jeśli za tymi działaniami pójdą kolejne, realizowane już samodzielnie przez sołectwa i stowarzyszenia odnowy wsi.
Obserwujemy zwiększoną aktywność środowisk
wiejskich, także dzięki realizacji zadań finansowanych
przez Gminę Niemodlin z funduszu sołeckiego. Niebagatelną sprawą jest również stosunkowo niski koszt zadania dzięki pozyskanym środkom unijnym na kwotę 320 000 zł. 19 placów zabaw kosztowało budżet
Gminy zaledwie 240 000 zł środków własnych.
Puls Niemodlina: To nie koniec inwestycji
na terenach wiejskich. 30 września podpisał
Pan 3 umowy na przebudowę i rozbudowę
świetlic wiejskich…
Mirosław Stankiewicz: Po 10 miesiącach
oczekiwania 3 wnioski Gminy Niemodlin uzyskały dofinansowanie w kwocie blisko 700 000 zł, na co mamy
już podpisane stosowne umowy. Dotyczą one remontu i rozbudowy świetlic wiejskich w miejscowościach:
Lipno, Grodziec i Rzędziwojowice. Dodam, że mieszkańcy tych sołectw sami zadecydowali o przeznaczeniu
środków z funduszu sołeckiego na przygotowanie do-

kumentacji pod kątem naboru wniosków. Udało się
nam pozyskać znaczące w skali naszego budżetu środki, co stwarza możliwość realizacji kolejnych zadań
na obszarach wiejskich.
Puls Niemodlina: Jak ocenia Pan wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na terenie naszej gminy i współpracę w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich?
Mirosław Stankiewicz: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich jest bardzo ciekawym programem mającym jednak wielką wadę w postaci trudnych
procedur. Biurokratyczne obwarowania skutkują bardzo
długim oczekiwaniem na wyniki naboru wniosków. Celowo poinformowałem, że na akceptację wniosków
i podpisanie umów na świetlice wiejskie czekaliśmy
aż 10 miesięcy. To powoduje, że część podmiotów, które chciałyby realizować zadania i uzyskać dofinansowanie z tego programu zniechęca się i wycofuje.
Mimo bardzo dobrej współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich problemem w skali całego województwa jest małe zaangażowanie stowarzyszeń w realizację tzw.
małych projektów. Są to niewielkie zadania, które mogą otrzymać maksymalnie 25 000 zł dofinansowania
i które w założeniu powinny być realizowane przez stowarzyszenia. Barierą jest biurokracja i pieniądze, które
najpierw w całości trzeba wyłożyć, a następnie otrzymuje się zwrot w postaci refundacji. A przecież wystarczyłoby w rozporządzeniu wprowadzić zaliczkowanie
na pełną wartość inwestycji, aby umożliwić stowarzyszeniom sięganie po te środki.
Odnoszę wrażenie, że nasze Państwo charakteryzuje niestety brak zaufania do własnych obywateli.
Tym niemniej nasza Gmina zrealizowała już szereg zadań z PROW, chociażby przebudowę centrum wsi Gracze czy wspominane place zabaw.
Puls Niemodlina: Kontynuując rozmowę
na temat obszarów wiejskich – zakończono
remont świetlicy w Magnuszowicach i przekazano lokal sołectwu. Czy można uznać,
że sprawa świetlicy znalazła swój pozytywny koniec?
Mirosław Stankiewicz: W mojej ocenie sprawa jest zakończona, gdyż po wykonaniu wskazanych
przez Powiatowy Nadzór Budowlany prac świetlica została przekazana sołectwu. Mam nadzieję, że tym samym nie ma podstaw do konfliktu, który w mojej ocenie był celowo wywołany przez osoby nieprzychylne
burmistrzowi, na potrzeby kampanii wyborczej.
Wyjaśniliśmy sobie z sołectwem wszystkie pretensje, sołectwo wycofało się z zarzutów skierowanych
przeciwko burmistrzowi, a po tegorocznych dożynkach
mogę stwierdzić, że jestem zbudowany postawą mieszkańców Magnuszowic. Liczę na to, że swoją energię
spożytkują na pozytywne działania związane z rozwojem wsi, na czym skorzysta zarówno sołectwo Magnuszowice, jak i Gmina.
Puls Niemodlina: Gmina Niemodlin należy do Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Jakie są plany Gminy Niemodlin
związane z funkcjonowaniem w strukturach
tego stowarzyszenia?
Mirosław Stankiewicz: Gmina Niemodlin
charakteryzuje się dużą ilością stawów rybnych, co
sprawia, że rybactwo stanowi ważną gałąź gospodar-

ki w naszej Gminie. Dzięki stawom Gmina Niemodlin
wzbogacona jest również o bogate i cenne przyrodniczo oraz krajobrazowo ekosystemy. Mam nadzieję, że
dzięki uczestnictwu w LGR Opolszczyzna nasze gospodarstwa rybackie, osoby prowadzące stawy czy łowiska
będą mogły pozyskiwać środki na niezbędne inwestycje, umożliwiające konkurencyjność i dalszy rozwój.
Gmina Niemodlin również przygotowuje się z projektem dotyczącym rewitalizacji parku w Niemodlinie,
na który chcemy pozyskać środki z LGR „Opolszczyzna”.
Prace projektowe są już zlecone i w przyszłym roku będziemy dysponować projektem. Jeśli starczy środków
postaramy się również złożyć wniosek na wyczyszczenie i pogłębienie stawu zamkowego.
Puls Niemodlina: Gmina Niemodlin brała
udział z powodzeniem w dotychczasowych 3
edycjach programu „Schetynówka”. Wiadomo, że w nowej edycji jest znacznie mniej
środków i mniejsze, bo zaledwie 30% dofinansowanie zadań drogowych. Czy Gmina
nadal będzie czyniła starania o pozyskanie
środków z tego programu na przebudowę
dróg gminnych?
Mirosław Stankiewicz: Bardzo długo wahaliśmy się, czy nadal ubiegać się o środki z Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych przy zaledwie 30%
dofinansowaniu. Dodatkowo pula środków w kraju z 1
mld zmniejszona została do 200 mln zł, czyli będzie pięciokrotnie mniej pieniędzy niż dotychczas. Szkoda, że
rząd, zapewne ze względu na napiętą sytuację budżetową, zmienił zasady bardzo dobrze funkcjonującego
programu. Uznaliśmy jednak, że mimo wszystko będziemy występować o te środki na przyszły rok.
W dniu 5 października złożyliśmy wniosek na przebudowę ulic Tysiąclecia, Szymanowskiego i Sportowej.
Jeśli zdobędziemy dofinansowanie, będziemy starali się
przekonać Radę Miejską do realizacji tej inwestycji
w roku przyszłym.
Puls Niemodlina: Wiadomym jest, że kanalizacja Niemodlina i Aglomeracji Niemodlińskiej jest w trakcie realizacji. Jakie są
natomiast perspektywy kanalizacji obszarów wiejskich w kontekście programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Czy społeczności wiejskie są zainteresowane udziałem w tym programie?
Mirosław Stankiewicz: Poprosiliśmy sołtysów o rozpropagowanie programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wśród mieszkańców sołectw, rozdaliśmy im specjalne ankiety.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie wystarczającej liczby mieszkańców podejmiemy
starania mające na celu udział w programie. W tej
chwili jest to jedyna szansa, aby móc przynajmniej
w ograniczonym zakresie poprawić gospodarkę ściekową na obszarach wiejskich.
Liczę na pozytywny odzew i zainteresowanie programem. Szczegóły znajdują się na stronie NFOŚiGW,
a wnioski do pobrania u sołtysów i na stronie www.niemodlin.pl.
Puls Niemodlina: W ubiegłym miesiącu
odbyły się konsultacje w sprawie płatnej
strefy parkowania na niemodlińskim rynku.
Jakie są ich wyniki, czy i kiedy będzie strefa
płatnego parkowania?
(ciąg dalszy na str. 10)
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Mirosław Stankiewicz: Odkąd pełnię funkcję
burmistrza, sprawa ustanowienia płatnej strefy parkowania na niemodlińskim rynku cyklicznie powracała.
Część kupców niemodlińskich uważa, że ustanowienie
płatnej strefy wymusi rotację pojazdów, a co za tym
idzie zwiększy obroty w ich placówkach handlowych.
Znaczna część kupców oraz przedstawicieli firm mających siedziby w rynku miało odmienne zdanie. Dlatego
też postanowiłem zrobić swoistą sondę wśród właścicieli lokali handlowych i placówek usługowych. Wynika
z niej, że zdecydowana większość jest jednak przeciwna ustanawianiu płatnej strefy parkowania.
Dziękuję wszystkim osobom, które wyraziły swoją
opinię na ten temat. Aktualnie trwają konsultacje z mieszkańcami poprzez stronę internetową. Po ich zakończeniu
podejmę ostateczną decyzję w sprawie strefy.
Puls Niemodlina: Trwają powoli przymiarki do przyszłorocznego budżetu. Czy
wiadomo już jakie zadania będą realizowane w 2012 r.?
Mirosław Stankiewicz: Na pewno będą kontynuowane te zadania, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizowana będzie
przebudowa ulic śródmieścia Niemodlina, kanalizacja
Niemodlina, remont i rozbudowa świetlic wiejskich
w Lipnie, Grodźcu i Rzędziwojowicach, projektowane
będzie przedszkole, jak również chodnik w Magnuszowicach, we współpracy z powiatem opolskim.
Chcielibyśmy utrzymać proinwestycyjny charakter budżetu w roku 2012, ale to zależy również od woli radnych i możliwości finansowych Gminy, które w dobie kryzysu są znacznie ograniczone.
Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej za okres
sprawozdawczy 21 czerwca 2011 r. – 22
września 2011 r.:

W okresie sprawozdawczym
• W dniach 25 - 26 czerwca odbyły się Dni Niemodlina z udziałem delegacji partnerskiego miasta Dolina z Ukrainy. Dni Niemodlina były bardzo udane, stąd też
Burmistrz złożył podziękowania ich organizatorom z panią dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyną
Paszulą-Gryf na czele.
• W dniu 29 czerwca Burmistrz Niemodlina wraz ze
Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali umowę
pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na sfinansowanie budowy
kanalizacji Niemodlina etap VI.
• W dniu 30 czerwca została podpisana umowa kredytowa z ING Bank Śląski w Opolu na sfinansowanie budowy ulicy Nowej oraz placów zabaw.
• W dniu 6 lipca Burmistrz Niemodlina wziął udział
w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego
na Ścinawie Niemodlińskiej w gminie Korfantów.
• W dniu 7 lipca Burmistrz Niemodlina wraz z zespołem, w którym uczestniczyli między innymi Przewodniczący RM Mariusz Nieckarz oraz Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych Czesław Paszkowski zaakceptowali
koncepcję budowy nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1.
W tym samym dniu kierownictwo urzędu dokonało
przeglądu zagrożeń, jakie mogą mieć istotne znaczenie
dla funkcjonowania gminy.
• W dniu 11 lipca odbyły się uroczyste obchody rocznicy ludobójstwa polskiej ludności na Kresach Wschodnich. Nasza gmina, jako nieliczna na terenie województwa opolskiego, kultywuje pamięć o tragicznych losach
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Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 22 września 2011 r., w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, odbyła się kolejna XIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na której podjęto
niżej wymienione uchwały:
• uchwała Nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2011 r.
• uchwała Nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
• uchwała Nr XIV/91/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie:
przyspieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz remontu koryta rzeki Ścinawy
Niemodlińskiej.
• uchwała Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
przyspieszenia działań Powiatu Opolskiego na rzecz remontu drogi powiatowej nr 1184 w Graczach.
• uchwała Nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Jakubowice.
• uchwała Nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
skargi na bezczynność Burmistrza Niemodlina.
• uchwała Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
zatwierdzenia zmiany planu pracy stałej komisji Rady Miejskiej Komisji Rewizyjnej.
• uchwała Nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 września 2011 r. – w sprawie
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012 – 2015.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM w Niemodlinie

Polaków na Ukrainie. Po raz piąty uczczono też bohaterskich obrońców Przebraża.
• W dniu 13 lipca Gmina gościła polskie dzieci z Doliny. Dzieci przebywały na koloniach letnich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, które współfinansowała nasza gmina. To już kolejnainicjatywa
Towarzystwa, które walnie przyczynia się dokrzewienia polskości na byłych ziemiach polskich. Organizatorom,
a w szczególności Prezesowi Zbigniewowi Jagielnickiemu,
Burmistrz złożył z tego tytułu słowa uznania.
• W dniu 27 lipca Burmistrz wraz ze Skarbnikiem
Gminy Alicją Domalewską podpisali umowę z Zarządem
Województwa na dofinansowanie renowacji zabytkowej
lampy w Niemodlinie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• W dniu 3 sierpnia Burmistrz spotkał się z Panią
Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja”. Podczas spotkania omówiono możliwości gminy w zakresie
pomocy w rozwiązaniu bieżących problemów tego stowarzyszenia.
• W dniu 8 sierpnia Burmistrz spotkał się z Prezesem
Klubu Sportowego „Sokół” w Niemodlinie, podczas którego omówiono aktualne potrzeby klubu, a także wsparcie
przez gminę najpilniejszych spraw w zakresie wychowania sportowego dzieci i młodzieży.
• W dniu 9 sierpnia Burmistrz przewodniczył komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
pana Marcina Ralko ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym.
• W dniu 10 sierpnia z inicjatywy Burmistrza doszło
do spotkania z Prezesem PSS „Bazalt-Gracze” Andrzejem
Miśtą, członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Wysdakiem oraz Dyrektorem ZDP Jackiem Dziatkiewiczem, podczas którego omówiono perspektywy odbudowy drogi powiatowej, która uległa katastrofie w dniu 19 lipca.
Szczegółowe informacje rozmów i ustaleń znajdują się
w materiałach sesyjnych.

• Wdniu 12 sierpnia Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM i sołtysami wsi: Magnuszowice oraz Magnuszowiczki oddali hołd ofiarom prac przymusowych II wojny
światowej w byłym obozie pracy w Magnuszowiczkach.
• W dniu 23 sierpnia Burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich placówek oświatowych w celu omówienia stanu przygotowań do nowego roku
szkolnego.
• W dniu 31 sierpnia Burmistrz podpisał umowy stypendialne z uzdolnionymi sportowcami będącymi uczniami szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych uczelni.
• W dniu 4 września odbyły się dożynki gminne
w Magnuszowicach. Impreza była bardzo udana. Wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo dobrej organizacji należą się słowa uznania, w szczególności Burmistrz dziękuje gospodarzom dożynek – mieszkańcom Magnuszowic.
• W dniu 8 września zakończyła się letnia edycja Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej.
• W dniu 9 września Burmistrz oficjalnie przekazał
mieszkańcom Magnuszowic świetlicę wiejską.
• W dniu 13 września Burmistrz w imieniu Prezydenta RP wręczył 14 parom małżeńskim medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote gody – 50 lat wspólnego życia obchodzi w tym roku, w naszej gminie, 18 par
małżeńskich.
• W dniu 20 września Burmistrz spotkał się z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie aktualnego stanu prac związanych z budową obwodnicy Niemodlina, a także wypracowaniem
wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych.
• W dniu 21 września Burmistrz wraz z Wójtem Tułowic oraz Prezesem RSP Wydrowice spotkali się z Prezesem spółki „Vortex Polska” w sprawie planowanej budowy fermy wiatrowej na terenie obu gmin.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia wielu niezapomnianych i pięknych
chwil w pracy zawodowej, wdzięczności i szacunku swych uczniów, osobistego szczęścia oraz podziękowania za trud, wyrozumiałość i serce.
Wszystkim Nauczycielom składam gratulacje i podziękowania za współpracę i działalność na rzecz
środowiska oświatowego oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemodlin.
Życzę całej społeczności szkolnej pięknych chwil w życiu osobistym, wielu sukcesów na każdym polu działania, radości dnia codziennego, zdrowia oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Informacja z wypoczynku
letniego organizowanego
dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie
Gminy Niemodlin – LATO 2011
Wakacyjna przerwa w działalności szkół i przedszkoli stwarza możliwość zorganizowania aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W związku z tym istotne jest zapewnienie im
atrakcyjnych i alternatywnych form spędzania wakacji, propagujących troskę o zdrowie i kondycję fizyczną w celu utrzymania równowagi ducha i ciała,
zarówno poprzez formy wyjazdowe, jak i organizowane w miejscu zamieszkania.
Wzorem lat ubiegłych zarządzeniem Nr
II/11/10 Burmistrza Niemodlina z dnia 14 grudnia 2010 r. powołany został Gminny Sztab Wypoczynku Zimowego i Letniego dla Dzieci i Młodzieży
z Gminy Niemodlin Zima – Lato 2011, w składzie:
1) Tadeusz Ziółkowski – Przewodniczący Sztabu,
2) Jadwiga Kutyła – Zastępca Przewodniczącego Sztabu,
3) Małgorzata Kochanek – Sekretarz Sztabu,
4) Krystyna Haładus – Członek Sztabu,
5) Zofia Gwóźdź-Wąchała – Członek Sztabu,
6) Mirosława Dziatkowiak – Członek Sztabu,
7) Katarzyna Paszula-Gryf – Członek Sztabu,
8) Krzysztof Kubiak – Członek Sztabu.
Zadaniem Sztabu było koordynowanie działań
związanych z organizacją zbiorowych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży
na terenie miasta i gminy Niemodlin w 2011 roku.
Realizacja wypoczynku letniego organizowanego przez placówki oświatowo-kulturalne dla uczniów
z terenu Gminy Niemodlin przedstawia się następująco:

Wakacje w Bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie zorganizowała podczas tegorocznych wakacji
dla dzieci i młodzieży szereg ciekawych i wesołych
spotkań, którym przyświecało hasło tego lata „Sposób na wakacyjną nudę”.
Letnie wakacje w MGBP w Niemodlinie rozpoczęły się 1 sierpnia i trwały do 31 sierpnia 2011 r.
W okresie tym dzieci miały zorganizowane zajęcia
prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Ponieważ biblioteka to zbiory książek i czasopism, każde spotkanie rozpoczynano od zaproszenia
do głośnego czytania książki pt.: „Jaśki” Arrou-Vignoda. Biorący udział w zajęciach uczestniczyli
w konkursach plastycznych m.in.: solny portret smoka, rodzina paluszków, wieloryb z fontanną, symetryczny robot, wirujący wąż. Dzieci mogły także
sprawdzić się w różnego rodzaju zabawach i konkursach ruchowych, które wyzwalały w nich ducha
spor towej rywalizacji: kostkowa loteria, szczęście
w pudełkach, fasolowy zbieracz, na oko około, piłka
w wiaderku. Spędzając czas w bibliotece najmłodsi
chętnie brali również udział w rozwiązywaniu krzyżówek, kalamburów, w grach planszowych i edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe – nauka i zabawa z komputerem
– podczas których dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wyszukiwały w Internecie wiadomości
na interesujące je tematy.
Najmłodsi z zadowoleniem i ochotą uczestniczyli w proponowanych zajęciach organizowanych
w bibliotece, które uatrakcyjniły im letni wypoczynek. Spotkania integrowały młodych czytelników,
umożliwiły im ciekawe spędzenie wolnego czasu,
rozwijały zainteresowania, a także poszerzały ich
wiedzę i umiejętności. Podczas licznych zabaw integracyjnych i animacyjnych dzieci uczyły się komunikatywności i współpracy, a także nawiązywały
nowe przyjaźnie.
W czasie tegorocznych letnich spotkań dzieci wykonały bardzo ciekawe i oryginalne prace, które można obejrzeć na wystawie w MGBP w Niemodlinie.
W zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę
w okresie wakacyjnym wzięło udział około 230 czytelników.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
W dniach od 1 do 29 lipca 2011 r., w godzinach
od 10.00 do 14.00 w Ośrodku Kultury odbywały się
następujące zajęcia kulturalne: muzyczne, konkursy
karaoke, turnieje gier planszowych, konkursy plastyczne i muzyczne, dyskoteki dla najmłodszych
z konkursami.
Celem zajęć było wdrożenie dzieci i młodzieży
do bezpiecznego i twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijanie i pogłębianie pasji i zainteresowań,
szukanie sposobów organizacji czasu wolnego, ze
szczególnym uwzględnieniem zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Za realizację zajęć
odpowiedzialni byli instruktorzy Ośrodka Kultury:
(ciąg dalszy na str. 12)

Informacje dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków oraz dla
członków ich rodzin
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla członków ich rodzin w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (budynek
Biblioteki Publicznej – II piętro) udziela pomocy w zakresie:
• motywowania osób uzależnionych
do podjęcia leczenia,
• informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
• prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin
osób uzależnionych,
• wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
• wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
• wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci
i młodzieży eksperymentujących z alkoholem
lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
• wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy,
• pomocy psychologicznej.

Usługi Punktu są nieodpłatne.
Godziny przyjęć klientów:
Czwartek od 14.00 do 18.00 – specjalista
terapii uzależnień.
Piątek (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu) od 8.30 do 12.30 – instruktor terapii
uzależnień.
Pracownicy Punktu udzielają również porad telefonicznych w godzinach
pracy pod nr telefonu 77/ 4 606 313.
Psycholog udziela wsparcia psychologicznego w terminie uzgodnionym przez zainteresowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie (tel. 77 4607945)
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
• motywuje osoby nadużywające alkoholu do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,
• wnioskuje do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Komisja przyjmuje interesantów w przedostatni roboczy piątek miesiąca w godz.
od 15.00 do 18.00 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie (tel. 77 46 06 313).
Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.
Grupa AA odbywa spotkania w siedzibie Punktu Konsultacyjnego (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie):
• w środy (poza ostatnią środą
w miesiącu) – od 17.30 do 19.00 (miting zamknięty), w ostatnią środę miesiąca – od 17.30 do 19.00 (miting
otwarty).

12

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
(dokończenie ze str. 11)
• Katarzyna Paszula-Gryf – koordynator
• Michał Graczyk – instruktor plastyki
• Katarzyna Knieja – młodszy instruktor
• Tomasz Łozowicki – instruktor muzyki
• Piotr Sopel – akustyk
Zajęcia kulturalne realizowane były według
następującego harmonogramu:
1. Zajęcia literackie, muzyczne, dyskoteki
– od 4 do 15 lipca 2011 r.
• zabawy z językiem polskim; zajęcia dziennikarsko-literackie dla najmłodszych – zabawy słowem, tworzenie wierszy, czytanie bajek, baśni, tworzenie pierwszych poważnych tekstów, felietonów
i ar tykułów. Przelewanie na papier wakacyjnych
przygód i wrażeń.
• zajęcia i konkursy muzyczne – karaoke, zabawa z piosenką,
• dyskoteka dla najmłodszych z konkursami
(od 16.00 do 19.00). Dla uczestników dyskoteki przygotowano słodki poczęstunek i napoje, a dzieci biorące udział w konkursach
otrzymały nagrody.
• zajęcia i konkursy plastyczne,
2. Warsztaty plastyczne: 18 – 29 lipca 2011r. (od poniedziałku do piątku,
godz. 10.00-14.00)
W ramach realizacji warsztatów plastycznych, w atmosferze zabawy dzieci uczyły się,
w jaki sposób można stworzyć „coś z niczego”,
angażując w to własną wyobraźnię, zapał i materiały plastyczne. Podczas warsztatów poznały
wiele ciekawych technik plastycznych. Na zajęciach dzieci poznały również ciekawe faktury graficzne, które można uzyskać przy pomocy starych, nie potrzeb nych od pad ków lub da rów
przyrody w postaci kory z drzewa czy liści. Ciekawą propozycją była zabawa w kolaż – technikę
przetwarzania starych niepotrzebnych odpadków papierowych, fotograficznych. W trakcie
warsztatów dzieci rysowały na dużych for matach, a wszystkie najciekawsze prace, powstałe
podczas spotkań, zostały zaprezentowane na wystawie podsumowującej warsztaty, którą można
oglądać w holu Ośrodka Kultury.
W zajęciach oferowanych przez Ośrodek Kultury udział wzięło 230 dzieci.
Relacja ze zrealizowanego programu zajęć
znalazła się w Nowinach Nyskich, Pulsie Niemodlina, stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie oraz Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Ośrodek Spor tu i Rekreacji
w Niemodlinie
Przygotowany przez Ośrodek program realizowany był w zakresie:
1. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2. organizacji imprez spor towych lub rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i nar kotyków, wzmacniających więzi
rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.
Organizatorem był Ośrodek Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie w dniach 4 lipca – 29 lipca 2011. Odpowiedzialnymi osobami za merytoryczną realizację zadania byli: dyrektor OSiR

Krzysztof Kubiak oraz główna księgowa Aleksandra Dopierała.
Program zakładał organizację cyklu zawodów
spor towych, jako sposobu na spędzanie wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży, ich integrację w grupach rówieśniczych oraz pokazanie sposobu
na zdrowy styl życia bez wszelkiego rodzaju używek. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, która nie wyjeżdżała na wakacje.
Informacja o programie trafiła do odbiorców
za pomocą akcji plakatowej (rozwieszono plakaty
we wszystkich placówkach oświatowych Gminy
Niemodlin oraz w różnych punktach miasta, jak
również przekazano plakaty sołtysom wszystkich
sołectw) oraz dzięki Internetowi na stronach Urzędu oraz OSiR, jak również w prasie lokalnej, NTO
i Pulsie Niemodlina.
Do przeprowadzenia zawodów oraz ich sędziowania zaproszeni zostali nauczyciele wychowania fizycznego oraz instruktorzy spor tu. Zawody
odbywały się wg ustalonego harmonogramu we
wszystkie dni powszednie lipca na obiektach sportowych administrowanych przez OSiR.
Zajęcia w ramach „Wakacji na spor towo”
prowadzili:
1. Janik Marcin – piłka nożna,
2. Krawiec Rafał – koszykówka, unihokej,
3. Duda Agnieszka – siatkówka,
4. Grobelski Zdzisław – tenis stołowy,
5. Walków Kacper – tenis stołowy,
6. Donajski Ryszard – siatkówka.
Zajęcia i zawody spor towe dla dzieci i młodzieży prowadzone były w następujących kategoriach:
– Tur niej Piłki Nożnej – klasy I – III,
klasy IV – VI, gimnazja,
– Turniej Koszykówki – szkoły podstawowe,
gimnazja,
– Turniej Siatkówki – szkoły podstawowe, gimnazja,
– Turniej Unihokeja – klasy IV – VI,
– Turniej Siatkówki Plażowej – gimnazja,
– Tur niej Indywidualny Tenisa Stołowego
– szkoły podstawowe.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się akcja
nauki pływania, odbywająca się na basenie w Lipnie w każdy wtorek i czwartek, o godz. 10.00 (w dni
pogodne). Regularnie uczestniczyło w niej ok. 20
dzieci. Zajęcia prowadzone były przez ratowników
bezpłatnie, w ramach umowy Ratownictwa Wodnego, na basenie w Lipnie w sezonie 2011.
Dla przeprowadzenia zawodów zakupiony
sprzęt spor towy: piłki do piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki oraz znaczniki.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji nagradzani byli biletami wstępu na basen oraz
statuetkami i dyplomami. Podczas rozgrywania zawodów uczestnicy otrzymywali wodę mineralną.
W programie udział wzięło ok. 460 uczestników. Tak duża liczba uczestników świadczy o tym,
że program spotkał się z pozytywnym odzewem ze
strony dzieci i młodzieży i był alternatywą dla wakacyjnej nudy.

Szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie
Szkoła zorganizowała wyjazd na kolonię
do Niemojowa w dniach od 27 czerwca 2011 r.

do 1 lipca 2011r. pod hasłem „Wakacje z przygodą”.
W wyjeździe udział wzięło 31 uczniów. Opiekę
nad nimi sprawowało trzech nauczycieli.
Uczniowie odwiedzili Park Dinozaurów w Karłowie, Pijalnię Wód i Park Zdrojowy w Kudowie
Zdroju, zwiedzali zamek w Nachodzie, Twierdzę
Dobrosov, rezer wat przyrodniczy Zemska Brana
w Czechach oraz korzystali z atrakcji, jakie oferuje Park Wodny we Wrocławiu.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Niemodlinie
Uczniowie szkoły w okresie wakacyjnym skorzystali z następującej ofer ty wyjazdowej:
• Szlakiem Piastowskim – wyjazd do Wrocławia: zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Rynku
Głównego, Solnego, korzystanie z atrakcji
Parku Wodnego (33 uczniów);
• wyjazd do kina w Opolu (30 uczniów);
• wyjazd do ZOO w Opolu (35 uczniów).
Mimo bardzo bogatej ofer ty zajęć planowanych do zorganizowania na terenie placówki
uczniowie nie byli nimi zainteresowani i nie wzięli
w nich udziału.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Grabinie
W ramach realizacji wypoczynku letniego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinie
w pierw szym ty go dniu wa ka cji, w dniach
od 27.06.2011r. do 01.07.2011r., zorganizowano zajęcia na terenie placówki, natomiast
w ostat nim tygo dniu wa ka cji zor ga ni zowa no
wy jazdy. W trakcie pierwszego tygodnia przeprowadzono zajęcia spor towe, gry i zabawy ruchowe poprawiające sprawność fizyczną i psychicz ną oraz kon kur sy wie dzy i pla stycz ne.
Jed nym z ha seł prze wod nim pół ko lo nii by ło
„Bezpieczeństwo w sieci czyli potrafię bezpiecznie korzystać z Inter netu”. Tym razem dzieci
uczestniczyły w zajęciach w pracowni komputero wej znaj du ją cej się w bi blio te ce szkol nej.
Udział w tych zajęciach uświadomił dzieciom,
jakie zagrożenia czyhają w świecie wir tualnym,
przybliżył pojęcie cyberprzemocy, wyjaśnił zasady przestrzegania praw autor skich w przypadku wykorzystania dorobku intelektualnego zamiesz cza ne go na stro nach in ter ne to wych.
Zachęcił dzieci do bezpiecznego, kulturalnego
i efektywnego korzystania z Internetu. Uświadomił im również, że Inter net – jako doskonałe
na rzę dzie, za le ży w naj więk szym stop niu
od osób, które go tworzą, czyli wszystkich internautów. W następnych dniach w ramach zajęć
zorganizowano dzieciom konkur sy piosenki karaoke. Dzieci utrwalały słowa znanych piosenek dziecięcych, rozwijały poczucie rytmu, zapozna wa ły się z me lo dią oraz in sce ni zo wa ły
pio sen kę ru chem. Na za ję ciach dzie ci mia ły
również możliwość nauki rysowania postaci wg
wskazanych schematów. Zachowywały w rysunku proporcje postaci, zachowywały gamę barw,
rysowały postacie w ruchu, a także zorganizowano wykonywanie prac plastycznych w plenerze na terenie szkolnego boiska. Najlepsze prace wykorzystano w gazetce szkolnej natomiast
wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi nagrodami.
Ostatni dzień półkolonii upłynął pod hasłem
„Olimpiada”. W tym dniu dzieci:
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– wyszukiwały w Internecie wiadomości na temat ostatniej olimpiady zimowej i letniej,
– wskazywały konkurencje spor towe,
– rysowały symbole olimpijskie.
Na koniec zorganizowano zawody, które miały na celu naukę zasad współpracy grupowej i rywalizacji fair play. Po zakończeniu zawodów dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.
W ostatnim tygodniu wakacji dzieci miały możliwość uczestnictwa w wyjazdach do kina Helios
i muzeum „Śląska Opolskiego” w Opolu
w dniu 25.08.2011 r. oraz na basen w Brzegu
w dniu 26.08.2011 r. Zorganizowane wyjazdy miały na celu:
• propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
• zwalczanie agresji oraz przemocy,
• integrację uczniów,
• promowania kultury fizycznej jako alternatywy wobec przeciwdziałaniu picia alkoholu
i zażywania narkotyków,
• promowanie postaw społecznych dla profilaktyki, zdrowego trybu życia, aktywnego
wypoczynku, kultury fizycznej oraz relaksu,
• pobudzenie sfery poznawczej dzieci oraz
rozwijanie zainteresowań uczniów.
Z zajęć skorzystało 40 dzieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rogach
Od dnia 27 czerwca do 1 lipca 2011 r. zorganizowano w szkole tygodniową półkolonię, podczas której uczniowie korzystali z następujących zajęć i wycieczek:
• zajęcia komputerowe,
• wyjazd do Pokrzywnej, wejście na Kopę Biskupią,
• wyjazd do Opola do kina, na kręgle oraz
zwiedzanie zabytków Opola i wystawy czasowej w Muzeum Śląska Opolskiego,
• wyjazd do Wrocławia, podziwianie Fontanny Tysiąclecia, Ogrodu Japońskiego, korzystanie z atrakcji Parku Wodnego.
Z proponowanych przez szkołę form wypoczynku letniego skorzystało 75 uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Graczach
W pierwszym tygodniu wakacji zorganizowano dla uczniów następujące formy wypoczynku:
• mini gry ruchowe oraz zajęcia plastyczne
z origami na terenie placówki dla 20
uczniów,
• wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu
dla 30 uczniów,
• wyjazd do Opola do ZOO, do Kina Helios
oraz zwiedzanie miasta dla 24 uczniów,
• wyjazd do Brzegu – zabawy na basenie
dla 24 uczestników,
• wyjazd do kina w Opolu oraz do Mosznej
– dla 22 uczniów.
Ponadto zorganizowano dwutygodniową kolonię letnią w Ustce dla 40 uczniów. Tam uczniowie
zwiedzali latarnię morską, Muzeum Chleba, Piekarstwa i Cukiernictwa, Muzeum Minerałów, pływały
statkiem po morzu i poznawały życie i zajęcia ludności tamtych regionów. Podczas półkolonii odbyła się także jednodniowa wycieczka po Kaszubach.
Uczniowie zwiedzili zamek w Bytowie, Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie, skansen
w Szymbarku, Dom Sybiraka, Wierzycę i Zamek Kiszewski.

Publiczne Gimnazjum
w Graczach
W szkole, podczas wakacji, na przełomie
czerwca i lipca zorganizowano następujące formy
wyjazdowe dla uczniów:
• wycieczkę do Wieliczki – dla 30 uczniów,
• wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu
– dla 36 uczniów,
• wyjazd do Opola do ZOO i na kręgielnię
dla 37 uczniów.

Zespół Szkół w Niemodlinie
Szkoła nie planowała i nie organizowała wypoczynku letniego dla swoich uczniów. Uczniowie
mieli możliwość korzystania z zajęć oferowanych
zarówno przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemodlinie, Ośrodek Kultury, a także przez
Ośrodek Spor tu i Rekreacji, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć prowadzonych na boiskach
„Orlika”.
Siedmiu uczniów w ramach międzynarodowej
wymiany młodzieżowej „Youth Exchange” zwiedziła Szwecję. Zwiedzili miasto Karlshamn, Sztokholm,
odbyli podróż łodzią na wyspę Tjärö, zwiedzili wyspę o nazwie Birka, w Vasa Muzeum obejrzeli oryginalny wrak statku „Vasa”, który zatonął w porcie
sztokholmskim wypływając na swój pierwszy rejs
w 1628 r. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, pełni wrażeń.
Na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zabezpieczone zostały środki finansowe dla poszczególnych jednostek w następującej wysokości:
• szkoły:
1) PSP nr 1 w Niemodlinie
2) PSP nr 2 w Niemodlinie
3) PSP Rogi
4) ZSP Grabin
5) PSP Gracze
6) PG Gracze
• OSiR w Niemodlinie
• Ośrodek Kultury:
RAZEM:

3 000 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
6 000 zł
800 zł
17 300 zł

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:
1) PSP nr 1 w Niemodlinie
3 000,00 zł
2) PSP nr 2 w Niemodlinie
1 500,00 zł
3) PSP w Rogach
1 500,00 zł
4) PSP w Grabinie
1 143,00 zł
5) PSP w Graczach
1 499,99 zł
6) PG w Graczach
1 500,00 zł
7) Ośrodek Kultury
800,00 zł
8) OSiR
5 999,98 zł
RAZEM:
16 942,97 zł
Zabezpieczono także środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów zajęć
w okresie wakacyjnym. Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano kwotę: 21 303,33 zł.
Ogółem koszty wypoczynku letniego wyniosły: 38 246,30 zł.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Jak co roku, w wyniku ogłoszonego otwar tego
konkursu ofert na realizację zadania polegającego
na organizacji wypoczynku letniego w 2011 roku
dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zostały wyłonione podmioty, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Na realizację tej formy wypoczynku zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości 48 871 zł.

Dwa podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zorganizowały wypoczynek w następujących formach:
1) ZHP w Niemodlinie – obóz w Wiśle dla 30
dzieci w terminie od 23.07. – 04.08.2011 r.;
wysokość przyznanej dotacji: 23 000,00 zł;
2) Uczniowski Klub Spor towy „Sokolik” w Niemodlinie – obóz spor towy w Nysie dla 17
dzieci w terminie od 21.07. – 31.07.2011 r.;
wysokość przyznanej dotacji: 4 500,00 zł;
Dotację przyznano również Niemodlińskiemu
Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Nadzieja”
na zorganizowanie półkolonii w Niemodlinie dla 35
dzieci w dniach od 1.08. – 12.08.2011 r., jednakże w wyniku bardzo dużych opadów atmosferycznych, zostały zalane pomieszczenia Stowarzyszenia i dlatego nie doszło do zorganizowania
półkolonii.

Przedszkola
W miesiącu lipcu dyżur pełniło Publiczne
Przedszkole nr 1 w Niemodlinie, zaś w miesiącu
sierpniu Publiczne Przedszkole nr 2 w Niemodlinie.
Do dyżurujących przedszkoli mogły uczęszczać
dzieci z całej gminy.

Podsumowanie
Podczas wakacji
młodzież szkolna skorzystała z:
• form stacjonarnych w szkołach – 60
uczniów,
• wycieczek w formie wyjazdowej – 477
uczniów,
• zajęć w Ośrodku Kultury – 230 uczniów,
• zajęć oferowanych przez OSiR – 460
uczniów,
• atrakcji organizowanych przez MG Bibliotekę – 230 uczniów.
Reasumując, wypoczynkiem letnim w 2011 r.
różnorodnymi formami opieki i wypoczynku, objęto dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy
Niemodlin. Wszystkie formy wypoczynku zostały
pozytywnie ocenione zarówno przez uczniów, ich
rodziców, jak i opiekunów.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
Opracowanie:
Tadeusz Ziółkowski
Małgorzata Kochanek
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pierwszej pomocy prowadzone przez panie: Jolantę Kamaryk i Lidię Barylak.
Podczas zajęć uczniowie uczyli się najprostszych
zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon do prostych
czynności przy osobie poszkodowanej (pozycja bezpieczna, sztuczne oddychanie).

Mój dom, moja rodzina
We wtorek, 27 września br., oddział dla
dzieci Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie zapełnił się niemałą gromadką dzieci z Publicznego Przedszkola
nr 1 w Niemodlinie.
Mali czytelnicy, w wieku przedszkolnym, wzięli
udział w spotkaniu pod hasłem „Mój dom, moja rodzina”. Najmłodsi obejrzeli prezentację „W naszym domu”, podczas której udzielali odpowiedzi na pytania
dotyczące swojej rodziny, domu, obowiązków i wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny.
Dzieci uczestniczyły także w zabawach ruchowo-naśladowczych: „Rymowanka taty”, „Pajacyk” oraz we
wspólnym czytaniu Bajki Tatusia: „O sprytnych koziołkach”, która zaangażowała wszystkich jej uczestników.
Na pożegnanie przedszkolaki otrzymały drzewka genealogiczne z wolnymi miejscami na namalowanie portretów swoich bliskich.
Dorota Olszewska

Konkurs fotograficzny dla
uczniów szkół gimnazjalnych

Edukowanie dzieci w tym zakresie jest niezwykle
ważne, dlatego w naszej szkole kontynuujemy program edukacyjny Fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.
Jesteśmy przekonani, iż uczniowie, którzy od najmłodszych lat uczą się udzielać pomocy drugiemu
człowiekowi, poradzą sobie w sytuacjach trudnych
w realnym życiu.
Magdalena Gibas

Spotkanie z policjantem
W dniu 29.09.2011 r., w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinie, dzieci
z kl. I oraz przedszkolaki spotkały się z panią policjant sierż. Alicją Kalinowską.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki
w Opolu oraz Biblioteka Publiczna w Niemodlinie organizuje konkurs na fotoreportaż „Moja biblioteka
w obiektywie”.
Konkurs trwa od 22. 09. do 4. 11. 2011 r. Regulamin oraz informacje o konkursie dostępne w bibliotece na stronie: www.biblioteka-niemodlin.pl.
MGBP w Niemodlinie

Jaka będzie przyszłość książki?
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
E. Smołki w Opolu zaprasza uczniów szkół
średnich woj. opolskiego do udziału w konkursie „Jaka będzie przyszłość książki?”
Konkurs trwa od 1.09. do 1.11.2011 r. „Książka
kołem ludzkiej wiedzy i wyobraźni” – jak mówi
Umberto Eco. Czy przetrwa w papierowej wersji,
czy zastąpi ją e-książka na e-papierze? Stawiamy takie pytanie i prosimy o prognozę na przyszłość. Co
znajdziemy na bibliotecznych, księgarnianych, domowych regałach za kilka, kilkanaście lat?
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.biblioteka-niemodlin.pl.
MGBP w Niemodlinie

Ratujmy i uczmy ratować
W dniu 9 września 2011 roku obchodziliśmy w Dwójce Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W tym dniu w całej szkole odbywały się zajęcia z zakresu udzielania

dzic i Damian Nowak wraz z opiekunami p. Agnieszką Buczek - liderem wymiany oraz p. Magdaleną Konarską odwiedziła Szwecję.
Młodzież, wspólnie ze swoimi szwedzkimi, niemieckimi i fińskimi kolegami, zwiedziła Karlsham, wyspy Tjaro i Birkę oraz Sztokholm z imponującym pałacem królewskim i śliczną starówką. Jednak
głównym celem wyjazdu nie było zwiedzanie atrakcji turystycznych, a przede wszystkim integracja
uczestników programu z innych krajów, poznanie
ich tradycji, kultury i obyczajów. W tym celu gospodarze spotkania organizowali różnorodne gry zespołowe, zawody sportowe itp., a także zaprosili zagranicznych kolegów do swoich domów. Każda
grupa miała możliwość zaprezentowania swojego
kraju, najczęściej w formie multimedialnej.
Wszyscy wrócili zadowoleni, z niezapomnianymi
wrażeniami i emocjami, których można tylko życzyć
uczestnikom kolejnego spotkania.
Tym razem gospodarzem wymiany jest nasza
szkoła, a więc główna część spotkania będzie miała
miejsce w Niemodlinie.
Agnieszka Buczek
Magdalena Konarska

Szkol
ny projekt edukacyjny
Wspomnienia
Klasa 3a gimnazjum Zespołu Szkół
w Niemodlinie zaprezentowała we wrześniu rezultaty projektu edukacyjnego pt:
„Układ Słoneczny – metodą origami i nie
tylko”.
Uczniowie pracowali pod opieką mgr Joanny Jasińskiej i mgr Katarzyny Siomki. Praca nad projektem
trwała od lutego 2011 r. do września 2011 r. Uczniowie w zespołach zadaniowych przygotowali dokładne opracowanie każdej z planet. Przedstawili również
budowę wszechświata oraz Słońca. Projekty układu
słonecznego tworzono m.in. japońską metodą pracy
z papieru – origami.
Wystawa na szkolnym holu wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów szkoły. Każdy mógł zyskać
nowe wiadomości oraz ocenić pracę kolegów i koleżanek z klasy 3a gimnazjum.
Joanna Kassak
Sandra Strzecha
Felieton licealistki

Na spotkaniu poruszano temat bezpieczeństwa
w szkole i w przedszkolu. Dzieci obejrzały film instruktażowy o zasadach bezpiecznego poruszania się
na drodze. Wielką atrakcją spotkania była możliwość
oglądnięcia z zewnątrz i od wewnątrz radiowozu.
Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki związane ze znajomością zasad ruchu drogowego, a na koniec podziękowały za rady, jak bezpiecznie poruszać się po jezdni.
Wychowawcy oraz dzieci uczestniczące w zajęciach dziękują za możliwość spotkania z panią policjant.
Aleksandra Orlińska

Wakacyjna wizyta w Szwecji
Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie już od 6 lat uczestniczy
w programie międzynarodowej wymiany
młodzieżowej „Youth Exchange”.
W tym roku grupa uczniów w składzie: Joanna
Herman, Wiktoria Pacholik, Weronika Szybista, Paulina Zawiślak, Przemysław Buczek, Bartłomiej Dzie-

Klepsydra czasu
Nie boję się, podobno nie jest źle. Były chwile, że
oczy zamykały mi się na sam dźwięk proszku przesypującego czas w klepsydrze. Ale czy czas jest ważny?
Klepsydrę można obrócić, przeżyć wszystko jeszcze
raz. Żyjmy w swoim świecie naszych cudów i marzeń,
naszych skrytych marzeń piaskowych. Nasza jest
klepsydra, nasz jest czas.
Lepsza połowa mnie mówi, że czas ucieka, druga połowa obraca klepsydrę, by powrócić czasem
do chwil, które zatrzymał kadr mojej pamięci.
Dlaczego płaczę? Bo budzę się w chwili, gdy
uświadamiam sobie, że to sen. Marzenia senne wznoszą moją klepsydrę ponad obłoki, ponad grawitację.
Piasek się nie sypie, zatrzymany czas, impresja...
Chcielibyśmy utonąć w piasku. Teraz. Jest nas
więcej. Na pewno. Każde nasze oblicze jest jak różne odbicia światła w ziarnkach przestrzennego piasku. Zatrzymaj go, woła cię zdrowa dusza. Zatruj ją
swoją chorą impresją, bo to już nie ja.
Marta Mazuruk
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Niemodlinianin najlepszy na świecie

XDL to seria zawodów, w dyscyplinie zwaną Stunt (kaskaderka na motocyklu), rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, która składa się z pięciu
rund.
Rafał Pasierbek, jako pierwszy Polak w historii, postanowił wziąć w nich
udział i skonfrontować swój europejski styl jazdy z zupełnie odmiennym
amerykańskim stylem. Mieszkaniec
Niemodlina zwyciężył w tych prestiżowych rozgrywkach.
Źródło: www.ścigacz.pl

Z Rafałem Pasierbkiem, o jego
sukcesach w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, rozmawia
Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Zwyciężył Pan w rozegranych 27-28 sierpnia 2011 r. w Indianapolis (USA) Mistrzostwach Świata w Stuncie – czy długo Pan się przygotowywał
do tych zawodów?
Rafał Pasierbek: Moim głównym celem wyjazdu do Stanów Zjednoczonych były zawody XDL
Championsip, które odbywały się w Indianapolis.
Tydzień wcześniej wystartowałem też w innych zawodach, trochę mniej prestiżowych, ale ważnych – Stunt
Wars Orlando na Florydzie. Tam udało mi się wygrać, już wtedy bardzo się cieszyłem, była to dobra
rozgrzewka przed Mistrzostwami Świata XDL.
Przede wszystkim zapoznałem się z regułami, jakie
panują w amerykańskich zawodach w Stuncie, są
one nieco inne od tych europejskich. Tydzień później
wystartowałem w Mistrzostwach Świata w Indianapolis. W Stanach Zjednoczonych nie miałem swojego motocyklu. Startowałem na pożyczonym, pomógł mi go przygotować znajomy z Atlanty, którego
poznałem na Mistrzostwach Świata w Zurychu dwa
lata wcześniej.
Nasz pobyt w USA trwał szesnaście dni. Byłem
tam razem ze swoim wujkiem Januszem Salerą, który pomagał mi przy mechanice i złożeniu tego motocykla. Zabraliśmy też części z mojego motocykla,
do których jestem przyzwyczajony.
Na miejscu miałem dużo czasu na treningi
z Amerykanami w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Był czas na wymianę doświadczeń. Naprawdę była to fajna przygoda.
Oprócz tego, zanim pojechałem do USA, przygotowywałem się w Polsce. Treningi miałem, jak zwykle,
na parkingu koło Lipna. Znałem wcześniej amerykański system oceniania i pod tym kątem przygotowywałem swoje przejazdy. A na miejscu musiałem tylko
„wczuć się” w motocykl.
PN: Duża była konkurencja? Trudno było wygrać?
Rafał Pasierbek: Konkurowałem z najlepszymi zawodnikami z USA i Japonii. Udało mi się wy-

grać minimalną przewagą punktów nad Amerykaninem Billem Dixonem. Było ciężko, ponieważ musiałem się dopasować do tamtejszych reguł i systemu
oceniania. Na zawodach w Europie jest jeden przejazd finałowy, który trwa ok. pięciu minut. A w USA
są trzy przejazdy dwuminutowe. Musiałem szybciej i bardziej dynamicznie wykonywać wszystkie
tricki. Z niektórych musiałem zrezygnować, niektóre dodać. Ciężko było się dopasować, choć byłem
przygotowany.
PN: Ilu zawodników Pan pokonał?
Rafał Pasierbek: XDL – e są to zawody dla
najlepszych. Jednak startuje o wiele więcej osób,
ale w klasie amatorskiej, którzy, jeśli osiągają dobre
wyniki w swojej klasie, to przechodzą do zawodów
głównych. Ja pokonałem dwudziestu pięciu zawodników bardzo wysokiej klasy w tej głównej klasie. Nie
myślałem w ogóle o podium, czy jakimś wysokim
miejscu. Chciałem po prostu zobaczyć jak jest, wynieść nowe doświadczenia na przyszłość…
PN: Proszę przypomnieć czytelnikom
Pulsu Niemodlina na czym polega dyscyplina sportu, którą Pan uprawia.
Rafał Pasierbek: Stunt – jest to freestyle motocyklowy, czyli kaskaderka na motocyklach ulicznych. Często widzimy na ulicach bardzo szybkie ścigacze. Ten motocykl, którego ja używam jest
podobny, tylko bardzo poprzerabiany. Powyrzucane
są biegi, rzeczy, które mogłyby utrudniać robienie
tricków na nim.
Wykonuję takie ewolucje jak np. jazda na tylnym
kole z różnymi kombinacjami, akrobacje, drifty, palenie gumy itp. Jest to bardzo widowiskowy i przyszłościowy sport, który ciągle się rozwija. Dużo jest ewolucji nieodkrytych i można dodać coś od siebie.
Stworzyć swój personalny przejazd.
PN: Ma Pan taki własny, charakterystyczny dla siebie trick?
Rafał Pasierbek: Tak, mam kilka innowacyjnych tricków, których nikt wcześniej nie robił. Jednym
z nich jest przejazd tyłem do kierunku jazdy, w tym
samym czasie wykonuję drifty, czyli poślizgi. Jest to
tzw. switch back drift. Wykonywałem je m.in. właśnie
w Mistrzostwach Świata, w przejeździe, który zadecydował o moim zwycięstwie.
PN: Wygrał Pan chyba najbardziej prestiżową imprezę – Mistrzostwa Świata. Jaki teraz jest Pana najbliższy cel do zrealizowania, marzenia?
Rafał Pasierbek: XDL to zawody, które odbywają się w rundach, po całych Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach. Ja wystartowałem w finałowej rundzie, ale nie zrobiłem takiego całego
tourne po USA, za które można byłoby dostać więcej punktów. Chciałbym, jeśli znajdę wsparcie finansowe, w przyszłym roku wystartować we wszystkich
pięciu rundach. Oczywiście wiąże się to z olbrzymimi kosztami. Musiałbym kupić bilety, żeby tam wyjechać, przygotować swój motocykl. Dlatego mam
nadzieję, że przy odpowiednim wsparciu uda mi się
wystar tować. Oprócz tego chciałbym „zaliczyć”
wszystkie imprezy w Europie i startować na różnych
pokazach, cały czas się rozwijać.
PN: Czy ma Pan następców i naśladowców, którzy w przyszłości mogliby uzyskiwać podobne rezultaty, osiągać podobne
sukcesy?
Rafał Pasierbek: Trenuję z kuzynką – Ewą
Pieniakowską, z kolegami, którzy zaczynają jeździć
na mniejszych motorkach. Myślę, że wkrótce przesią-

dą się na większe, będą zdobywać doświadczenie
i umiejętności. Mam nadzieję, że dzięki temu sport
ten będzie się rozwijał i rósł w siłę. Przyjemniej ćwiczyć w kilkuosobowym towarzystwie. Możemy się nauczyć więcej od siebie nawzajem. Mam nadzieję, że
wkrótce takich osób będzie więcej.
PN: Co sprawia, że po tych wszystkich
sukcesach nadal chętnie wraca Pan
do Niemodlina i trenuje akurat tutaj? Przysłowiowa woda sodowa chyba nie uderzyła Panu do głowy…
Rafał Pasierbek: Wszyscy mnie pytają np.
dlaczego nie zostałem w USA na stałe. Lubię zwiedzać nowe miejsca, podróżować. Cieszę się, że ten
sport daje mi taką możliwość i że mogę się pokazać
szerszej publice. Cieszę się, że mogę jeździć z innymi stunterami, poznawać nowych ludzi.
Ale Polska mi się podoba, jest fajnym krajem, coraz częściej, jak się wyjeżdża, to myśli się o powrocie
do domu. Cieszę się, że mogę trenować w Niemodlinie, że policja mnie „nie goni”, że pan burmistrz dał
mi taką możliwość. Jestem dumny, że jestem z Niemodlina.
Bynajmniej nie uważam się za gwiazdę, wykonuję swoją profesję jak najlepiej potrafię. Z roku na rok
chcę być coraz bardziej profesjonalny w tym, co robię. Na tym mi przede wszystkim zależy.
PN: W porównaniu do innych dyscyplin
sportu stosunkowo mało słyszy się o stuncie w radiu, telewizji. Dlaczego o Pana sukcesach nie słychać szerzej?
Rafał Pasierbek: W dyscyplinach takich jak
piłka nożna, siatkówka czy bardziej popularne sporty często zawodnicy nie osiągają tak znaczących
osiągnięć, a się o nich słyszy. Europa jest bardziej
zdominowana przez tego typu sporty. W Stanach
ludzie są bardziej otwarci na freestylowe spor ty,
na coś nowego.
Ale myślę, że w Polsce i w Europie to się powoli
zmienia. Widzę to jeżdżąc na zawody, robiąc pokazy, że zainteresowanie moim spor tem zwiększa
się. I myślenie ludzi się zmienia. Przeważnie ludzie
mylili nasz sport z wariacjami ulicznymi, jazdą z zawrotną prędkością po drogach publicznych. A to nie
o to chodzi. W naszym sporcie nastawiamy się
na technikę, im wolniej wykonujemy różne figury, tym
jest trudniej. Na tym się skupiamy.
Niestety ta dyscyplina nie jest jeszcze dyscypliną
olimpijską, ale może kiedyś doczekam tego, że się nią
stanie. Choć dużo ludzi jest temu przeciwnych, mówiąc, że nie ma ona nic wspólnego z duchem Olimpiady. Ale ten sport cały czas się rozwija i fajnie byłoby, gdyby ludzie zaczęli bardziej się nim interesować
i wspierać tego typu przyszłościowe dyscypliny.
PN: Czy jest coś, co jeszcze chciałby
Pan przekazać czytelnikom Pulsu Niemodlina?
Rafał Pasierbek: Chciałbym podziękować
firmie schnug.pl, która umożliwiła mi przelot na zawody do USA, ponieważ sam nie mógłbym tego sfinansować. Chciałbym podziękować też innym moim
sponsorom za wsparcie.
Wiadomo, że dyscyplina, którą uprawiam jest
bardzo kosztowna. Mam nadzieję również, że
w 2012 r. będziemy kontynuować współpracę z panem burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem i dostanę stypendium sportowe na rozwój,
które choć częściowo pomoże pokryć koszty związane z tym sportem.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Sport

Family Cup

W dniu 22 września br., w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, odbyła się II edycja Familijnego Turnieju Tenisa Stołowego Family Cup, zorganizowana przez Uczniowski Klub
Sportowy „Sokolik”, działający przy PSP nr 2.

Po lidze – komplet ośmiu zwycięstw
Oldbojów dał zwycięstwo w NLP
W czwartek, 8 września 2011 r., odbyła się ostania kolejka Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej. Nie obyło się bez niespodzianek, tych miłych i tych, które nie powinny się zdarzyć.
W ostatniej kolejce niespodzianką, a może sensacją jest pierwsze
zwycięstwo drużyny z Jakubowic. W swym ostatnim meczu ekipa Jakubowic ograła niezawodnych, jak zwykle, członków ekipy UEG Grodków,
wynik spotkania 5: 3. Drugi mecz kolejki to pojedynek Oldbojów i Metalowca Łambinowice, wynik 6: 2 i komplet zwycięstw nowego mistrza
NLP. W trzecim meczu, który miał być „meczem wieczoru” zawiodła młodzież z Tułowic, która nie uszanowała swoich przeciwników, ekipy Covebo, organizatorów oraz licznie zgromadzonych kibiców i nie dojechała
na mecz, oddała punkty walkowerem i, co za tym idzie, przegrała rywalizację o drugą lokatę w trzeciej edycji Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej.
Na zakończenie III edycji Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz fundator nagród Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej Burmistrz Niemodlina, Pan Mirosław Stankiewicz
zaplanował uroczyste wręczenie nagród. Organizatorzy nagrodzili upominkami – piłkami i pamiątkowymi dyplomami wszystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach, dodatkowo zespoły które zajęły 1, 2 i 3 miejsce otrzymały okazałe puchary, a zwycięzca NLP, drużyna Oldbojów,
oprócz wyżej wymienionych nagród, oczywiście tradycyjnie otrzymał
komplet strojów piłkarskich.
Wzorem lat poprzednich, organizatorzy przyznali indywidualne
wyróżnienia w kategorii najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik i król
strzelców III edycji NLP. Nagrody otrzymali: Piotr Kramczyński (Oldboje Niemodlin) – król strzelców, zdobywca 15 bramek, Przemysław Palak
(Covebo Niemodlin) – najlepszy bramkarz i Zygmunt Bąk (Oldboje Niemodlin) – najlepszy zawodnik.
Marcin Janik

Mistrzostwa Polski Sędziów piłkarskich w Niemodlinie
W dniu 17 grudnia br., w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie,
odbędą się Mistrzostwa Polski Sędziów w piłce nożnej z udziałem wszystkich 16
województw w kraju. W składach poszczególnych zespołów znajdzie się wielu
obecnych i byłych sędziów ekstraklasy oraz zaproszeni goście i oficjele PZPN.
OSiR w Niemodlinie
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Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, co odzwierciedliło się w liczbie 30 startujących – dorosłych i dzieci. Zabawa połączona ze spor tową rywalizacją rodzin trwała
od godziny 17.00 do 20.30. Turniej prowadziła Pani Barbara Olszewska, nauczycielka w-f
w PSP nr 2.
Zawody odbyły się przy wsparciu finansowym Gminy Niemodlin w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja
imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących
zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków,
wzmacniających więzi rodzinne, integrujących
grupy rówieśnicze”.
W celu rozpropagowania imprezy zostały rozwieszone plakaty w różnych punktach Niemodlina. Wszyscy star tujący otrzymali małe upominki i ulotki propagujące
zdrowy styl życia.
W turnieju zwyciężyły pary: Marek Kolman z wiceprezesem UKS „Sokolik” – Edwardem Szmitowiczem (1 miejsce), Marcin Kolman ze swoim tatą – Janem Kolmanem (2
miejsce) i Angelika Czech ze swoim tatą – Łukaszem Szczepaniakiem (3 miejsce).
Do zobaczenia za rok – w tym samym
miejscu i w tym samym czasie!
Grażyna Janiak
Sekretarz UKS Sokolik
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Karpikowe obrazki z wizytą w Zieleńcu
Podczas I Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, które odbyło się 3 września br., w Zieleńcu, w gminie Pokój, zaprezentowano 70 wybranych prac pochodzących ze zbiorów Ośrodka Kultury w Niemodlinie z Międzynarodowego Konkursu Rysunku
Satyrycznego –„Karpik”.
Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem i była ozdobą imprezy,
na której królowały potrawy przygotowane z karpia. Całość przygotowała Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, a honorowy patronat imprezie nadał Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.
Kolejna IX edycja konkursu Karpik realizowana będzie w dniach 18-19 listopada 2011 r. w ramach „ŚWIĘTA KARPIA”. Niemodlin ponownie stanie się, jak
co roku, stolicą opolskiej satyry.
W tym roku całe przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Polskim Towarzystwem Rybackim i Lokalną Grupą Rybacką „Opolszczyzna”.
M.G.

Sukces Michała Graczyka
Miło jest nam zakomunikować, że w Boston International Humor Festiwal (USA), zorganizowanym z okazji 10 rocznicy ataku
terrorystycznego na WTC w Nowym Jorku, wśród wyróżnionych
prac najlepszej pięćdziesiątki konkursu znalazła się praca naszego redakcyjnego kolegi Michała Graczyka. Na konkurs zgłoszono prace z 46 krajów świata.
Red.

Wernisaż prac Władysława Łozowskiego
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac Władysława Łozowskiego, który odbędzie się
w dniu 26 października 2011 r., o godz. 18. 30, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Władysław Łozowski – nauczyciel plastyki w niemodlińskim Gimnazjum im.
Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie (2000-2008), a następnie w Zespole Szkół
w Niemodlinie. Pierwszy dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
W swoich obrazach malował m.in. motywy niemodlińskie, por trety, był
świetnym kopistą i rysownikiem. Zmarł 4 września 2011 r. w wieku 59 lat.
Red.

Bernard Maseli z zespołem
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie!!!
Serdecznie zapraszamy na koncert Maseli on The Road, który odbędzie się 27 października 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest.
Niesamowity afro-słowiański skład zespołu: Bernard Maseli – kat, kalimba;
Manou Gallo – śpiewająca basistka z Wybrzeża Kości Słoniowej; Sir Lord Gordon Odamatey z Ghany – instrumenty perkusyjne; Daniel Dano Soltis – perkusista z Czech; Mateusz Pliniewicz z Polski – skrzypce.
Bilety w cenie 19 zł do nabycia w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Red.

Konkurs plastyczny i fotograficzny
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” we współpracy
z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie ogłasza otwarte konkursy
– plastyczny i fotograficzny.
Konkursy skierowane są do przedszkolaków, uczniów i młodzieży – mieszkańców gmin należących do LGR „Opolszczyzna” (gminy: Lasowice Wielkie, Lewin
Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice) jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Celem konkursów jest popularyzacja ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci i młodzieży.
Termin nadsyłania prac: 4 listopada 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursów: 23
listopada 2011 r. Do wygrania cenne nagrody: m.in. aparat fotograficzny, mp 3,

artykuły plastyczne i szkolne. Nagrodzone prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej we wszystkich gminach należących do LGR „Opolszczyzna”. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org
Red.

Kabaret Skeczów Męczących
gwiazdą Święta Karpia
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na występ
Kabaretu Skeczów Męczących, który odbędzie się 19 listopada 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie,
podczas tegorocznej IX edycji Święta Karpia. Więcej
szczegółów już wkrótce na stronie www.okniemodlin.org.
Red.

Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb
Ośrodek Kultury w Niemodlinie wszystkich miłośników dobrej kuchni i gotowania zaprasza do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym realizowanym w ramach projektu „Święto Karpia 2011”. Przypominamy, że w kwietniu br. nasz konkurs został wyróżniony w konkursie Marszałka Województwa Opolskiego
„Partnerstwo bez granic”. Zachęcamy firmy gastronomiczne, restauracje, kucharzy i wszystkich lubiących gotować do wysyłania zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu, nazwa potrawy) do dn. 30 października (nr tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb w dniu 19 listopada 2011 roku do godz. 16.00
na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
Red.

Krystyna i Tadeusz Andrejszyn z Graczy, Anna i Bernard Andrzejewscy z Niemodlina, Teresa i Eugeniusz Barczyk z Wydrowic, Alicja i Jan Biela z Niemodlina, Krystyna i Stanisław Jukowscy z Graczy, Aniela i Włodzimierz Grabowscy z Niemodlina, Helena i Tadeusz Mazur z Niemodlina, Ewa i Czesław Paszkowscy z Niemodlina, Regina i Rudolf Richter z Tarnicy, Janina i Jan Wajman z Niemodlina, Małgorzata i Enoch Wąchała z Niemodlina, Marianna Kamińska z Rzędziwojowic, Apolonia
Mazur z Piotrowej, Wilhelmina Sawicka z Grabina, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, Zastępca Kierownika USC Anna Jędrzejewska

Kl. I

Kl. I

SP w GRACZACH SP w ROGACH
Na zdjęciu: Kacper Antolak, Mateusz
Basztabin, Dominika Brykowska, Jakub
Czech, Kacper Czubak, Kacper Dębski,
Marta Dziedzic, Monika Grochowska, Julia
Handzlik, Miłosz Kaczor, Kamil Kilian, Emilia Konieczna, Stanisław Krzyśków, Filip
Kuręda, Ewelina Kuziemska, Dominik Kwiczala, Jakub Malik, Beniamin Możejko, Nikola Murza, Aleksandra Piątek, Patryk
Sędkowski, Nikola Wołyniec, Maciej Wroński, Bartosz Zarzycki.
Wychowawczyni: Danuta Dejnek
Dyrektor: Iwona Trawka
Praktykantka: Katarzyna Grygiel

PULS
Niemodlina

Kl. I

wychowawczyni Joanna Jędrzejczyk, Ewelina Połowniak,
Karolina Bednarczyk, Patrycja Bednarczyk, Konrad Wilk.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Grabinie

Dolny rząd, od prawej: Oliwia Dera,
Wiktoria Maciejewska, Zuzanna Zając, Arcab Agnieszka, Domalewska Weronika,
Grzegorz Sobótka.

Od lewej, z tyłu: Emilia Jankiewicz, Katarzyna Kozik, Patrycja Wołoszczak, Michał Jankiewicz, wychowawczyni: Gabriela Łaskarzewska
Z przodu, od lewej: Amelia Hacz, Ilona
Jankiewicz, Adam Orliński, Paulina Polańska

Wydawca: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, tel./fax 77 460 60 96, e-mail: pulsniem@o2.pl
Redaktor Naczelny: Katarzyna Paszula-Gryf
Współpracują: Michał Graczyk, Katarzyna Knieja
Skład i opracownie graficzne: Studio conTEXT, Opole, tel. 77 4567 335, www.context.pl
Druk: Drukarnia Sady, Krapkowice, tel. 77 466 70 24, www.sady.net.pl
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i korekty tekstów oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Smak i zapach tradycji

„Społem” PSS Niemodlin
prowadzi
• produkcję chleba i pieczywa drobnego,
• sprzedaż detaliczną w sklepach
- Pawilon, ul. Opolska 4
- Delikatesy, ul. Rynek 42
- Dom Chleba, ul. Rynek 10
- Mięsny, ul. Rynek 16

Zapraszamy
Tel. 77 460 62 64

