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Niemodlina

Od redakcji
„To był maj, pachniała Saska Kępa,
szalonym zielonym bzem (...)”
Kochani Czytelnicy. Oddajemy w Wasze ręce majowy numer „Pulsu Niemodlina”, który w tym miesiącu obfituje w muzyczne wydarzenia.
Znajdziecie w nim relację z VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY 2012” oraz wywiad z tegoroczną
gwiazdą Galowego Koncertu Laureatów
– Ryszardem Rynkowskim. Ponadto zaprezentujemy Wam zdjęcia oraz informacje
związane z recitalem Doroty Zysiak oraz
wernisażem prac Rafała Kraski. Dowiecie
się o tym, że Ośrodek Kultury w Niemodlinie to niewątpliwie „stajnia talentów”,
ponieważ rok 2012 to niekończące się pasmo sukcesów naszych wokalistek.

Drodzy
Czytelnicy!
Tak jak zawsze, prezentujemy Wam
ważne informacje z naszej gminy – przedstawiamy program tegorocznych Dni Niemodlina, relacjonujemy Dzień Strażaka oraz
obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
W majowym numerze nie zabraknie
również informacji edukacyjnych, bo przecież zakwitły kasztany, a to oznacza, że
uczniowie klas III przystąpili do egzaminów
dojrzałości.
Fani naszego lokalnego sportu, również znajdą coś dla siebie. Majowy numer
zawiera informację o VI Memoriale im. Andrzeja Grubby oraz wywiad z jego małżonką Lucyną Grubbą. Dodatkowo znajdziecie informacje o sukcesach naszych małych sportowców.
Nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić Was do lektury „Pulsu Niemodlina”.
Redakcja

Wszystkim Mamom, Mamusiom z okazji ich Święta życzymy
uśmiechu na twarzach i w sercach, mniej trosk i kłopotów,
życzliwych ludzi wokół, którzy zawsze służą pomocną dłonią
oraz spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń...
Redakcja
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• TORFY I PODŁOŻA OGRODNICZE
• NAWOZY NATURALNE I MINERALNE
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Aktualności

W dniu 17 maja br. w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie odbyła
się ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej
„OCEANY”.
Patronat honorowy nad tegoroczną
edycją
Konkursu
„Oceany” objęli: Marszałek Województwa
Opolskiego – Józef
Sebesta, Starosta Powiatu Opolskiego
– Henryk Lakwa, Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz oraz
Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” – Agata Passent.
Do przesłuchań konkursowych zgodnie z regulaminem zostało zakwalifikowanych 60 osób, natomiast w dniu konkursu dotarło do Niemodlina 44
uczestników, m.in. ze Szczecina, Suwałk, Torunia, Konina, Wrocławia i Katowic. Dość licznie reprezentowana była Opolszczyzna. Młodzi wokaliści prezentowali własne interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej.
Śpiewającą młodzież oceniało jury w składzie: Przewodnicząca – Anna Panas – polska piosenkarka,
kompozytorka i autorka tekstów, która debiutowała
na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Aleksandra
Cwen – jedna z najzdolniejszych aktorek Teatru im.
Jana Kochanowskiego w Opolu, charakteryzująca
się wielką wrażliwością sceniczną i odwagą, Ludmiła Wocial-Zawadzka – nauczyciel śpiewu, wykładowca, muzyk oraz dyrygent, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz
Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy,
a także Pamela Kłoczko – ubiegłoroczna zdobywczyni Grand Prix „Oceany 2011”, nagrodzona za wykonanie utworu pt. „Dobranoc panowie”.
Po przesłuchaniach konkursowych jury udało
się na narady. Decyzja nie należała do najłatwiejszych. – Jeszcze nigdy w historii konkursu „Oceany” nie
zdarzyła się taka sytuacja, aby obrady jury były tak
burzliwe i trwały ponad półtorej godziny! Wybór był bardzo trudny – powiedziała dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie – Katarzyna Paszula-Gryf. Wyczekiwany przez wszystkich moment werdyktu wyłonił dziesięciu laureatów.
Nagrodę Grand Prix za warunki wokalne oraz
osobowość sceniczną otrzymała Sybilla Sobczyk, która wykonała piosenkę „Kobiety, których nie ma” i reprezentowała Autorskie Liceum we Wrocławiu.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano wychowance Ośrodka Kultury w Niemodlinie Aleksandrze Kalecie, która własną interpretacją piosenki „Świat Ordonki” zachwyciła jury
niezwykłą wrażliwością muzyczną i dojrzałością.
– Miesiąc temu spotkałam się z Sybillą Sobczyk na Przeglądzie Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka
Woda” we Wrocławiu. Tam zdobyłam Grand Prix, a Sybilla pierwsze miejsce. Dzisiaj jest odwrotnie. Nie czuję
zawodu, ponieważ pierwsze miejsce ma swoje plusy
– dzięki temu będę mogła wystąpić w przyszłorocznej
edycji konkursu „Oceany” – zapewniała zadowolona
z werdyktu nasza reprezentantka – Aleksandra Kaleta. Drugie miejsce zdobyła Emilia Hamerlik ze Studia

Oceany po raz ósmy
Piosenki „Fart” w Bielawie za wykonanie piosenki
„Dobranoc panowie”, natomiast miejsce trzecie wyśpiewała Aleksandra Pełszyńska ze Studia Piosenki
„Beciaki” w Suwałkach za interpretację piosenki „Tango Tandresse”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano dwie nagrody ex equo – trzeciego miejsca. Zdobyli je: Grzegorz Cieciński z Wrocławia, niewidomy
wokalista, który wzruszył jury wykonaniem piosenki
„Diabły w deszczu” oraz Ola Gurdziel z XII Dywizji
Zmechanizowanej w Szczecinie za wykonanie piosenki „Na brzozowej korze”. Laureatką drugiego miejsca
została wychowanka Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Magdalena Mrożek. Zaprezentowała na scenie piosenkę pt. „Śliczna higieniczna”, a poza świetnymi warunkami wokalnymi pokazała zdolności aktorskie,
którymi wzbogaciła swoją interpretację wykonywanego utworu. Miejsce pierwsze przyznano Angelice
Gil z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie za wykonanie piosenki „Nim wstanie dzień”.
W gronie laureatów znalazły się również dwie wyróżnione osoby: Dorota Zysiak – reprezentantka Ośrodka Kultury w Niemodlinie, nagrodzona za interpretację piosenki „Konie” oraz Patrycja Brzezińska
z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu za wykonanie utworu „Muszę coś zrobić z włosami”.
W drugiej części koncertu wystąpił oczekiwany
przez wypełnioną po brzegi sali widowiskowej publiczność – Ryszard Rynkowski. Wokalista zaprezentował na scenie wiele swoich najsłynniejszych kompozycji. Pojawiły się takie hity jak: „Szczęśliwej drogi
już czas”, którą zadedykował wszystkim młodym ludziom kochającym muzykę i piękne słowo, „Dary
Losu”, „Dziewczyny lubią brąz”, „Za młodzi, za starzy” czy „Zwierzenia Ryśka” znane pod tytułem „Jedzie pociąg”. Artysta pomimo problemów zdrowotnych rozgrzał niemodlińską publiczność i rozbawił ją
swoją zabawną konferansjerką. Jedną ze swoich
piosenek zadedykował wszystkim wielkim nieżyjącym już polskim artystom. Wykonując przejmujący
utwór pt. „Wyspa”, oddał hołd Agnieszce Osieckiej
– stojąc i wpatrując się w portret poetki. W tym samym momencie każdy z obecnych na sali widzów zatrzymał na chwilę swoje spojrzenie w tym jednym
punkcie i wspomniał w myślach jedną z najzdolniejszych polskich pisarek. Była to najbardziej podniosła

chwila recitalu Ryszarda Rynkowskiego, a niejednemu zakręciła się łza w oku. Na zakończenie swojego
występu artysta zaprosił wszystkich do wspólnego
śpiewania, a tuż po koncercie spotkał się z fanami
w foyer Ośrodka Kultury, gdzie chętnie rozdawał
autografy i pozował do zdjęć.
Zarówno przesłuchania konkursowe oraz Koncert Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej zapisały się
w pamięci uczestników jako dzień pełen muzycznych wrażeń. Był to czas przepełniony wspaniałym
słowem patronki konkursu, wciąż żywej w piosenkach
– Agnieszki Osieckiej.
Natalia Kryjom

Sybilla Sobczyk, laureatka nagrody
Grand Prix

Fot. Jerzy Pietraszko

„I tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra (…)”
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Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe VIII Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2012”:
• Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi
• Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Józefowi Sebeście
• Staroście Opolskiemu Panu Henrykowi Lakwie
• Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” Pani Agacie Passent
• Prezesowi Firmy „Bazalt Gracze” Panu Andrzejowi Miście
• Prezesowi Firmy „Rapex Grabin” Panu Bronisławowi Haładusowi
• Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Panu Sławomirowi Kownackiemu
• Prezesowi RSP Wydrowice Panu Zbigniewowi Kosterkiewiczowi
• Firmie Międzynarodowy Transport Drogowy Kazimierz Skuratowicz
• Właścicielowi Cegielni Niemodlin Panu Józefowi Jakubikowi
• Prezesowi PSS Społem Panu Janowi Oleksie
• Właścicielom kwiaciarni „Sonia” Państwu Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Fot. Jerzy Pietraszko

Niemodlina

Każdy z nas miał w sobie
niezliczone pokłady pasji
Ze znanym wokalistą, pianistą
i kompozytorem Ryszardem Rynkowskim, specjalnym gościem
Koncertu Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” rozmawia Natalia
Kryjom.
„Puls Niemodlina”: Podczas Koncertu
Laureatów wystąpili młodzi wokaliści, którzy są dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Jakie wspomnienia towarzyszą
Rynkowskiemu, kiedy zagląda w przeszłość, do tych pierwszych muzycznych inspiracji?
Ryszard Rynkowski: Mój życiorys można
podzielić na etapy: amatorski i zawodowy. Ten pierw-

szy rozpoczął się bardzo wcześnie, bo w wieku 5 lat,
kiedy zacząłem grać na pianinie. Uczył mnie wtedy
gry parafialny organista. Dzięki tym lekcjom umiałem czytać z nut i zdobyłem muzyczne podstawy, które przydały się w szkole muzycznej, do której zacząłem chodzić w wieku 7 lat. W pierwszych latach
byłem prymusem, z czasem muzyka zeszła na drugi plan i w rezultacie skończyłem szkołę dość miernie.
Od ojca dostałem akordeon, nauczyłem się na nim
grać, a potem grałem na rodzinnych obiadach dostając w zamian słodycze. Najpiękniejszym jednak
okresem były dla mnie czasy liceum. Działałem wtedy w zespole muzyczno-teatralnym. Byłem w nim
szefem muzycznym. To był okres najcudowniejszych
przeżyć. Nikt wtedy nie liczył godzin, nie żałował
swojego wolnego czasu i każdy z nas miał w sobie
niezliczone pokłady pasji. W późniejszym życiu zawodowym nie było już miejsca na takie krystaliczne
chwile, zaczęła się kalkulacja…
„Puls Niemodlina”: Ma pan na myśli
czasy grupy VOX?

Ryszard Rynkowski: To był inny wymiar
współpracy. Oczywiście wspominam ten okres równie mile ze względu na błyskawiczny sukces, jaki
osiągnęliśmy. Chodzi mi tylko o samo podejście
do tworzenia muzyki, bez tego dziecięcego czystego
zapału i bezgranicznego oddania.
„Puls Niemodlina”: Jak zawiązała się
współpraca z grupą Vox?
Ryszard Rynkowski: Napisałem kiedyś
piosenki, które wylądowały w Teatrze na Targówku. Dzięki tym piosenkom poznałem Andrzeja Koziołę oraz Grzesia Markowskiego. To właśnie oni
zaprowadzili mnie do Victoria Singers, które później przekształciło się w grupę VOX. Grzesiek odszedł, znalazł swoje miejsce w grupie Per fect, a my
razem z Markiem Skolarskim – założycielem i kierownikiem grupy VOX znaleźliśmy Jur ka Słotę
i machina ruszyła. Po rozstaniu z chłopakami spotkałem Jacka Cygana.
„Puls Niemodlina”: Jacek Cygan jest
autorem tekstów do większości skomponowanych przez pana utworów. Lepiej jest
tworzyć muzykę do gotowego tekstu, czy
tekst do gotowej muzyki? W jaki sposób
współpracujecie?
Ryszard Rynkowski: Z Jackiem Cyganem
współpracuję już od 22 lat i mam nadzieję, że ta
współpraca będzie trwać aż do końca mojej kariery.
Sprawia nam ona ogromną radość. Naszą twórczość dopełnia fakt, że jesteśmy przyjaciółmi. Jest
między nami niesamowita symbioza emocjonalno-światopoglądowa, a to oznacza, że myślimy i postrzegamy podobnie. Być z przyjacielem i tworzyć
z przyjacielem to naprawdę jeden z najcudowniejszych darów losu mojego życia. Jeżeli chodzi o to, czy
wolę pisać muzykę do tekstów czy odwrotnie, to
przyznam się do tego, że z lenistwa wolę oddać Jackowi skomponowaną muzykę, a on już dopasuje sylaby i wyrazy do melodii. Trudniej jest mi pisać muzykę do tekstów. Wolę porozmawiać z Jackiem
na temat, który mnie interesuje i o którym chcę zaśpiewać. Jacek jest na tyle muzykalną i wrażliwą osobą, że kiedy daję mu wolną rękę, to on trafia w moje nastroje i oczekiwania.
„Puls Niemodlina”: A jakie są pana nastroje po Finale Bitwy na Głosy?
Ryszard Rynkowski: Ja od początku podchodziłem do tego programu bardzo chłodno. Całej szesnastce uczestników, którzy byli w mojej grupie powiedziałem, że to nie jest konkurs piękności
i nikt nikomu nie obiecuje żadnej kariery. Powiedziałem również, że po programie czeka ich powrót
do domu i codziennych zajęć, ale pomimo tego
możemy przeżyć naprawdę świetną przygodę. I tak
się stało! Doszliśmy do ścisłego finału. Uważam, że
najpiękniejszym elementem programu była nagroda, którą przeznaczano na cele charytatywne.
Oprócz radości ze śpiewania, program niósł konkretną pomoc. Zastrzeżenia mam jedynie do formy
sms-owego głosowania, które moim zdaniem nie
pokazuje prawdy.
„Puls Niemodlina”: A czego życzyłby
pan laureatom dzisiejszego Konkursu
na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki
Osieckiej?
Ryszard Rynkowski: Aby nie tracili zapału,
i żeby nigdy nie zdradzali siebie. Ja z wielki żalem patrzę na niektórych ludzi, którzy jeszcze 10 lat temu
tworzyli muzykę rock, a dzisiaj śpiewają pop – to jest
pewnego rodzaju zdrada, ale ona może wynikać
być może z tego, że trzeba z czegoś żyć. Czasami życie artysty jest o suchym chlebie i wodzie, ale jeżeli
się to kocha, to trzeba to wytrzymać.
„Puls Niemodlina”: Dziękuję za rozmowę.
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Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.

Obchody Święta Strażaka oraz XX-lecia
istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Niemal każdego dnia ratują ludzi, lecz w piątek 18 maja br. to
oni byli najważniejsi. Na placu
przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka
oraz XX-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Podczas ceremonii wręczono odznaczenia: medale za zasługi dla
pożarnictwa, odznaki okolicznościowe oraz honorowe.
Straż pożarna przechodziła wiele przeobrażeń,
od 1992 roku jej zakres zadań w Polsce został radykalnie poszerzony i objął, oprócz gaszenia pożarów:
ratownictwo techniczne, chemiczne, medyczne, ekologiczne, wodno-nurkowe oraz wysokościowe. Rok 1992
uważany jest za początek nowoczesnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień Strażaka to oficjalne święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2002 roku, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 r.
W tym uroczystym dniu świętują zarówno Państwowa,
jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Uroczystości związane z obchodami święta to wspaniała okazja do nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie oraz
wręczania odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków.
W uroczystościach odbywających się przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie wzięli udział Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy emeryci, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, przedstawiciele służb
współdziałających, władz samorządowych i administracyjnych.
Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku
przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Poliwodę
Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP

nadbryg. Karolowi Stępniowi. Następnie przywitano
zaproszonych gości: m.in. Starostę Opolskiego Henryka Lakwę, Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związków
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Krzysztofa Maślankiewicza oraz Wiceprezesa WOPR Województwa
Opolskiego Bolesława Kanię.
Podczas ceremonii w pierwszej kolejności wręczono odznaczenia „Zasłużonym Dla Ochrony Przeciwpo-

ciej Sytnik, na starszego strażaka: str. Mariusz Grochalski oraz Szymon Śliwka.
Po wręczeniu odznaczeń, dyplomów okolicznościowych oraz wyróżnień odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków przyjętych do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Dziewięciu strażaków wspólnym i donośnym głosem powtarzało tekst ślubowania strażaka:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka uroczyście ślubu-

żarowej”, które odbierano z rąk Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Karola Stępnia oraz Komendanta Miejskiego PSP w Opolu bryg. Pawła Kielara. Następnie uhonorowano strażaków odznaczeniem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaką honorową
„Zasłużony dla związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej”.
Podczas obchodów Święta Strażaka wręczono również nominacje na wyższe stopnie służbowe. Awans
na kapitana otrzymał mł. kpt. Mieczysław Palak,
na aspiranta sztabowego st. asp. Krzysztof Rams,
na aspirantów: mł. asp. Robert Gutka, Jan Krzywy oraz
Zbigniew Pietrzak, na młodszego ogniomistrza: st. sekc.
Grzegorz Bąk, Mariusz Piórkowski, Jacek Stępień
oraz Mirosław Tkacz, na starszego sekcyjnego: sekc.
Tomasz Adamowski, Artur Bencar, Tomasz Piątek, Ma-

ję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego
życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz
wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
Podczas wystąpień zaproszonych gości, które odbyły się zaraz po ślubowaniach, wyrażano wdzięczność i uznanie wszystkim strażakom zawodowym i druhom ochotnikom oraz emerytowanym funkcjonariuszom tworzącym podwaliny nowoczesnej formacji, jaką jest obecnie Państwowa Straż Pożarna. Z okazji
święta strażaków oraz przypadającego w tym roku
Jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej,
Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol
Stępień dziękował strażakom za ich odwagę, determinację oraz poświęcenie: – Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również wiele innych form
działalności ratowniczych. Byliśmy przed chwilą
świadkami złożonego ślubowania przez strażaków
wstępujących do służby. Słowa ślubowania są dewizą na całe życie zawodowe. Należy jednak pamiętać
o tym, że strażakiem się jest zarówno podczas służby, jak i poza nią. Narażanie swojego życia dla innych
to wielkie poświęcenie. Tylko życie poświęcone innym,
warte jest przeżycia. Myślę, że strażacy codziennie
dają tego dowód. Pragnę bardzo serdecznie za to podziękować.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystych obchodów zostali zaproszeni na ciepły posiłek
do Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Dla najmłodszych
widzów ceremonii, uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, strażacy przygotowali atrakcje związane z obsługą wozu strażackiego.
Natalia Kryjom
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Obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uświetniła uroczysta sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, która
odbyła się 30 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum w Graczach oraz Msza Św. w intencji
Ojczyzny odprawiona 3 maja
br. w kościele parafialnym
w Niemodlinie.

Przemawia przewodniczący Rady
Miejskiej Niemodlina Mariusz Nieckarz

Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.
Po przywitaniu przedstawicieli władz samorządowych na czele z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem oraz wszystkich zgromadzonych gości odczytano list Prezydenta z okazji Dnia
Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski zachęcał w nim do wspólnego przeżywania radości z polskich dokonań oraz nakła-

Święta miłości kochanej Ojczyzny
– obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Przedstawienie uczniów Publicznego
Gimnazjum w Graczach

Szkolne obchody trzeciomajowego święta
30 kwietnia br. w Zespole Szkół w Niemodlinie odbył się uroczysty apel z okazji
trzeciomajowego święta. 221 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki w Warszawie
uchwalił konstytucję – pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie.
Nowoczesna wówczas ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzała polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc
najgorsze nadużycia pańszczyzny.
Konstytucja zniosła liberum veto pozostawiające sejm na łasce każdego posła, który mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię,
popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej.
Montaż słowno-muzyczny, przypominający historię uchwalenia Konstytucji 3 maja, przygotowali
uczniowie klasy I c gimnazjum pod kierunkiem p. Doroty Moździerskiej.
E. Woźniak

niał do obchodzenia tego dnia w sposób szczególny. „Pamiętajmy, że to nasi przodkowie uchwalili
pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Czerpiąc
inspirację z najważniejszych intelektualnych dokonań
epoki, stworzyli nowoczesny dokument, który miał
sprostać wielkim wyzwaniom politycznej rzeczywistości […]. Apeluję też o wywieszanie flagi. Bądźmy dumni z naszych barw. Niech każdy polski dom zostanie
przystrojony w biel i czerwień, aby dać mocny wyraz
naszego przywiązania do narodowych symboli i tych
wielkich wartości, które kształtowały nas, Polaków,
na przestrzeni wieków […]. Wszyscy zadbajmy o to,
aby majowe dni były radosną „Majówką z Polską”
– nawoływał w liście Prezydent.
Po zamknięciu uroczystej sesji, przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, zaprosił zgromadzoną publiczność do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez
uczniów Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Gimnazjaliści przedstawili historię uchwalenia
Konstytucji 3 maja w bardzo wesoły i ciekawy sposób.
Nie zabrakło historycznych dat oraz wspaniałych występów: Magdaleny Borowicz wykonującej piosenkę
pt. „Hymn do miłości kochanej Ojczyzny” oraz młodych tancerzy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach. Dodatkowych wrażeń dostarczyły publiczności
nagrane przez gimnazjalistów filmy przedstawiające
charakterystykę czasów schyłku XVIII wieku, panującej ówcześnie mody oraz muzycznych preferencji odbiorców żyjących w tamtych czasach.
Przedstawienie zakończyła próba odtworzenia obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”.
Uczniowie naśladowali poszczególnych bohaterów pojawiających się na obrazie oraz przyjmowali ich pozy. Ostatni element przedstawienia rozbawił nie tylko widzów, ale również samych uczniów
występujących na scenie. Tym samym, dzień 3 maja niewątpliwie wpisał się w pamięć wszystkich
obecnych i uczestniczących w obchodach Święta
Konstytucji 3 Maja.
Natalia Kryjom
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„Święto Karpia” najlepszą inicjatywą 2011 roku
w województwie opolskim

Nagrodę z rąk marszałka województwa
opolskiego Józefa Sebesty odbiera
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Katarzyna Paszula-Gryf
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34 inicjatywy rywalizowały o nagrodę
marszałka województwa opolskiego
w konkursie „Partnerstwo bez granic”. Jego celem było wyłonienie najciekawszych
inicjatyw realizowanych przez samorządy
lokalne, instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe województwa opolskiego we
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Projekt „Święto Karpia” realizowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie rywalizował z 10 instytucjami publicznymi i w swojej kategorii zdobył pierwsze miejsce – nagrodę finansową w kwocie 5 tys. zł.
Komisja konkursowa oceniająca nadesłane projekty szczególną uwagę zwracała na pomysłowość,
innowacyjność i wzorcowy charakter inicjatywy, jej
rezultaty i perspektywiczność, odbiór zewnętrzny,
narzędzia promocji przed i po realizacji, liczbę partnerów, uczestników krajowych i zagranicznych, wykorzystanie zewnętrznych źródeł wsparcia oraz jakość przygotowanej dokumentacji. Podczas
uroczystości wręczenia nagród marszałek Józef Sebesta zapowiedział, że zamierza na bazie niemodlińskiego „Karpika” zorganizować ogólnopolskie obchody „Święta Karpia”.
Uroczystość rozdania nagród odbyła się 27
kwietnia br., a nagrodę odebrała dyrektor Ośrodka
Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula-Gryf.
Red.

„Przyjaciele znowu
razem” – wizyta
strażaków z Vechelde
W dniach 11–13 maja br. w gminie
Niemodlin gościła delegacja ośmiu
strażaków z zaprzyjaźnionej gminy
partnerskiej Vechelde. Strażacy pod dowództwem Komendanta Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej Petera
Splitta przybyli do nas w celu polepszenia działającej już długoletniej współpracy pomiędzy gminami.
W piątek 11 maja br. zostali przyjęci przez
burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Nieckarza oraz prezesa gminnego OSP
Krzysztofa Piątka wraz z przedstawicielami
poszczególnych jednostek.
Na zaproszenie komendanta gminnego
OSP Sławomira Gębskiego strażacy udali się
do Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Staży Pożarnej w Niemodlinie. Tam mieli
okazję zobaczyć nowy sprzęt, który pojawił
się w tej jednostce.
W następnym dniu strażacy udali się
do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Tam zostali zapoznani ze strukturą oraz działaniem
powyższej jednostki. Mieli również okazję wypróbować 30-metrową drabinę strażacką, którą dysponuje jednostka. W dalszej części wizyty w Opolu zwiedzili Wojewódzkie Stanowisko
Koordynacji PSP. Następnie udali się do Krasiejowa, gdzie mieli okazję poznać „Dinopark”.
Na koniec dnia zwiedzili kopalnię bazaltu
w Graczach, jednostki OSP w Graczach oraz

Strażacy z Vechelde

OSP w Rogach. Tam zobaczyli przebudowany
wóz bojowy, który podarowali gminie Niemodlin w roku 2010.
W niedzielę strażacy zostali zaproszeni
na ćwiczenia Ratownictwa Wodnego, które
odbywały się na akwenie wodnym w Turawie.
Na miejscu przyglądali się działaniom Jednostki Wodnej z Niemodlina. Mieli również
okazję wspólnie z kolegami z Polski ćwiczyć
na sprzęcie wodnym.
W czasie pożegnania z polskimi kolegami,
strażacy z Vechelde wyrazili ogromne zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz z gościnności, jaką ich obdarzono. Padły również
deklaracje dalszej współpracy. Komendant
Gminny Ochotniczej Straży Pożar nej Peter
Splitt wystosował zaproszenie dotyczące wrze-

śniowej wizyty polskiej delegacji strażaków
w Vechelde. Nasi przyjaciele udali się następnie w drogę powrotną.
W rozmowach z tłumaczem Grzegorzem
Budzem strażacy wielokrotnie podkreślali pozytywne wrażenia dotyczące nie tylko walorów
krajobrazowych naszej gminy, ale również
uprzejme usposobienie ludności ją zamieszkującej oraz zachwalali profesjonalne zorganizowanie wizyty przez Urząd Miejski w Niemodlinie. Ta wieloletnia współpraca zaowocowała
nie tylko przekazaniem wiedzy na temat działania pożarnictwa w Niemczech i w Polsce.
Narodziły się również międzynarodowe przyjaźnie, które pokonały historyczne bariery obustronnych uprzedzeń.
Grzegorz Budz
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Kanalizacja etap V
Po rozwiązaniu umowy z firmą „AZYSA”, Gmina Niemodlin w dniu 30 kwietnia 2012 r. podpisała umowę z nowym wykonawcą „WASBUD” Robert Wąs z siedzibą
w Grodkowie na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach zadania
Ochrona wód powierzchniowych zlewni
rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V”. Cała inwestycja realizowana
jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.
Zakres prac obejmuje roboty odtworzeniowe
fragmentów nawierzchni i części kanalizacji
na ulicach: Reymonta, E. Orzeszkowej, H. Sienkiewicza, B. Prusa, Opolskiej, Żeromskiego, Parkowej,
Gościejowickiej oraz na Osiedlu Liściastym, czyli
ulicach: Dębowej, Brzozowej, Polnej, Klonowej
i Lipowej. Całość kosztować ma ponad 3 mln złotych, a termin zakończenia robót wyznaczono
na 31 sierpnia 2012 r.
Szymon Daszkiewicz

Podpisanie umowy na remont świetlicy
wiejskiej w Rzędziwojowicach

nieść 448 925 zł. Na to przedsięwzięcie Gmina Niemodlin wyda z budżetu 158 878 zł, pozostałe środki w wysokości 290 047 zł. pochodzą z Funduszy
Unijnych, a dokładniej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szymon Daszkiewicz

Kajakiem
po Ścinawie Niemodlińskiej
26 kwietnia 2012 r. obył się testowy spływ rzeką Ścinawą Niemodlińską. Dwaj niemodlińscy miłośnicy kajakarstwa Grzegorz Krzyśków oraz Irene-

Remont świetlicy wiejskiej
w Rzędziwojowicach

usz Kiełb postanowili sprawdzić, czy można organizować na niej spływy kajakowe. Ponad ośmiokilometrowy odcinek z Niemodlina przez Szydłowiec
Śląski do Magnuszowic w rekreacyjnym tempie pokonany został w niespełna trzy godziny. Na pierwszym odcinku z Niemodlina do Szydłowca Śląskiego przygotowanym należy być do dwóch
„przenosek” na skutek występujących spiętrzeń wody. Niedogodności rekompensują jednak wspaniałe widoki, spokojny charakter rzeki oraz możliwość
obcowania z naturą. Rosnące wzdłuż rzeki drzewa
swoim systemem korzeniowym tworzą naturalne
faszyny. W niedalekich odstępach spotkać można
gniazdujące tu kaczki płochliwie reagujące na nowych użytkowników rzeki. Kolejny etap z Szydłowca
Śląskiego do Magnuszowic przepłynąć można już
bez problemu, jednak występują tu bardzo wysokie,
ograniczające widoczność brzegi. Gmina Niemodlin liczy na to, że w przyszłości po całkowitym uregulowaniu rzeki przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, na Ścinawie
rozwinie się turystyka kajakowa, podobnie jak to się
stało na Małej Panwi. Dobrze mieć na swoim terenie odcinek rzeki, która również nadaje się na tego
typu atrakcje turystyczne, zapraszamy zatem
na spływ Ścinawą Niemodlińską.
Serdecznie podziękowania dla Domu Monaru
w Graczach za wypożyczenie sprzętu.
Grzegorz Krzyśków

Spływ Ścinawą Niemodlińską

16 maja 2012 roku burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz podpisał umowę z Arkadiuszem Bączkowskim, właścicielem firmy „DEK-REM II” na realizację
zadania pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach”. Wykonawca został wyłoniony w przetargu.
Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę
istniejącej świetlicy wiejskiej. Dzięki rozbudowie powstaną nowe pomieszczenia: kuchnia, zaplecze sanitarne i pomocnicze. Przebudowa będzie polegała
na naprawie dachu, dociepleniu, wymianie elementów drewnianych okien i drzwi oraz budowie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. Termin zakończenia
prac według zawartej umowy został wyznaczony
na 30 września 2012 roku. Całkowity koszt inwestycji według podpisanej umowy z wykonawcą ma wy-

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

„U Mroza”
AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25
tel. 77 460 64 77

GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres) • biżuteria nazębna
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
KONTRAKT Z NFZ tylko dla dorosłych
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Krzysztof Bojarski w czasie pokazu

Pokaz wędkarstwa
W sobotni poranek 21 kwietnia br.
na Zalewie Ścinawy Niemodlińskiej odbył
się pokaz wędkarstwa wyczynowego dla
dzieci i młodzieży z gminy Niemodlin, zorganizowany przez Wędkarski Klub Sportowy „Sokół” Niemodlin.
Wędkarski Klub Sportowy „Sokół” Niemodlin to
nowo powstały klub, zrzeszający piętnaście osób
– miłośników wędkarstwa. Jego celem jest działalność reprezentacyjna w zawodach spor towych
na szczeblu okręgu oraz szkolenia dzieci i młodzieży
w sztuce wędkarskiej. W swoich szeregach zrzesza
doświadczonych instruktorów Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz zawodników czynnie startujących w zawodach, zarówno na arenie okręgowej, jak
i ogólnopolskiej.
Działalność szkoleniową klub rozpoczął we
współpracy ze szkołami – Szkołą Podstawową nr 1
i nr 2 w Niemodlinie. To właśnie w tych placówkach
odbyły się pierwsze spotkania z dziećmi, których tematyka obejmowała wiedzę teoretyczną z zakresu
wędkarstwa. – Dzisiejszy pokaz na Ścinawie to kolejny
etap naszego szkolenia, tym razem praktycznego, czyli podsumowanie tego, czego najmłodsi dowiedzieli się
podczas naszych spotkań w szkole – mówi Józef KramKuba Sopel

czyński, prezes WKS „Sokół” Niemodlin. W programie
znalazł się pokaz sprzętu wędkarskiego, jego dobór
oraz najlepsze metody łowienia, przygotowanie przynęty i zanęty, a wszyscy chętni mogli spróbować
swoich sił i zarzucić wędkę. – Poprzez naszą inicjatywę chcemy zachęcić młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu na łonie natury, obcowania z nią, poznawania walorów przyrodniczych naszej gminy. To także
szkoła wychowania – trzeba wiedzieć jak zachować się
nad wodą, przestrzegać regulaminu, dbać o bezpieczeństwo, a przede wszystkim o porządek na swoim
stanowisku. Poza tym to, co robimy z dziećmi i młodzieżą, przekazując wiedzę w teorii i praktyce, na pewno
stanowi dobre przygotowanie do zawodów wędkarskich. Starsza młodzież już próbuje łowić tak jak doświadczeni wędkarze – podkreśla Józef Kramczyński.
– Mamy nadzieję, że chętnych będzie nam przybywać.
Pierwsze spotkania w szkole i dzisiejszy pokaz są dowodem na to, że jest zainteresowanie wędkarstwem. Co
więcej, nie tylko chłopców! Na pierwsze spotkanie
w PSP nr 1 przyszło aż osiem dziewcząt – cieszy się prezes klubu.
Pokaz był wstępem do planowanego przez klub
cyklu szkoleń z tematyki wędkarstwa wyczynowego.
– Będziemy starali się o szersze finansowanie naszej inicjatywy, m.in. złożymy ofertę do gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– zapowiada Krzysztof Bojarski, zastępca prezesa
WKS „Sokół” Niemodlin.
Katarzyna Paszula-Gryf

Obserwacja w Graczach
W ramach projektu „VT2012” Zakładowy Dom Kultury w Graczach zorganizuje
obserwację astronomiczną na terenach
pozamiejskich.
Średnio raz na 120 lat planeta Wenus wędruje
przez tarczę Słońca. 6 czerwca br. zjawisko to będzie
widoczne z Ziemi. Obserwacja będzie miała miejsce
w Graczach na stadionie sportowym w poranek 6
czerwca br. w godz. od 4.00 do 6.00. We współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim będzie można
obejrzeć to widowiskowe zdarzenie za pomocą profesjonalnego teleskopu, a o wszystkim będzie opowiadał astrofizyk Dawid Moździerski, który pracuje
we wrocławskim planetarium.
Jeśli pogoda nie dopisze, zjawisko będzie można obejrzeć w graczewskim domu kultury, gdzie
na telebimie będzie transmitowany obraz z Internetu, połączony z okolicznościowym wykładem.
Red.
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Trzymamy rękę
na pulsie

• 20 kwietnia br. w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich nieznany sprawca,
otwierając kłódkę dopasowanym kluczem, włamał się do piwnicy, z której skradł sprzęt wędkarski. Straty 4 tys. zł.
• 21 kwietnia br. w Niemodlinie na Osiedlu Piastów nieznany sprawca włamał się do zbiornika
w autobusie marki DAF, z którego skradł 70 litrów
oleju napędowego na szkodę PKS w Opolu. Straty 412 zł.
• 21 kwietnia br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym Scania, z którego
skradł 100 litrów oleju napędowego. Straty 600 zł.
• 25 kwietnia br. mieszkaniec Rogów w trakcie
spaceru ujawnił 4 skorodowane pociski artyleryjskie.
• 9 maja br. mieszkaniec Graczy podczas wykonywania prac polowych odnalazł przedmiot przypominający pocisk ar tyleryjski.
• 9 maja br. w Graczach patrol SPPP Opole zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
• 11 maja br. nieznany sprawca wyłamując
korek wlewu włamał się do zbiornika paliwa w samochodzie marki Citroen Jumper, z którego
skradł 30 litrów oleju napędowego. Straty 200 zł.
• 11 maja br. w Sadach policjanci z SPP KWP
w Opolu zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem.
Zebrał: Michał Graczyk

„PRIMAVERA”
Pizzeria inna niż była

Niemodlin, Rynek 49
Tel. 77 460 72 22,
77 460 82 22

Dowóz na terenie Niemodlina GRATIS, poza – tylko 5 zł.
NOWE NIŻSZE CENY:
• Kubełek duży 9.90 • Placek po węgiersku 9.90
• Knysza 9.90 • Tortilla 9.90
PAKUJEMY WSZYSTKO NA WYNOS!
(Zestawy obiadowe i inne)
Co najmniej raz w miesiącu w sobotę
organizujemy koncerty!!!

Skorzystaj z kalendarza promocji
Zbierz 10 kuponów z kartonów pizzy, a otrzymasz smaczny posiłek do wyboru.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
za okres od 29 marca 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r.
• W dniu 31 br. marca burmistrz wziął udział w zebraniu sprawozdawczym P. O. D. ZŁOCIEŃ
w Niemodlinie, na którym omawiano między innymi formy współpracy gminy z działkowcami.
• W dniu 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie projektanta oraz strażaków z OSP Grodziec w sprawie ostatecznego usytuowania remizy OSP w tej miejscowości.
• W dniu 6 kwietnia br. burmistrz spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstwa energetycznego TAURON w celu ustalenia zasad konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
• W dniu 11 kwietnia br. burmistrz dokonał oceny pracy dyrektorów szkół: gimnazjum w Graczach
oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie.
W tym samym dniu rozpoczęła się doraźna kontrola RIO w zakresie dochodów gminy w latach 2006-2011.
• W dniu 12 kwietnia br. burmistrz wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu gmin zamierzających utworzyć aglomerację opolską.
• W dniu 13 kwietnia br. burmistrz spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w celu zapoznania się z wariantami przebiegu budowy drogi pomiędzy Graczami a Górą oraz
możliwości budowy odwodnienia drogi w Graczach. W tym samym dniu z inicjatywy burmistrza
odbyło się pierwsze forum przedsiębiorców niemodlińskich.
• W dniu 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie burmistrza z Komendantem Miejskim Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu w celu omówienia aktualnych zagrożeń pożarowych oraz omówienia
współpracy gminy i PSP w 2012 roku.
W tym samym dniu gośćmi burmistrza byli strażacy OSP z Krasnej Góry, którzy zwrócili się z prośbą o wybudowanie garażu dla wozu bojowego w tej miejscowości. Również w tym samym dniu
burmistrz spotkał się z sołtysem i radą sołecką w Roszkowicach.
• W dniu 18 kwietnia br. odbyły się rozmowy burmistrza oraz skarbnika gminy z Prezesem WFOŚiGW w Opolu na temat możliwości aneksowania umowy dotyczącej finansowania kanalizacji
Niemodlina – etap V.
• W dniu 19 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw oświaty z udziałem Sekretarza Powiatu Opolskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie. Głównym tematem
spotkania było omówienie możliwości utworzenia technikum w Niemodlinie.
• W dniu 20 kwietnia br. z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie sołtysów z dzielnicowymi
komisariatu policji w Niemodlinie.
• W dniu 24 kwietnia br. dokonano oceny stanu rowów melioracyjnych o znaczeniu przeciwpowodziowym na terenie całej gminy.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków
Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla członków
ich rodzin, mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro) i 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. Psycholog przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej po uprzednim
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Ośrodka (tel. 774607945 w. 21).
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego.
Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.
Godziny przyjęć mieszkańców:
• czwartek: od 14.00 do 17.00 – Specjalista terapii uzależnień.
• piątek (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu): od 8.30 do 11.30 – Instruktor terapii uzależnień.
Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego (nr tel. 77/ 4 606 313).

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
– wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokalu mieszkalnego nr 7 poł. w budynku nr 2 przy ul. Brzeskiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki
nr 427/4;
• lokali mieszkalnych nr 1 i 4 poł. w budynku nr 31 przy Rynku w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki
nr 456/14,
– wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w Niemodlinie przy Alei Wolności w Niemodlinie – części działki nr 760/1:
• w trybie bezprzetargowym na okres
do 3 lat o powierzchni 180m2 (na miejsca
parkingowe);
• w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego 2 x po17,50m2 (na ustawienie blaszanego boksu garażowego):
Informacji udziela się w pokoju
nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295-7
wew. 209.

PRZYPOMNIENIE
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych o obowiązku uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie
w 2012 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych!
Przypomina się, że stosownie do postanowień art. 111 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia
do dnia 31 maja 2012 r. drugiej raty opłaty
za korzystanie w 2012 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 – 88901079 – 0009
– 4009 – 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 maja 2011r.
W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie,
a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych można
będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

XXIV SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie…
W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na której Rada Miejska w Niemodlinie rozpatrzyła projekty i podjęła następujące uchwały:
• uchwała Nr XXIV /148/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
• uchwala Nr XXIV /149/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012.
• uchwała Nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
• uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników
drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej.
• uchwała Nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Niemodlin
w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Niemodlin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
• uchwała Nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach.
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 Z. Romańczukiewicz

Szkolenie obronne …
W dniach 25 -27 kwietnia br. odbyło się szkolenie obronne. Jego głównym celem było podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności wymaganych do realizacji zadań obronnych zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy oraz
zgrywanie obsady osobowej, doskonalenie wiedzy i sprawdzenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu służby Stanowiska Kierowania
i Stałego Dyżuru Burmistrza w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.
W dniu 25 kwietnia br. odbył się aplikacyjny trening Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru.
W dniach 26-27 kwietnia br. sześciu pracowników Urzędu Miejskiego, w tym burmistrz Niemodlina,
uczestniczyło w szkoleniu wyjazdowym w Turawie zorganizowanym we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu oraz innymi gminami powiatu opolskiego.
Wykłady z zakresu spraw obronnych prowadzili m.in. przedstawiciele policji, państwowej straży
pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, weterynarii oraz
ratownicy PCK.
Insp. GCR. Z. Romańczukiewicz

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie w czasie zajęć
teoretycznych
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Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza
nieograniczone przetargi ustne
na dzierżawę części nieruchomości
oznaczonej nr. działki 760/1 k. m. 10
położonej w Niemodlinie przy Alei
Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze
wieczystej KW OP1O/89561/2. Stanowi własność Gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargów jest wysokość
czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów garażowych nr 9
i nr 10.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 9
o powierzchni 17,50 m2 – wynosi 23,00 zł
miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym
nr 10 o powierzchni 17,50 m2 – wynosi
23,00 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny
podatek VAT wg obowiązujących przepisów
(obecnie obowiązuje stawka 23%).
Przetargi odbędą się 15 czerwca 2012
roku o godzinie 10.00 (poz. 1) i 10.10 (poz. 2)
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł
za każdy boks do dnia 12 czerwca 2012 roku do godz. 14.00.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(tel. 77- 4606295 do 7) Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 29 czerwca 2012r. zawrzeć
umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie
przepadkowi.

PULS

Ludzie
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Niemodlina

Wiem, co jem

„Puls Niemodlina”: Co się kryje pod nazwą Rodzinny Ogród Działkowy „Złocień”?
Tadeusz Lasota: ROD „Złocień” w Niemodlinie to ogromny obszar działkowy składający się aż
z siedmiu kompleksów. Działkowe tereny mieszczą
się przy ulicach: Mickiewicza, Kilińskiego, Krótkiej,
Dąbrowszczaków, Dębowej oraz Lwowskiej-Podwale.
Ta ostatnia stanowi największy kompleks, posiadający ponad 300 działek. Niestety, najczęściej właśnie
te tereny narażone są na niszczycielskie siły natury
i są często podtapiane. W sumie posiadamy 590
działek, z których użytkowych jest 446.
„Puls Niemodlina”: A co z pozostałymi
terenami? Kto się nimi opiekuje?
Tadeusz Lasota: O nieużytkowane tereny
dba zarząd. Staramy się kosić regularnie trawę oraz
systematycznie usuwać chwasty. Działki czekają
na to, aby ktoś się nimi zajął. Każdy, kto ma ochotę
posiadać kawałek ziemi, jest mile przez nas witany.

„Puls Niemodlina”: Czy trzeba spełnić
jakieś wymagania, aby stać się członkiem
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złocień”?
Tadeusz Lasota: Wystarczy przyjść i wyrazić
swoje zainteresowanie posiadaniem działki. Następnie pobierana jest jednorazowa wpłata wpisowa
w wysokości 180 zł. Zbieramy również roczne składki za użytkowanie działki, a ich cena uzależniona jest
od wielkości posiadanego terenu. Składka roczna
wynosi 20 groszy od metra kwadratowego, co
w przeliczeniu daje np. 60 zł za 3-arową działkę. Ponadto każdy z członków posiada legitymację działkowca.
„Puls Niemodlina”: A gdzie mieści się
wasz zarząd i z ilu składa się osób?
Tadeusz Lasota: Zarząd składa się z siedmiu
osób. Wiceprezesem jest Ryszard Kieroch a sekretarzem Anna Martynowicz. Siedziba zarządu mieści
się na ulicy Krótkiej 5b, otwarta jest we wtorki i piątki od godziny 16:00 do 18:00.
„Puls Niemodlina”: Na czym polega
praca zarządu i współpraca pomiędzy zarządem a członkami ROD „Złocień”?
Tadeusz Lasota: Przede wszystkim dbamy
o ziemię nieużytkowaną. Ponadto rozporządzamy funduszami składkowymi. Zachęcamy członków do korzystania ze sprzętu, jakim dysponujemy, a są to: kosiarka, kosa mechaniczna, opryskiwarka oraz szlifierka
do ostrzy. Staramy się walczyć z różnymi formami
wandalizmu, który czasem dotyka nasze działki, mam
tu na myśli kradzież ogrodzeń czy niszczenie mienia.
„Puls Niemodlina”: A jak radzicie sobie z niszczycielskimi siłami natury?
Tadeusz Lasota: Kiedy zostałem prezesem,
a było to dokładnie 27 kwietnia 2010 roku, tuż na początku mojej kadencji obfite deszcze zalały cały ob-

Spotkanie z przedsiębiorcami
13 kwietnia br. w restauracji „Na Wyspie” burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz zorganizował pierwsze forum przedsiębiorców niemodlińskich.
Rozpoczynając spotkanie burmistrz zapewniał zebranych, jak ważna jest inwestycja dla naszego regionu, która nie tylko pozwoli na rozbudowę gminy, jej unowocześnienie, ale również
zapewni nowe miejsca pracy. Uczestnicy mogli
bliżej zapoznać się z dotychczasowymi działaniami inwestycyjnymi gminy Niemodlin, dzięki przygotowanej przez burmistrza prezentacji.
Informacje dotyczyły inwestycyjnych działań
gminy Niemodlin w latach 2008–2012, których
nakłady do roku 2011 wyniosły 25 052 336 zł.
Wśród nich znalazły się m. in.: budowa kompleksu spor towego do programu „Moje boisko Orlik 2012”, zakup aparatury medycznej do SZOZ
w Niemodlinie, wykonanie studni głębinowej
w Graczach, budowa hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie oraz rekultywacja wysypiska we
wsi Rogi.
Burmistrz przedstawił zgromadzonym plany
związane z rozpoczętymi inwestycjami gminy oraz
tymi, które w niedalekiej przyszłości zostaną zreali-

zowane. Wymienione zostały plany związane m.in.
z rewitalizacją śródmieścia Niemodlina oraz parku miejskiego, remontem budynku Ośrodka Kultury, modernizacją oświetlenia gminy, budową
mieszkań socjalnych.
W zestawieniu gmin oraz jednostek organizacyjnych gmin powiatu opolskiego zaakceptowanych w ramach programów: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

Z Tadeuszem Lasotą, prezesem
kompleksu działkowego Rodzinny
Ogród Działkowy „Złocień” w Niemodlinie rozmawia Natalia Kryjom.

szar przy ulicy Lwowskiej-Podwale. Oczywiście składki roczne były za małym funduszem na naprawę
szkód wyrządzonych przez powódź. Dlatego zgłosiliśmy się do Krajowej Rady Działkowców mieszczącej się w Warszawie. Przyznała nam ona bezzwrotną zapomogę w wysokości 20 tys. zł na usuwanie
skutków powodzi. Przeznaczyliśmy te pieniądze
na regenerację ogrodzeń, które najbardziej ucierpiały, na badania zdatności ziemi oraz inne potrzebne
wydatki. Bardzo pomógł nam również burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz, który przeznaczył dla najbardziej poszkodowanych 15 ton wapna.
„Puls Niemodlina”: Jakie jest aktualne
zainteresowanie działkami?
Tadeusz Lasota: Niestety, ale starsi właściciele działek uskarżają się na swoje dzieci i wnuki,
które nie chcą przejąć działek czy nawet pomóc
w ich obrabianiu. Zdarzają się też osoby, które z wielkim zapałem łapią za grabie i pomimo wieku czy
zdrowia spędzają na działce praktycznie cały dzień.
Jedną z członkiń ROD „Złocień” jest 84-letnia kobieta, która w tym roku również zapowiedziała, że działki nie oddaje, bo uwielbia spędzać na niej czas.
„Puls Niemodlina”: A czy prezes lubi
spędzać czas na działce?
Tadeusz Lasota: Uwielbiam! To jest mój sposób na odstresowanie. Powiem szczerze, że nic nie
smakuje tak dobrze, jak wychodowane przez siebie
warzywa i owoce. Ostatnio nawet gotowałem
barszcz z kupnych buraków i brakowało mi w nim
prawdziwego smaku. Posiadając własną działkę
wiem, co jem i to jest dla mnie najważniejsze. Polecam to naprawdę każdemu!
„Puls Niemodlina”: Dziękuję za rozmowę.
Tadeusz Lasota: Dziękuję i serdecznie nakłaniam wszystkich Czytelników „Pulsu Niemodlina”
do uprawiania własnej działki.
oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20072013, gmina Niemodlin zajęła pierwsze miejsce,
wyprzedzając tym samym takie gminy, jak: Popielów, Prószków, Ozimek czy Tarnów Opolski. Starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez gminę Niemodlin przyniosły
w latach 2008-2010 kwotę w wysokości
22 590 391,10 zł.
Po wystąpieniu burmistrza głos zabrały:
skarbnik gminy Alicja Domalewska oraz dyrektor
Banku BZWBK Grażyna Oleksy. Po części oficjalnej spotkania, przyszedł czas na rozmowę
z przedsiębiorcami, podczas której każdy z obecnych na sali mógł zabrać głos i przedstawić swoje zdanie na forum.
Natalia Kryjom

Wystąpienie dyrektor
BZ WBK
w Niemodlinie
Gryżyny Oleksy

Kultura

Wyśpiewała Grand Prix we Wrocławiu
W piątek 13 kwietnia br. wokalistki Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie – Aleksandra Kaleta, Justyna Adamowska i Magdalena Mrożek – wzięły udział
w XI Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo
Wielka Woda” we Wrocławiu. Do konkursu przygotowały się pod kierunkiem Katarzyny
Paszuli-Gryf i Pawła Ostrowskiego.
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Po przesłuchaniach konkursowych dwie z nich zakwalifikowały się do galowego koncertu laureatów.
Podczas finału werdykt odczytał przewodniczący jury
– Wacław Juszczyszyn, lider zespołu Wolna Grupa Bukowina. Justyna Adamowska za interpretację piosenki
„Tygrysie tango” zdobyła wyróżnienie, natomiast Aleksandra Kaleta za pełne emocji wykonanie utworu
„Świat Ordonki” i wrażliwość sceniczną otrzymała nagrodę Grand Prix, która odebrała z rąk prezydenta
Wrocławia Rafała Dutkiewicza. – Jestem zaskoczona
nagrodą, nie spodziewałam się takiego wyróżnienia
– mówiła Ola Kaleta tuż po odczytaniu werdyktu. Podczas finałowego koncertu laureatów, który odbył się
w Centrum Kultury – Zachód we Wrocławiu, wokalistki zaśpiewały nagrodzone utwory. W przyszłym roku
Ola Kaleta weźmie udział w pracach jury konkursu
„Bardzo Wielka Woda” i wykona „Świat Ordonki”, jako
laureatka nagrody Grand Prix.
To jednak nie pierwsze nagrody, które reprezentanci z Niemodlina przywieźli z „Bardzo Wielkiej Wody”.
Aleksandra Kaleta powtórzyła sukces Magdaleny Krzemień, która w 2006 r. zdobyła nagrodę Grand Prix
za interpretację piosenki „Gafy”. Podczas tej samej
edycji Tomasz Łozowicki utworem „Miasteczko Bełz” wyśpiewał drugie miejsce. Dwa lata wcześniej, w 2004 r.,
wyróżnienie przywiozła z Wrocławia Katarzyna Grygiel
za wykonanie piosenki „Człowiek piękny jest”. Późniejsze lata to kolejne wyróżnienia – Justyny Adamowskiej
za „Pornografię” i „Czarne perfumy”, Karoliny Spólnickiej za „Proszę sądu”, Magdaleny Krzemień za „Ucisz
serce” oraz kolejny sukces i miejsce pierwsze za wykonaną przez Magdalenę Krzemień „Rozmowę poety
z komornikiem”.
Red.

Pasmo sukcesów
w Korfantowie
26 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Korfantowie już po raz XXI odbył
się Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki, na którym zaprezentowały się wokalistki Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Aleksandra Kaleta – podopieczna Katarzyny Paszuli-Gryf zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych prezentując piosenki: „Miłość” z repertuaru Marka Grechuty
oraz „Do łezki, łezka”, ze słowami Jonasza Kofty. W tej samej kategorii Marlena Borowicz – wychowanka Natalii Kryjom wyśpiewała miejsce
drugie. Nagrodzono ją za wykonanie piosenek
„Brzydcy” Grażyny Łobaszewskiej oraz „Taki
cud i miód” Danuty Błażejczyk. Za „Dzikie wino”
Marka Grechuty oraz „Trafił swój na swego”
Agnieszki Osieckiej, wyróżnienie otrzymała Marta Fedorowicz. W kategorii szkół podstawowych
wyróżnienie powędrowało do Wiktorii Grudniok
– podopiecznej Magdaleny Krzemień.
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Red.

Aleksandra Kaleta

Wyróżnienie dla Magdaleny Krzemień
Magdalena Krzemień, wokalistka Sceny Młodzieżowej działającej w Ośrodku Kultury i instruktor śpiewu, została wyróżniona w opolskich eliminacjach do „SuperDebiutów” 49. KFPP Opole 2012.
Eliminacje odbyły się w dniu 19 kwietnia br. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Jury w składzie: Elżbieta Zapendowska (specjalistka od emisji głosu), Anna Panas (piosenkarka jazzowa),
Olaf Deriglasoff (muzyk, basista) spośród ośmiu wykonawców biorących udział w eliminacjach najwyżej
oceniło występ Piotra Jurkowskiego z zespołem Sam Wiesz Kto, który będzie reprezentować Opolszczyznę na opolskim festiwalu.
Podczas przesłuchań nasza reprezentantka wykonała przearanżowaną wersję hitu „Sutra” grupy SiStars.
Jurorzy wyróżnili ją za warunki wokalne. I nic dziwnego. Bo słuchając tej piosenki, trudno nie czuć ciarek ganiających po plecach. Należy dodać, że to już drugie z rzędu wyróżnienie przyznane wokalistce w konkursie
debiuty. – Do trzech razy sztuka – powiedział tegoroczny laureat Piotr Jurkowski, który podobnie jak Magda
doceniony został w dwóch edycjach konkursu. Za trzecim razem wygrał…
Red.
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DNI NIEMODLINA 16-17 czerwca 2012 r.
SOBOTA, 16 czerwca 2012 r.

Wiosenny dzień kulturalnych
wydarzeń
Za nami kolejny
wspaniały artystyczny wieczór. 19 kwietnia br. na scenie widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie wystąpiła jedna z wokalistek Sceny Młodzieżowej
– Dorota Zysiak. Tuż
po jej występie odbył się wernisaż prac młodego artysty – Rafała Kraski.
– Dorota nas zaczarowała – mówiły podekscytowane występem, koleżanki wokalistki. Ich zdanie podzieliła również instruktorka śpiewu Magdalena Krzemień:
– Trudny repertuar wymaga nie tylko świetnej techniki
wokalnej, ale przede wszystkim niezwykłej wrażliwości.
Dorota zachwyciła mnie swoją artystyczną dojrzałością
– zrobiła wielki postęp.
Podczas recitalu pojawiły się chwile refleksji, głębokie teksty oraz romantyczne dźwięki, a wszystko to podkreślił kobiecy wdzięk oraz zmysłowy głos młodej artystki. Ale, jak trudne byłoby śpiewanie bez muzyki? Zadbali o nią: Paweł Ostrowski oraz Katarzyna Paszula
– Gryf. Współpracując, stworzyli ciekawe aranżacje utworów, które zaprezentowała publiczności Dorota Zysiak.
Dodatkowych wrażeń estetycznych dostarczyła widzom wystawa prac Rafała Kraski, podczas której można było podziwiać serię portretów wykonanych ołówkiem.
– Cieszę się, że prace zostały tak pozytywnie przyjęte.
Usłyszałem dzisiaj wiele ciepłych słów. Jest to dla mnie
ważne, ponieważ to mój pierwszy wernisaż – zapewniał
artysta. Wśród prac znalazły się portrety, które wręcz
z fotograficzną dokładnością prezentowały twarze takich gwiazd, jak m. in.: Anthony Hopkins, Milla Jovovich
czy Jessica Alba.
Prace Rafała Kraski wystawione są w foyer Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Chętnych serdecznie zapraszamy do oglądania przepięknych portretów.
Natalia Kryjom

Wystawa „Karpika”
w Muzeum w Nysie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz firma
„Ornament” z Nysy serdecznie zapraszają
na uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia istnienia firmy, które odbędzie się 1 czerwca br.,
o godz. 18.00 w Muzeum w Nysie, ul. Biskupa
Jarosława 11.
W programie: prezentacja firmy „Ornament”, recital Magdaleny Krzemień oraz otwarcie pokonkursowej wystawy Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego w „Karpik”.

IMPREZY KULTURALNE
(sala widowiskowa Ośrodka Kultury)
12.00 – koncert uczniów – podsumowanie zajęć instrumentalnych
14.00 – koncert Studia Piosenki działającego przy OK
16.00 – pokaz grup tanecznych RYTMIX
17.00 – „Kopciuszek inaczej – współczesna wersja bajki” – spektakl dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu grupy teatralnej OK
19.00 – koncert zespołów młodzieżowych działających przy OK
20.30 – zabawa taneczna z zespołem Miraż (plac przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie)
IMPREZY SPORTOWE
10.00 – otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Streetballu Mężczyzn - plac przy
Ośrodku Kultury
10.00 – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci (Vechelde-Stity-Brzeg-SkarbimierzNiemodlin) – boisko ORLIK 2012
10.00 – Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego (Stity-Niemodlin) – hala widowiskowosportowa
13.00 – Turniej Koszykówki Chłopców z udziałem drużyn z Opola, Prudnika, Brzegu
i Niemodlina – hala widowiskowo-sportowa
15.00 – Niemodlińska Liga Piłkarska – boisko Orlik 2012
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
11.00 – 18.00 – piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1
12.00 – 16.00 – festyn rodzinny w Przedszkolu nr 1 „Bajka”
Wystawa prac koła plastycznego działającego przy OK
Atrakcje dla dzieci – dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, eurobangi.

NIEDZIELA, 17 czerwca 2012 r.
7.00
– zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Niemodlina
9.00
– Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów – hala widowiskowo-sportowa
Basen w Lipnie:
9.00
– Triathlon
11.00 – Turniej piłki plażowej
13.00 – Festyn na basenie w Lipnie - otwarcie sezonu
W programie: zawody sportowe, zawody pływacie, konkursy dla dzieci, występ Studia
Piosenki z OK, podsumowanie rajdu pieszego, rowerowego, konnego i wręczenie nagród.
17.00 – promocja książki dr Janiny Domskiej „Monografia Niemodlina” – sala
widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE – 16 - 17 czerwca 2012 r.
RAJD „W POSZUKIWANIU DAWNYCH BORÓW"
TRASY RAJDU
TRASA I: Piesza ścieżka dydaktyczna
16.06.2012 r. - Niemodlin – Rogi (15 km)
17.06.2012 r. - Rogi – Niemodlin (6 km)
TRASA II: Rowerowa ścieżka dydaktyczna
17.06.2012 r. - Niemodlin – Lipno (25 km)
TRASA III: Konna ścieżka dydaktyczna
15/16/17.06.2012 r. - Wokół Niemodlina (40 km)

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wspólnej zabawy
z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2012 r., godz.13.00
W programie:
• pokaz strażacki
• konkurs plastyczny z nagrodami „kredą po asfalcie”
• rysowanie na sztalugach
• konkurs na najlepsza karykaturę
• konkursy zręcznościowe
• konkurs piosenki dla najmłodszych z nagrodami
• słodki poczęstunek
Zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami do wspólnej zabawy!!

Edukacja

Przedszkolaki w drodze na przedstawienie

czach, II miejsce przypadło Mateuszowi Jadachowi z PG
w Graczach, a III miejsce zajął Michał Szymczak z Domu Dziecka w Strzegowie. Specjalne wyróżnienie przypadło też najmłodszemu szachiście – Jakubowi Czechowi, który dzielnie zdobywał kolejne punkty.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo za liczne coroczne uczestnictwo uczniom ze szkoły w Rogach, Grabinie, Graczach
i wychowankom Domu Dziecka w Strzegowie. Pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim opiekunom
i rodzicom, którzy zechcieli towarzyszyć swoim podopiecznym i wspierać ich wysiłki przy planszy.

IX Wielkanocny
Turniej Szachowy

Laureaci w kategorii „szkoły podstawowe”

Dnia 14 kwietnia br. w graczewskim gimnazjum odbyło się kolejne spotkanie miłośników szachów. W zmaganiach udział
wzięło 22 uczestników w różnym wieku.
Wszak wysiłek umysłowy włożony w opanowanie tej szlachetnej sztuki dostępny jest
każdemu chcącemu ją przyswoić.
W ciągu trzech godzin gry wyłoniono zwycięzców.
W kategorii szkół podstawowych: I miejsce zajął Kamil
Krzemiński z ZSP w Grabinie, II miejsce przypadło Aleksandrze Czech z SP w Graczach, a III miejsce wywalczył
Paweł Szlufik ZSP w Grabinie. W kategorii uczniów ze szkół
ponadpodstawowych odnotowano następujące wyniki: I miejsce zdobył Maciej Hapanowicz z PG w Gra-

gród regionalnych. Podziwiali różne budynki użyteczności publicznej takie jak kościół, szkoła, kuźnia czy wiatraki. – Ten wyjazd na pewno się opłacił. Mamy nadzieję,
że pomógł naszej młodzieży podjąć właściwe decyzje
i wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie będzie już problemem. Trzeba jeszcze tylko… zdać dobrze egzaminy i postarać się o świetne świadectwo! Czego sobie i uczniom
serdecznie życzymy – mówiła jedna z uczennic.
Aleksandra Korzeniowska
Katarzyna Kristman
Bogumiła Sanojca-Tuła

Z życia świetlicy Szkoły
Podstawowej w Graczach

Baśniowy poranek
w Ośrodku Kultury
W dniu 23 kwietnia br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie po raz kolejny gościł aktorów z Narodowego Teatru Edukacji we
Wrocławiu.
Zaprezentowali oni trzy spektakle o różnej tematyce, z których największe wrażenie zrobiło na przedszkolakach przedstawienie zatytułowane „Baśnie
Dalekiego Wschodu”.
Zaskakujące przygody Sindbada, przedziwnych
baśniowych stworów oraz okrutnych czarnoksiężników wprowadziły młodych widzów w tajemniczy świat
baśni. Przybliżyły one również dzieciom kulturę
Orientu oraz tradycje, którymi się charakteryzuje.
– Najbardziej podobały nam się Aladyn i księżniczka – stwierdziły jednogłośnie przedszkolaki, nadając
tym samym nowe imię dla głównego bohatera, którym był Sindbad. – Staramy się jak najczęściej korzystać z takich ciekawych form edukacyjnych. Dzięki temu dzieci mogą obcować ze sztuka teatralną oraz zawodem aktora – zapewniały wychowawczynie.
Natalia Kryjom
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Laureaci w kategorii
„szkoły ponadpodstawowe”

Tegoroczne zawody pięknymi statuetkami, dyplomami i słodkim poczęstunkiem wsparł sklepik szkolny prowadzony przez Samorząd Uczniowski PG
w Graczach. Fachowe poradniki i pomoc przy organizacji turnieju zapewnił także p. Edward Jędra, któremu gorąco dziękujemy. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych turniejach!
Aleksandra Korzeniowska i Radosław
Paszkowski oraz Wolontariuszki z Klubu
Czystych Serc

W poszukiwaniu dobrej szkoły
Trzecioklasiści Publicznego Gimnazjum
w Graczach wraz z wychowawcami oraz pedagog szkolną, wybrali się 12 kwietnia br.
na VII Opolskie Regionalne Targi Edukacji
i Rynku Pracy.
Trzeba przyznać, że zaprezentowane w „Okrąglaku” stoiska przygotowane przez placówki dostarczyły oglądającym wielu bardzo przydatnych informacji. Kolejny już raz uczniowie mogli się przekonać, że
bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnorodnych szkół może przynieść wiele korzyści.
Nasi wychowankowie poszukiwali odpowiedzi
na nurtujące ich pytania, ponieważ są zainteresowani wyborem dalszej drogi kształcenia. Mieli okazję spotkać się z innymi uczniami, wymienić doświadczenia,
zasięgnąć porady nauczycieli, co do preferowanych
przez siebie kierunków edukacji.
W dalszej kolejności, w ramach rekreacji, wypoczynku oraz lekcji historii odbył się jeszcze jeden przystanek
– pod Skansenem Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Podczas spaceru w plenerze uczniowie obejrzeli wiele zaGimnazjaliści z PG Gracze

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej.
Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne, a zwłaszcza te o tematyce świątecznej, na których dzieci wykonują różnorodne ozdoby
i dekoracje. W czasie ich trwania uczniowie poznają techniki plastyczne oraz możliwości wykorzystania
surowców wtórnych w pracach plastycznych, rozwijają wyobraźnię i sprawność manualną.
Podopieczni w świetlicy szkolnej przygotowują
również dekoracje i kartki okolicznościowe na rzecz
społeczności szkolnej. Wykonywane ozdoby cieszą się
uznaniem uczniów klas starszych, nauczycieli i rodziców, którzy chętnie przekazują zbędne w domach materiały plastyczne świetlicy szkolnej.
Agnieszka Borowicz

Ekologiczny Kapturek
Wychodząc naprzeciw nowej podstawie
programowej, Publiczne Przedszkole Nr 1
„Bajka” w Niemodlinie wychowuje dzieci
również poprzez sztukę. W dniu 30 marca
br. dzieci ze wszystkich grup wiekowych
miały możliwość obejrzenia spektaklu kukiełkowego pt. „Ekologiczny Czer wony
Kapturek” w wykonaniu swoich pań.
Podczas występu dzieci miały sposobność wzięcia czynnego udziału w inscenizacji, poznać i ocenić
cechy bohaterów oraz zrozumieć, jak ważne w życiu
człowieka jest dbanie o czyste środowisko.
Głównym bohaterem był Wilk, który nie szanował
roślin chronionych oraz pozostawiał śmieci gdzie popadnie, nie zwracając uwagi na miejsce. Dopiero
po spotkaniu z Czerwonym Kapturkiem i Gajowym, jego zachowanie bardzo się zmieniło. Wilk zaczął segregować śmieci i umieszczać je w odpowiednich pojemnikach, pomagały mu w tym nasze przedszkolaki.
Aktorzy rozweselali nawet najsmutniejszych widzów, pozostawiając miłe wspomnienia. Barwna scenografia, która cieszyła oko dzieci i pobudzała ich wyobraźnie, była dziełem pań: Ewy Tomków, Jadwigi Syguła, będących również aktorkami wspomnianego
przedstawienia. Pomagały im również Panie: Kornelia Luda i Aleksandra Szymańska. Swój udział miały
także dzieci z grupy 5–6 latków „Krasnali”, które samodzielnie malowały pudełka do segregacji śmieci
wykorzystane w spektaklu.
„Ekologiczny Czerwony Kapturek” był wystawiany także dla dzieci z sąsiedniego Przedszkola Nr 2.
Zebraliśmy mnóstwo braw i wiele bardzo pochlebnych
opinii, za które bardzo dziękujemy. Wszystko to odbywało się w miłej atmosferze zabawy.
Jadwiga Syguła
Ewa Tomków
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Dzień Ziemi z SKO
23 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Niemodlinie był obchodzony „Dzień
Ziemi” z SKO pod hasłem „Dobra energia
dla wszystkich”. Obchody tego dnia już
od wielu lat wpisane są w historię naszej
szkoły, a od trzech lat łączone są również
z działalnością SKO.
Tegorocznym obchodom tego święta nie zabrakło
fantazji. Wszyscy uczniowie, jak i nauczyciele, musieli być ubrani w coś zielonego. Klasy konkurowały ze sobą rozwijając zdolności plastyczne i intelektualne.
Jedną z konkurencji było ułożenie „słownej rozsypanki” o tematyce ekonomicznej. Wszystkie klasy
prawidłowo dopasowały różnorodne hasła. Ponadto
młodzież przeliczała czas na grosiki, a w tej konkurencji zwycięską okazała się klasa 6b. Wszystkie klasy obejrzały filmy o produkcji pieniędzy oraz różnych
sposobach wykorzystania źródeł energii odnawialnej,
jej pozyskiwania i oszczędzania. Następnie uczniowie
rysowali plakaty, na których każda klasa miała zilustrować podane sposoby uzyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej: słońca, wiatru, ziemi i wody.
Na zakończenie, klasy otrzymały dyplomy, a klasa 3b
– która wygrała – otrzymała nagrodę rzeczową w postaci piłki siatkowej.
W tym dniu zostały także podsumowane konkursy indywidualne SKO, które odbyły się w naszej szkole w II semestrze, składające się z pięciu kategorii: „Jak
pracuje bank?”, „Prezentacja o oszczędzaniu”, „Quiz wiedzy o bankach”, „Konkurs matematyczny z wiedzy rachunkowej” i „Rebus o tematyce ekonomicznej”.
Zwycięzcy: Karolina Ściepłek, Mateusz Bawełkiewicz, Wiktoria Bilińska, Magdalena Chłopecka,
Agnieszka Karbownik, Katarzyna Jukowska, Aleksandra Żak oraz Wiktoria Mikołajczyk otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe – skarbonki.
Wiktoria Bilińska kl. 6a

Spotkanie autorskie
z Urszulą Kozłowską
Autorka poezji dziecięcej, z wykształcenia ekonomistka, dla której pisanie jest wielką pasją i ogromną przyjemnością – Urszu-

la Kozłowska – dnia 18 maja 2012 roku odwiedziła niemodlińską bibliotekę. Ma ona
w swoim dorobku około dwustu tytułów
książeczek, które zachwycają oryginalnością, poczuciem humoru i ciekawymi bohaterami.
Autorka spotkała się z uczniami klas drugich ze
Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Niemodlinie. W ciekawy sposób przedstawiła swoją twórczość, czytając
wiersze z książeczek takich jak: „Psotny piesek”, „Ciekawski kotek”, opowiadających o małych zwierzątkach,
które mieszkają w gospodarstwie i bardzo przypominają dzieci. Uczniowie wraz z poetką bawili się słowem przy wspólnym czytaniu wierszyków „łamiących
języki” z książeczek „Pary nie do wiary”, „To i sio”,
„Czapka nie Witka, czyli odlotowe zabawy słowem”.
Był też czas na zadawanie pytań. Uczniowie pytali między innymi o to: ile lat miała zanim zaczęła pisać, ile
książek napisała, jaka była jej pierwsza książka, ile czasu zajmuje napisanie książki, czy trudno być poetką
i skąd bierze pomysły do swoich utworów. Pani Kozłowska bardzo wyczerpująco udzielała odpowiedzi
„na dręczące” młodych czytelników pytania.
Na zakończenie dzieci podziękowały naszemu
gościowi za spotkanie, wręczając kwiaty i śpiewając
piosenkę. Natomiast p. Urszula Kozłowska rozdawała autografy wraz z dedykacjami oraz pozowała do pamiątkowego zdjęcia.
Dorota Olszewska

Pragniemy w tym miejscu podziękować naszym
sponsorom za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe, dla których idea rozwoju czytelnictwa jest równie ważna, jak dla nas bibliotekarzy. Zatem serdecznie dziękujemy p. Grażynie Oleksy – Dyrektor Banku
Zachodniego, p. Jadwidze Wójciak – Prezes Partnerstwa Borów Niemodlińskich, p. Elżbiecie Olszewskiej
– właścicielce firmy BIKER oraz p. Zbigniewowi Kosterkiewiczowi – Prezesowi RSP Wydrowice.
Wszystkim Mistrzom Pięknego Czytania i uczestnikom konkursu składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Nawrocka-Badeja

Pożegnanie absolwentów LO
27 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego rocznik 2011/2012.
Program artystyczny tradycyjnie przygotowali
młodsi koledzy – uczniowie klas drugich LO, pod czujnym okiem swoich wychowawców p. Katarzyny
Siomki i p. Agnieszki Rybickiej.
Po części artystycznej nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru w ręce nowego pocztu, który będzie
pełnił obowiązki przez najbliższy rok. W imieniu Samorządu Uczniowskiego, koleżanki i kolegów poże-

Mistrz pięknego czytania
Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek
wyróżnił, zorganizowany przez MGBP
w Niemodlinie przy współpracy ze szkołami, gminny konkurs pięknego czytania.
W sali konferencyjnej biblioteki, 15 maja br., o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” walczyło 40 uczniów
z gminnych szkół podstawowych. Było to dla wszystkich ogromne wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych

Justyna Krzesińska

uczestników. Zmagania uczniów, którzy z wielkim przejęciem udowodnili, że potrafią czytać płynnie i z odpowiednią interpretacją, skrupulatnie oceniało jury
w składzie: p. Irena Lachowska – przewodnicząca, p.
Małgorzata Medyk-Dolak oraz p. Jarosław Kownacki. Emocje były niesamowite, a jury po burzliwych obradach wybrało Mistrza Pięknego Czytania w sześciu
kategoriach.
Tak oto Mistrzami zostali:
• klasa I Katarzyna Dolak – SP Nr 1 w Niemodlinie;
• klasa II Marta Bernacka – SP Nr 1 w Niemodlinie;
• klasa III Izabela Bober – SP Nr 2 w Niemodlinie;
• klasa IV Julia Niżnik – SP Nr 1 w Niemodlinie;
• klasa V Damian Konieczny – SP w Graczach;
• klasa VI Hanna Salera – SP w Rogach.
Każdy zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci czytnika e-booków, a pozostałych uczestników nagrodzono upominkami. Ponadto wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy.

gnała Marta Myśliwiec. Następnie dyrektor p. Barbara Panecka wręczyła nagrodę i puchar Starosty Powiatu Opolskiego najlepszej absolwentce Justynie
Krzesińskiej, potem nagrody i wyróżnienia otrzymali kolejni zasłużeni absolwenci.
Po rozdaniu wszystkich świadectw nastąpiła
pamiątkowa sesja zdjęciowa z wychowawcami.
E. Woźniak

Egzaminy gimnazjalne
W dniach 24–26 kwietnia br. uczniowie
klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminów zewnętrznych. Sesję egzaminacyjną rozpoczęły we wtorek przedmioty
humanistyczne, w środę królowały przedmioty ścisłe, a czwar tek należał do języków obcych.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy wprowadzono osobne zestawy dla historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Również język obcy zdawano
w dwóch turach: na poziomie podstawowym i rozsze-

Edukacja

rzonym. Tym samym czas trwania egzaminu znacznie się wydłużył.
Wyniki egzaminów tradycyjnie będą znane
w czerwcu.
E. Woźniak

Matura 2012

Podniesienie kompetencji ortograficznych i interpunkcyjnych wśród uczniów, przeciwdziałanie niedbałości językowej w pisaniu oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą języka ojczystego służy organizowany w niemodlińskim Zespole Szkół – już od 13 lat
– Wielki Konkurs Ortograficzny.
W tym roku szkolnym wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjaliści
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
opolskiego.
Po napisaniu przez uczniów m.in. „historii o zhardziałym mistrzu krzyżackim, półobłąkanym gryzipiórku, który przerywał w pół zdania, na łapu-capu tworzył siedmiozgłoskowy pseudopoemat i patrzył półprzytomnie na helikopter za bladobłękitnym horyzontem”, jury oceniło umiejętności ortograficzne i wyłoniło Mistrza Ortografii i zwycięzców w trzech kategoriach szkół.
Laureaci i uczestnicy konkursu

W tym roku szkolnym do egzaminów
maturalnych przystępuje łącznie 42 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
w Niemodlinie. W większości są to absolwenci tegoroczni, ale jest też kilku zdających, którzy chcą poprawić wyniki z wybranych przedmiotów, uzyskane w poprzednich latach.
Tytuł Mistrza Ortografii 2012 i nagrodę główną
zdobyła Paulina Żmuda z Publicznego Gimnazjum
w Niemodlinie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz
nauczycielom za przygotowanie i zachęcenie uczniów
do udziału w konkursie. Organizatorzy składają podziękowania sponsorom za rzeczowe i finansowe
wsparcie przy organizacji konkursu: Starostwu Opolskiemu, Burmistrzowi Niemodlina, radnemu powiatowemu panu Edwardowi Jędrze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy
maturzysta zdaje trzy obowiązkowe egzaminy pisemne w wersji podstawowej: z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo może zdawać w/w przedmiot w wersji rozszerzonej. W następnej kolejności przychodzi czas
na pisemne egzaminy z wybranych przedmiotów:
w wer sji podstawowej lub rozszerzonej oraz
na obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.
W naszej szkole maturzyści przystępują dodatkowo do pisemnych egzaminów z WOS-u, biologii, historii, geografii i chemii. Egzaminy pisemne zakończą
się 17 maja, natomiast egzaminu ustne potrwają aż
do 23 maja. Powodzenia!
E. Woźniak

Mistrz Ortografii 2012
XIII Wielkiego Konkursu Ortograficznego,
pod honorowym patronatem Starosty Opolskiego i Burmistrza Niemodlina wyłoniony
Parafrazując słowa A. Mickiewicza z „Pana Tadeusza”, można śmiało rzec, że ortografia nie jest nauką łatwą, ani małą i wielu z nas przekonało się o tym
empirycznie niejeden raz. W finale konkursu, który odbył się 30 marca br. wzięło udział 21 uczestników. Pisali oni tradycyjne dyktando autorstwa długoletniej
polonistki ZS – pomysłodawczyni konkursu p. Ireny Lachowskiej.

Kategoria szóstoklasistów:
1. Miejsce – Katarzyna Andrejszyn – SP Gracze
2. Miejsce – Patryk Szlufik – SP Grabin
3. Miejsce – Miłosz Błoński – SP nr 1 Niemodlin
Kategoria szkół gimnazjalnych:
1. Miejsce – Anna Szkutnik – PG Tułowice
2. Miejsce – Mateusz Jadach – PG Gracze
3. Miejsce – Marcin Kolman – PG Niemodlin
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
1. Miejsce – Roksana Jankiewicz – LO Niemodlin
2. Miejsce – Justyna Krzesińska – LO Niemodlin
3. Miejsce – Paulina Juzwa – LO Niemodlin
V. Szczyrk

Obchody Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich
w Chrobrym
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na świecie, która jest objętościowo najgrubsza,
a która najdroższa.
W odniesieniu do w/w rekordów młodzież miała do wglądu egzemplarze książek z Biblioteki Szkolnej: najmniejsze i największe formaty, najstarsze wydania książek (np. Treny Jana Kochanowskiego wydane we Lwowie w 1874 r.), bądź różne wydania tego samego tytułu.
Z list bestsellerów na rynku wydawniczym rozpoznawano tytuły książek dostępne w bibliotece oraz
typowano tytuły cieszące się największą popularnością, tworząc aktualną szkolną listę bestsellerów.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów zarówno gimnazjum, jak i liceum, a jej przypieczętowaniem był quiz czytelniczy o budowie książki. Połączenie przyjemnego z pożytecznym sprawiło
wszystkim wiele radości, a cenne i optymistyczne uwagi skłaniały do refleksji nad rolą książki we współczesnym świecie.
Odbył się także szkolny konkurs plastyczny
na reklamę książki z okazji światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a jego wyniki prezentują się następująco: I miejsce zajęły: Wioletta Pałka i Malwina Ziętara z klasy II cg, II miejsce zdobyła Pollyanna Wasilewska z klasy II B LO, III miejsce otrzymały Julia Kwiecińska i Agnieszka Radecka z klasy I bg,
a wyróżnienie powędrowało do Bożeny Maligłowski
z klasy II B LO.
Ponadto nagrody pocieszenia za udział w konkursie otrzymali uczniowie klasy II bg: Marta Wydra, Dominika Grin, Julia Zielińska, Agnieszka Czajka, Anna
Raina, Katarzyna Kanas, Anna Konowaluk, Paweł
Krupski, Dagmara Stasiuk, Karolina Wysocka.
Agnieszka Tracz

Para może więcej
9 maja br. w Zespole Szkół w Niemodlinie odbył się konkurs matematyczny „Para
może więcej”, przeznaczony dla uczniów
gimnazjum. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Opolski.
W konkursie wystartowało 36 gimnazjalistów
z Dąbrowy Niemodlińskiej, Graczy oraz Niemodlina.
Uczestnicy zmagali się z różnorodnymi zadaniami logicznymi, krzyżówkami, układankami, łamigłówkami
i szyframi. Ciekawa forma przebiegu tego konkursu
ma na celu popularyzować matematykę i prezentować ją w sposób przyjazny dla uczniów. Pary prezentowały wyrównany poziom, a zwyciężyli: Patrycja Król
i Wojciech Kamiński z gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Nagrodzono jeszcze trzy pary: Annę Cebullę i Tomasza Grucę z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie
Niemodlińskiej, Mateusza Jadacha i Przemysława Micuna z Publicznego Gimnazjum w Graczach, Agatę
Zielińską i Bartłomieja Jóźków z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie Niemodlińskiej.
Pary otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez starostwo. Serdecznie gratulujemy.
E. Piętka

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich w Bibliotece Szkolnej przygotowano wystawę promującą czytelnictwo.
W dniach 18–23 kwietnia br. młodzież podczas lekcji bibliotecznych mogła poznać
okoliczności ustanowienia Święta Książki,
przypomnieć sobie historię rozwoju pisma
i powstania książki.
W ramach ciekawostek można było się dowiedzieć, jaka jest największa i najmniejsza książka

Laureaci konkursu

PULS

Sport
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Niemodlina

Rozpoczęcie sezonu na basenie w Lipnie Nowa sala fitness
Dyrekcja OSiR-u informuje, że dnia 8 maja 2012r. Firma Krambud z Graczy ukończyła remont niecki głębokiej basenu, przy ulicy Daszyńskiego. 9 maja br. rozpoczęliśmy napuszczanie wody do niecek ze studni głębinowej, co daje gwarancję na rozpoczęcie tegorocznego sezonu od dnia 16 czerwca. Przewidujemy, że sezon potrwa
do dnia 26 sierpnia.
Na dzień 17 czerwca planujemy organizację festynu na otwarcie sezonu w ramach Dni Niemodlina, gdzie planujemy wiele atrakcji między innymi Triathlon, turniej siatkówki plażowej oraz wiele innych atrakcji.
Krzysztof Kubiak

już otwarta

Zapraszamy do nowej sali fitness, znajdującej się w hali widowiskowo -sportowej
w Niemodlinie.
Do dyspozycji Państwa oddajemy salę z nowym
wyposażeniem: bieżnią, rowerkiem, orbiterkiem oraz
trzema urządzeniami do masażu.
Sala czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 21.00.
Inf. wł.

Sportowy Dzień Dziecka
z OSiR-em
Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Turniej odbędzie się 31 maja br. na Boisku Orlik 2012 w Niemodlinie o godzinie 10.00. W turnieju biorą udział reprezentacje: PSP nr 1 w Niemodlinie, PSP nr 2 w Niemodlinie, PSP w Rogach, PSP
w Graczach, ZSP w Grabinie, OSiR Niemodlin. Ponadto inne atrakcje: zjeżdżalnia, dmuchany zamek,
konkursy.

Terminarz NLP 2012
1. kolejka • 21.05.2012r.
1.
Godz. 18.00 Rynek Sqad v Monari Grodków
2.
Godz. 19.00 UEG Grodków v FC Niemodlin
3.
Godz. 20.00 Jakubowice v Covebo
4.
Godz. 21.00 Sokół Niemodlin v Oldboje
2. kolejka • 28.05.2012r.
5.
Godz. 18.00 Rynek Sqad v Covebo
6.
Godz. 19.00 Sokół Niemodlin v Jakubowice
7.
Godz. 20.00 Monari Grodków v UEG Grodków
8.
Godz. 21.00 Oldboje v FC Niemodlin
3. kolejka • 4.06.2012r.
9.
Godz. 18.00 FC Niemodlin v Sokół Niemodlin
10.
Godz. 19.00 Oldboje v Rynek Sqad
11.
Godz. 20.00 Covebo v Monari Grodków
12.
Godz. 21.00 UEG Grodków v Jakubowice
4. kolejka • 11.06.2012r.
13.
Godz. 18.00 Jakubowice v Oldboje
14.
Godz. 19.00 UEG Grodków v Covebo
15.
Godz. 20.00 FC Niemodlin v Rynek Sqad
16.
Godz. 21.00 Sokół Niemodlin v Monari Grodków
5. kolejka • 16.06.2012r.
17.
Godz. 14.00 Rynek Sqad v UEG Grodków
18.
Godz. 15.00 Oldboje v Monari Grodków
19.
Godz. 26.00 Covebo v Sokół Niemodlin
20.
Godz. 17.00 FC Niemodlin v Jakubowice
6. kolejka • 18.06.2012r.
21.
Godz. 18.00 Jakubowice v Rynek Sqad
22.
Godz. 19.00 Sokół Niemodlin v UEG Grodków
23.
Godz. 20.00 Monari Grodków v FC Niemodlin
24.
Godz. 21.00 Oldboje v Covebo
7. kolejka • 25.06.2012r.
25.
Godz. 18.00 Rynek Sqad v Sokół Niemodlin
26.
Godz. 19.00 Jakubowice v Monari Grodków
27.
Godz. 20.00 UEG Grodków v Oldboje
28.
Godz. 21.00 FC Niemodlin v Covebo

Sportowa Majówka z OSiR-em i PSP nr 1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz Państwowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie zorganizowali cykl imprez spor towych
pod nazwą „Sportowa Majówka”. Adresatami wydarzenia były dzieci z terenu
gminy Niemodlin.
W dniu 30 kwietnia br. w ramach ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego o „Puchar Tymbarku”
wystartowało dziewięć zespołów: cztery zespoły
dziewczyn reprezentujące szkoły z Rogów, PSP
nr 1 w Niemodlinie, dwie ekipy PSP nr 2 w Niemodlinie, pięć zespołów chłopców reprezentujących
szkoły z Rogów, PSP nr 1 w Niemodlinie, dwie ekipy z PSP nr 2 w Niemodlinie i zespół reprezentujący LKS „Skalnik” Gracze. Zmagania toczyły się
systemem „każdy z każdym”.
W kategorii dziewczynek miłą niespodziankę
sprawiły uczennice z Rogów, które niespodziewanie, ale zasłużenie wygrały rywalizację.
Na drugim miejscu uplasowały się uczennice PSP
nr 1, a trzecie i czwarte miejsce przypadło dziewczynkom z PSP nr 2.
W kategorii chłopców zdecydowane zwycięstwo powędrowało do ekipy z „Jedynki”, którzy

pewnie wygrali wszystkie swoje mecze, tracąc
zaledwie jedną bramkę w całym turnieju. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie szkoły w Rogach, trzecie miejsce zajęła drużyna Skalnika
Gracze, a czwarte i piąte miejsce ambitni uczniowie PSP nr 2 z Niemodlina.
Zawodnicy drużyn, które zajęły miejsca
od 1. do 3. otrzymali pamiątkowe medale
ufundowane przez burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, które wręczył dyrektor
Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie
Krzysztof Kubiak.
Następnie o godzinie 11.00 na placu przyszkolnym odbyły się biegi przełajowe dla uczniów
PSP nr 1 w Niemodlinie. Zawodnicy występowali
w sześciu kategoriach wiekowych z podziałem
na kategorie dziewczyn i chłopców. W zawodach
wystartowało ponad 200 zawodników i zawodniczek. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale ufundowane przez burmistrza Niemodlina. Wszyscy uczestnicy biegu
w nagrodę za dzielną sportową postawę, nagrodzeni zostali słodkim upominkiem ufundowanym
przez PSP nr 1 w Niemodlinie.
Marcin Janik

Awans „Jedynki” do finałów wojewódzkich
W Gogolinie odbył się wojewódzki półfinał szkół w piłce nożnej chłopców. Pierwsze
miejsce i awans do finału wojewódzkiego zajęła drużyna PSP nr 1 Niemodlin, pokonując
kolejno SP2 Zdzieszowice 3:1, SP 1 Strzelce Opolskie 3:2 i remisując z SP Skorogoszcz 2:2.
Natomiast drużyna Orlików Jedynki Niemodlin do lat 10, w ścisłym finale powiatu pokonała Klub Sportowy Krasiejów 7:0 i Budkowice 8:1 – awansując do finału wojewódzkiego, będącego eliminacją do mistrzostw
Polski, w tej kategorii wiekowej.
Jan Janik

Sport

VI Memoriał im. Andrzeja Grubby
w Niemodlinie
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Młodzi fani tenisa stołowego z całego województwa opolskiego zebrali się 16 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie,
aby wziąć udział w VI edycji turnieju „Memoriał im. Andrzeja Grubby”.
– Cieszę się, że już po raz szósty mam przyjemność organizować memoriał, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Chciałabym wszystkim zawodnikom życzyć powodzenia w dzisiejszych rozgrywkach – mówiła podczas otwarcia zawodów Lucyna Grubba, żona zmarłego tenisisty Andrzeja Grubby.
W zawodach uczestniczyło 11 drużyn szkolnych z terenu całego województwa opolskiego. Wejściówkę do finału, który odbywać się będzie w Sopocie, wywalczyła drużyna z PSP w Kędzierzynie-Koźlu w składzie: Michał Cież, Patryk Ratko oraz Michał Radko. Za najlepszą zawodniczkę uznano Julię Wójcik z Chróścic, a za najlepszego
zawodnika – wspomnianego już Michała Cieża.
Nagrody dla najlepszych zawodników oraz zwycięskich ekip ufundowała Fundacja im. Andrzeja Grubby. Młodym tenisistom serdecznie gratulujemy.
Red.

Przez 30 lat tenis stołowy stanowił
ogromną część naszego życia
Z Lucyną Grubbą – żoną wybitnego polskiego tenisisty stołowego Andrzeja Grubby
– na temat fundacji, tenisa stołowego i zamiłowaniu do sportu rozmawia Natalia Kryjom.
PN: Już po raz VI obywa się Memoriał
Andrzeja Grubby organizowany przez Fundację, której pani przewodniczy i jest jej założycielką. Czym charakteryzują się działania Fundacji?
Lucyna Grubba: Fundacja im. Andrzeja
Grubby powstała 6 lat temu, rok po śmierci męża.
Jej działalność polega na promowaniu war tości
etycznych sportu m.in. związanych z zasadą fair play,
której Andrzej był wielkim zwolennikiem. Chcemy propagować i upowszechniać aktywność spor tową
wśród dzieci i młodzieży. Fundacja imienia Andrzeja Grubby chcę przybliżyć sylwetkę wspaniałego sportowca, którym był mój mąż, dlatego corocznie organizujemy turnieje tenisa stołowego na terenie całej Polski.
PN: Memoriał imienia Andrzeja Grubby
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży…
Lucyna Grubba: Tak duże zainteresowanie turniejem jest niezwykle budujące. Memoriał odbywa się
we wszystkich województwach Polski i startują w nim
reprezentacje szkolne tenisa stołowego. Każda wygrana drużyna z danego województwa zostaje zaproszona do finału ogólnopolskiego, który odbywa się
w Sopocie. Startują w nim 24 drużyny, w tym szesnastu zwycięzców eliminacji wojewódzkich oraz tzw.
drużyny z „dziką kartą”, czyli te ze szkół i innych instytucji noszących imię Andrzeja Grubby.
PN: Poza ogromnym wyróżnieniem, jakim jest udział w finale Memoriału imienia
Andrzeja Grubby, który odbywa się Sopocie,
na jakie atrakcje mogą liczyć młodzi sportowcy?
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ich zmotywować. Bez chęci pracy ciężko jest cokolLucyna Grubba: Na szczeblu rozgrywek wowiek osiągnąć. Nauczyciele muszą zwrócić szczególjewódzkich zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagroną uwagę na sposób prowadzenia zajęć. Muszą uwady rzeczowe. W finale zapewniamy wszystkim uczestżać na to, aby nie zniechęcić młodego sportowca, tylnikom nocleg i wyżywienie. Organizujemy wycieczki
ko pokazać mu, że tenis stołowy jest znakomitą alterpo Trójmieście oraz wyjścia do aquaparku. Ponadto
natywą spędzenia wolnego czasu. Uczeń szkoły
zapraszamy uczestników do obejrzenia wystawy
podstawowej to jeszcze małe dziecko, które bardzo
trofeów Andrzeja, które w sumie liczą ponad 250 staszybko chłonie wiedzę, dlatego warto jest kształtować
tuetek. Na co dzień przechowuję je w naszym domu,
w nim umiejętność pokonywania trudności oraz ragdzie stoją dokładnie w tych samych miejscach, w któdzenia sobie z porażką. Dzięki tym zdolnościom łarych znajdowały się przed śmiercią męża.
twiej jest pokonywać przeszkody pojawiające się zaPN: To znaczy, że tenis stołowy nadal
równo podczas gry w tenisa, jak i tej trochę poważjest dla pani bardzo ważnym elementem
niejszej gry, którą jest życie.
życia?
PN: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Lucyna Grubba: Owszem, ale już nie w tak dużym stopniu, jak kiedyś.
Niemniej jednak, przez 30
lat tenis stołowy stanowił
ogromną część naszego
życia. Zarówno mąż, jak
i dzieci ciężko trenowali,
dlatego sport był dla nas
codziennością. Dzisiaj staram się kontynuować dzieło rozpoczęte przez mojego męża, ponieważ on
również promował tenis
stołowy wśród młodych
sportowców.
PN: Na co szczeponadto zapraszamy do naszych sklepów
gólnie trzeba zwraprzez 7 dni w tygodniu oferujemy towar
cać uwagę trenując
z młodzieżą?
tani, różnorodny, zawsze ś w i e ż y.
Lucyna Grubba:
Dla każdego coś DOBREGO!!!
Przede wszystkim trzeba

Świeże i chrupkie
pieczywo
Bogate w błonnik
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Sybilla Sobczyk i zastępca
burmistrza Niemodlina
Bartłomiej Kostrzewa

Dorota Zysiak
z Ośrodka Kultury
w Niemodlinie
Laureaci i sponsorzy

Natalia Kryjom
Magdalena Mrożek
z Ośrodka Kultury
w Niemodlinie

Sybilla Sobczyk,
laureatka nagrody
Grand Prix

Aleksandra Kaleta
z Ośrodka Kultury
w Niemodlinie

Angelika Gil z Nysy
i Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Ryszard Rynkowski
podczas koncertu

Foto: Mariusz Jarzombek

