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Niemodlina

Od redakcji
Drodzy
Czytelnicy!
Przełom czerwca i lipca to nie tylko zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych, ale również
obchody święta naszego miasta.
Dlatego w najnowszym wydaniu
„Pulsu Niemodlina” zamieściliśmy
relację z podsumowania tych wydarzeń, zarówno sportowych, jak i kulturalnych. Zamieściliśmy również relację z promocji książki dr Janiny Domskiej „Monografia Niemodlina”
oraz z X rajdu „W poszukiwaniu
dawnych borów”.
W wakacyjnym wydaniu odnajdziecie Państwo wiele bieżących informacji, zarówno gospodarczych, sportowych i edukacyjnych, m.in. relacje
z uroczystości: Medale Chrobrego
– uroczystej gali wręczenia nagród
oraz świadectw dla absolwentów
gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie, „Najlepsi z Najlepszych” – spotkania burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami w roku szkolnym 2011/2012 oraz zwycięzcami
konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie oraz
z zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
Opisujemy również obchody
Dnia Dziecka. Najmłodsza społeczność naszej gminy nie mogła narzekać w tym roku na brak atrakcji, ponieważ zorganizowane dla nich zabawy odbywały się nie tylko w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie, ale również
w Lipnie, Radoszowicach, Orliku oraz
w świetlicy środowiskowej.
Jak zawsze zamieściliśmy biuletyn, który zawiera informacje dotyczące działalności Urzędu Miejskiego
oraz pracy burmistrza. Ciekawi wiadomości dotyczących naszej gminy,
również znajdą coś dla siebie, a to
za sprawą rubryki Wieści z gminy.
Serdecznie zapraszamy do lektury oraz życzymy wszystkim naszym Czytelnikom wspaniałych,
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, wypełnionych samymi słonecznymi dniami.
Redakcja

OGÓRKOWA
PROMOCJA!

Słoik 0.9 l
+ zakrętka

1zł

Okres objęty promocją: 18 – 21 Lipca br.

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Grupa taneczna Rytmix

Grupa teatralna

Zespół Cadillac

16 i 17 czerwca br. obchodziliśmy święto
naszego miasta. Oficjalne otwarcie Dni Niemodlina odbyło się na Orliku, gdzie od godzin
rannych odbywały się zawody sportowe. Tegorocznym obchodom święta miasta pogoda zafundowała dużo słońca i wysoką temperaturę. Równie gorące były nastroje
niemodlińskiej społeczności, która w barwach bieli i czerwieni uczestniczyła w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach.

Kulturalnie i sportowo

Dni Niemodlina 2012

Uczestnicy zajęć
instrumentalnych

Zespół Niemodlin

Dni Niemodlina rozpoczęły rozgrywki Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci, Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego oraz Mistrzostw Województwa Opolskiego w streetballu mężczyzn.
Podczas, gdy na Orliku toczyła się walka w konkurencjach sportowych, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury rozpoczęły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie Ośrodka Kultury.
Publiczność podziwiała koncert uczniów podsumowujący ich naukę gry na instrumentach, występ Studia Piosenki, pokaz grup tanecznych Rytmix, spektakl
przygotowany przez uczestników koła teatralnego
oraz występ rodzimych zespołów rockowych Niemodlin, Cadillac i 2:1 dla Polski.
Pierwszy dzień zakończył się zabawą taneczną
na placu przed Ośrodkiem Kultury. Na asfaltowym

„parkiecie” nie zabrakło tancerzy oraz kibiców, którzy po przegranym meczu reprezentacji Polski z Czechami bawili się przy wtórze muzyki zespołu Miraż.
Niedzielny poranek rozpoczął się od zawodów
wędkarskich o Puchar Burmistrza oraz Indywidualnego Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów. Mnóstwo
atrakcji zorganizowano na basenie w Lipnie. Tu rozegrano szereg konkurencji rekreacyjno-sportowych. Próbowano sił w zawodach pływackich, turnieju plażowej piłki siatkowej oraz w triathlonie. W przerwach konkurencji
sportowych publiczność słuchała młodych wokalistów
Studia Piosenki. Wspaniała pogoda pozwoliła licznie
zgromadzonym mieszkańcom z dziećmi cieszyć się nie
tylko wodą, ale i parkiem linowym oraz placem zabaw.
Po południu w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyła się promocja książki „Monografia Niemo-

dlina” dr Janiny Domskiej. Wydarzenie to zgromadziło na sali liczną publiczność – miłośników historii regionalnej. – Uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach przynosi nie tylko korzyści natury duchowej, ale
również materialnej – stwierdziła jedna z uczestniczek
promocji. Książka z autografem autorki, dofinansowana z „Małych projektów” PROW, została przekazana uczestnikom promocji nieodpłatnie.
Imprezy towarzyszące Dniom Niemodlina przyciągnęły również wielu uczestników. Był Piknik Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową
nr 1, festyn rodzinny w przedszkolu nr 1 „Bajka”,
wystawa prac koła plastycznego działającego
przy OK oraz rajd pieszy i konny „W poszukiwaniu
dawnych borów”.
Natalia Kryjom
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Kulturalnie i sportowo

Dni
Niemodlina
2012
Zawodnicy drużyny piłkarskiej z Vechelde

Paweł Oleksa złowił największą rybę
Zastępca burmistrza Bartłomiej Kostrzewa
i starosta Stitów Jiri Vogel z najlepszym
zawodnikiem streetballu

Sponsorzy Dni Niemodlina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zespół taneczny PSP nr 1 w Niemodlinie

Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Bazalt Gracze
Bank PKO
Rapex Grabin
RSP Wydrowice
Berliner Luft
Cegielnia Niemodlin
Remondis
PSS Społem Niemodlin
Biuro Podróży Victoria i Szkoła Języków Obcych
Szkoła Jazdy Molex
Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
Restauracja na Wyspie
SKOK
Hotel Domino

Za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe wszystkim naszym zawsze niezawodnym sponsorom składam serdeczne podziękowania
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Dni Niemodlina

Promocja książki dr Janiny Domskiej

„Monografia Niemodlina”

17 czerwca br., z okazji obchodów Dni
Niemodlina w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyła się promocja książki „Monografia Niemodlina”
autorstwa dr Janiny Domskiej – uznanej
regionalistki, znawczyni Śląska Opolskiego, czołowej postaci Niemodlińskiego To-

warzystwa Regionalnego oraz uhonorowanej przez Radę Miejską w Niemodlinie
tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”.
Dr Janina Domska, choć nie pochodzi z Niemodlina, bo urodziła się w Ligocie Tułowickiej, od młodzieńczych lat związana jest z ziemią niemodlińską

X Rajd „W poszukiwaniu dawnych borów”
W dniach 16-17 czerwca 2012 r. w ramach obchodów Dni Niemodlina odbył się,
zorganizowany przez Komendę Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Niemodlinie oraz Stajnię Lipowa, rajd turystyczny.
Na harcerskie szlaki wyruszyło 73 uczestników. Trasy zostały podzielone na pieszą oraz konną. Piesi turyści wyruszyli z Niemodlina do Rogów,
tam czekał ich nocleg oraz przyrządzona w tamtejszej szkole obiadokolacja. Wieczór minął w harcerskiej atmosferze na wspólnym śpiewaniu i grach.

13 uczestników trasy konnej wyruszyło ze Stadniny Koni Lipowa. Celem stał się basen w Niemodlinie, gdzie jeźdźcy pod namiotami odpoczęli
po wędrówce. W niedzielę do konnych uczestników
rajdu dołączyli piesi turyści.
O godzinie 14.00 nastąpiło podsumowanie
rajdu. Nagrody wręczył ich fundator burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariuszem Nieckarzem.

Uczestnicy rajdu konnego
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– tutaj ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Obecnie jest
mieszkanką naszego miasta. W 1969 r. ukończyła
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu z tytułem
magistra historii. Autorka jest również absolwentką Studium Podyplomowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalność archiwistyka.
W 2001 r. obroniła pracę doktorską pt. „Dobra
Niemodlińskie (od połowy XVI w. do początków XIX wieku)” na Uniwersytecie we Wrocławiu
i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii. Jest autorką książki „Niemodlin
i ziemia niemodlińska od 1224 r. do początków XX wieku”.
Podczas promocji „Monografii Niemodlina”, wydanej przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, autorka po krótce streściła to, co można znaleźć w książce. Opowiedziała o tym, jak wyglądała praca
nad książką oraz z jakimi problemami ma do czynienia autor. Złożyła również podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby „Monografia
Niemodlina” ujrzała światło dzienne.
– Mam nadzieję, że „Monografia Niemodlina”,
będąc cennym źródłem wiedzy na temat historii naszego miasta i gminy, na stałe zagości w domowych bibliotekach mieszkańców gminy Niemodlin
– powiedział Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, gratulując dr Janinie Domskiej oraz życząc
jej samych sukcesów.
Po części oficjalnej, która odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, publiczność została
zaproszona na foyer, gdzie odbyło się spotkanie
z autorką. Uczestnicy wydarzenia mogli odebrać
darmowy egzemplarz „Monografii Niemodlina”,
która została współfinansowana w ramach „Małych projektów” PROW. Ponadto posiadacze książki mogli otrzymać pamiątkowy wpis dr Janiny Domskiej.
Natalia Kryjom

Składamy serdeczne podziękowania gminie
Niemodlin oraz Nadleśnictwu Tułowice za sfinansowanie naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy
za pyszny obiad w Rogach oraz na basenie. Dziękujemy firmie Climbing System za udostępnienie
parku linowego oraz wszystkim rodzicom, dzięki
którym rajd mógł się odbyć.
Serdecznie zapraszamy również wszystkie
dzieci na nasz obóz, który odbędzie się w dniach
od 8 do 21 sierpnia w Kotlinie Kłodzkiej (kontakt
tel. 604519730).
Do zobaczenia na harcerskim szlaku. Czuwaj!
KH ZHP w Niemodlinie

Uczestnicy rajdu pieszego
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Pożegnanie absolwentów
gimnazjum

Jakub Szpiech – najlepszy absolwent
gimnazjum oraz laureat
w kategorii „Poliglota”

W czwartkowe popołudnie 28 czerwca br. w sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta
gala wręczenia Medali Chrobrego, połączona z przekazaniem świadectw ukończenia szkoły absolwentom gimnazjum Zespołu Szkól w Niemodlinie.
Uroczystość tradycyjnie przygotowali uczniowie
klas drugich gimnazjum, pod kierunkiem swoich wychowawców p. V. Szczyrk, p. A. Buczek, p. M. Jurkowskiej i p. M. Konarskiej.
Wśród zaproszonych gości, oprócz uczniów i ich
rodziców, znaleźli się Leonarda Płoszaj – wicestarosta Powiatu Opolskiego, Edward Jędra – radny Rady Powiatu Opolskiego, Mariusz Nieckarz – przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Barbara
Wydra – radna Rady Miejskiej w Niemodlinie, Małgorzata Kochanek – dyrektor ZEFO w Niemodlinie,
Katarzyna Paszula-Gryf – dyrektor OK w Niemodlinie i Jadwiga Wolak-Wawrzyniak dyrektor PPP w Niemodlinie.
Medale Chrobrego to specjalnie wykonane statuetki, przeznaczone dla zwycięzcy w danej katego-

rii. W tym roku uczniowie rywalizowali o tytuły najlepszych w 7 kategoriach: humanista, poliglota, artysta, sportowiec, społecznik, zawsze obecny i ścisłowiec. Oto lista zwycięzców w poszczególnych
kategoriach: HUMANISTA – Sabina Wojtasiak, POLIGLOTA – Jakub Szpiech, ARTYSTA – Aleksandra Kaleta, ZAWSZE OBECNY – Joanna Kassak, SPOŁECZNIK – Ewa Sulikowska, SPORTOWIEC – Wojciech
Miler, ŚCISŁOWIEC – Wojciech Kamiński.
Najlepszym absolwentem gimnazjum w roku
szkolnym 2011/2012 został Jakub Szpiech, który
z rąk Leonardy Płoszaj odebrał statuetkę i nagrodę
Starosty Powiatu Opolskiego oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Miejską w Niemodlinie, którą wręczyła radna Barbara Wydra. Następnie przyszła kolej na nagrody ufundowane przez Radę Rodziców dla
uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, działalności artystycznej lub społecznej.
Po części oficjalnej nastąpił moment wręczania
świadectw ukończenia gimnazjum i pożegnania
z wychowawcami oraz gronem pedagogicznym.
Elżbieta Woźniak

Pożegnanie
absolwentów
szkoły zawodowej
15 czerwca br. zakończył się rok szkolny dla
uczniów klas trzecich i drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół
w Niemodlinie.
Uroczysty apel przygotowali
uczniowie klas pierwszych
pod opieką Katarzyny Bernackiej.
Po części ar tystycznej dyrektor
Barbara Panecka wręczyła świadectwa i nagrody wyróżnionym
uczniom: Karolowi Lechowiczowi,

Annie Lata i Sebastianowi Sulikowskiemu. Karol, uczeń klasy 3 B ZSZ,
ukończył szkołę z wyróżnieniem,
a Sebastian jest finalistą konkursu
matematycznego.
W tym roku mury naszej szkoły opuściło 37 absolwentów szkoły
zawodowej. Przed nimi pisemne
i praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, których wyniki poznamy dopiero 31
sierpnia.
Elżbieta Woźniak

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemodlinie
W piątek 29 czerwca br. nadszedł czas uroczystego zakończenia i podsumowania roku szkolnego 2011/2012.
Po części artystycznej, przygotowanej tradycyjnie przez uczniów i wychowawców klas pierwszych gimnazjum, nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie, działalności społecznej i artystycznej.
W tym roku trzy specjalne nagrody ufundował radny Powiatu Opolskiego p.
Edward Jędra, a otrzymali je: Anna Dębińska z klasy I ag, Michał Huzar i Rado-

sław Imiołek z klasy II ag. Są to uczniowie, którzy najsumienniej wypełniali swoje szkolne obowiązki. Ania nie opuściła w ciągu roku szkolnego ani jednej godziny, a Michał i Radek opuścili tylko jedną godzinę.
W tym dniu żegnaliśmy także p. Anielę Tekielę i Kamilę Matynowicz-Nosko, którym wygasa umowa o pracę oraz odchodzącą na emeryturę p. Irenę
Szamszur. Po oficjalnym apelu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, otrzymali świadectwa i wreszcie mogli udać się na długo oczekiwane wakacje. Do zobaczenia za dwa miesiące. Udanych wakacji i urlopów!
Elżbieta Woźniak

Podsumowanie roku szkolnego

Najlepsi z najlepszych
W dniu 27 czerwca 2012 r. w Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie burmistrza
Niemodlina – Mirosława Stankiewicza
z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi
spor towcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nieodlinie na czele z przewodniczącym Mariuszem Nieckarzem, dyrektorzy szkół i przedszkoli,
nauczyciele oraz rodzice uczniów wyróżnionych.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
• Patrycja Tomków uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
• Wiktoria Bilińska uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
• Katarzyna Andrejszyn uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej w Graczach,
• Patryk Szlufik uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie,

• Hanna Salera uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rogach,
• Mateusz Jadach uczeń Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę
z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych.
Uczniowie naszych szkół przystąpili do 14 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 100 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Współzawodnictwo uczniów dało szansę przede
wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań,
a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy.
Z ogólnej liczby 948 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Niemodlin, 147 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum w Graczach dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy
gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Podczas uroczystego spotkania burmistrz gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz
życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie
wakacji.
Małgorzata Kochanek

Zakończenie roku w „Jedynce”
i pożegnanie dyrektora
Podsumowanie roku szkolnego w „Jedynce” obchodzono bardzo uroczyście. Rozdaniu świadectw i pożegnaniu absolwentów
klas szóstych towarzyszyło pożegnanie dyrektora szkoły – Jana Janika, który z dniem 1 września br., po 21 latach zarządzania
placówką, uda się na emeryturę.
–Dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest – tymi słowami podsumowała
współpracę z Janem Janikiem jego zastępczyni Krystyna Dżaluk, która wyłoniona w konkursie od 1 września br. będzie kierowała „Jedynką”. – Jan Janik dał się
poznać nam wszystkim jako wspaniały człowiek.
W pierwszej części uroczystości, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zostały wręczone nagrody najlepszym absolwentom „Jedynki”
– Patrycji Tomków (nagroda Rady Pedagogicznej), Piotrowi Pełce (nagroda Rady
Rodziców), Dominice Gryf (nagroda Rady Miejskiej w Niemodlinie) oraz najlepszemu sportowcowi – Patrykowi Słodkowskiemu. Następnie świadectwa i nagrody książkowe otrzymali wszyscy absolwenci wyróżniający się w nauce.
Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny dedykowany dyrektorowi Janowi Janikowi. Wśród wierszy, słów podziękowań i piosenek, zaproszeni
goście, dyrektor ZEFO Małgorzata Kochanek, Krystyna Dżaluk, przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz wraz radnymi, Rada Rodziców,
prezes PSS Społem Jan Oleksa, grono nauczycielskie, pracownicy szkoły oraz
uczniowskie delegacje wręczyły odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi kwiaty. Dużym zaskoczeniem był występ grona nauczycielskiego – zespołu „Jarzębinki z Jedynki”, który przygotował swój występ specjalnie na tę okazję.
W drugiej części apelu wręczono świadectwa uczniom wyróżniającym się
w nauce z klas III-V, a następnie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami
w szkole.
Red.
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Najlepsi absolwenci PSP 1: Patrycja
Tomków, Piotr Pełka, Dominika Gryf
i najlepszy sportowiec Patryk Słodkowski

Życzenia od Rady Miejskiej
w Niemodlinie i Rady Rodziców

PULS

Aktualności
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Niemodlina

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Nie o zemstę,
ale o pamięć wołają ofiary…
Obchody 69. rocznicy
ludobójstwa na Wołyniu
W dniu 11 lipca br. na Placu Obrońców
Przebraża w Niemodlinie, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz wraz z radnymi, ks. Jerzy
Chyłek, kombatanci, harcerze, warta honorowa X Opolskiej Brygady Logistycznej,
poczty sztandarowe, zaproszeni goście
i mieszkańcy Niemodlina uczcili 69. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.

Specjalnym gościem, który uświetnił swoją obecnością tegoroczne obchody ludobójstwa na Kresach
Wschodnich był urodzony w rodzinie kresowej, duchowny archidiecezji krakowskiej i duszpasterz Ormian ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – prezes
i współzałożyciel fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, poeta, pisarz i publicysta, którego literackie dzieła możemy odnaleźć w „Gazecie Polskiej”. Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza,
Nagroda Rzecznika praw Obywatelskich im. Pawła

Włodkowica czy Nagroda im. Św. Grzegorza Wielkiego to jedne z najważniejszych odznaczeń, którymi został uhonorowany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
W swoim wystąpieniu burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed lat, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wymordowały polską ludność oraz
zaatakowały ponad sto sześćdziesiąt polskich kościołów na Wołyniu. Następnie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski opowiedział zgromadzonym przy pomniku o swoich wspomnieniach, przemyśleniach
i informacjach dotyczących wydarzeń na Wołyniu. –
Pozwolę sobie zakończyć moje wystąpienie słowami,
które widnieją na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie:
Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. Myślę, że jest
to motto nie tylko moich książek, ale również wszystkich
uroczystości i wydarzeń upamiętniających tragiczne losy Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie. Nam
nie chodzi o zemstę tylko o pamięć, tak jak powiedział
Jan Paweł II: Narody, które tracą pamięć – tracą własną tożsamość – tymi słowami zakończył swoją wypowiedź. Podczas uroczystości o wydarzeniach
sprzed 69 lat opowiedział również naoczny ich świadek – Jan Wajman.
Na zakończenie uroczystości ks. Jerzy Chyłek
wraz ze zgromadzonymi odmówił modlitwę za pomordowanych, po której nastąpiło złożenie kwiatów
i wieńców pod pomnikiem Obrońców Przebraża.
Po uroczystości w sali obrad odbyło się spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, podczas
którego zostały omówione główne założenia obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.
Natalia Kryjom

Pamiętajmy.
69. rocznica ludobójstwa na Wołyniu
Pożegnanie ziemi kresowej

Pamiętajmy

Żegnamy naszą ziemię kresową,
Na której przez wieki my żyli.
Żegnamy ziemię, która nas nakarmiła
I jak najlepsza matka ukochana była.

Jak długo tam w Dolinie kościelny bije dzwon,
Tak długo będziem jeździć do swych rodzinnych stron.
Niech żyją doliniacy, tej słonej ziemi lud,
Bo z tej Dolińskiej ziemi wywodzi się nasz ród.

Żegnamy miasta, które polskie były,
I o które nawet małe dzieci się biły.
Walczyły z honorem i z honorem ginęły,
Choć niektóre zaledwie dziesięć latek miały.

Jak długo tam na Kresach kościelne biją dzwony,
Tak długo będziem zwiedzać rodzinne dawne strony.
Niech żyją nam kapłani, którzy tam pojechali,
By głosić Słowo Boże tym, którzy tam zostali.

Żegnamy z żalem łąki, pola i lasy,
Bo nastały dla nas bardzo trudne czasy.
Żegnamy nasze rzeki, strumyki, cmentarze,
Bo tak uchwalili, bo tak Stalin każe.

Jak długo tam na Kresach kościoły będą trwać,
Tak długo te kościoły będziemy odwiedzać.
Niech żyją nam kapłani, którzy tam już zostali,
By wskrzesić wiarę w Boga, bo tam im ją zabrali.

Pięć lat wojny było, wiele my przeżyli,
Gdy rodziny nasze nocą na Sybir wywozili.
Dorośli z dziećmi w bydlęcych wagonach jechali,
I z głodu oraz z zimna tak często umierali.

Jan Wajman jest urodzonym Kresowianinem. Był naocznym świadkiem okrutnej historii Polaków zamieszkujących
tereny dawnej Rzeczpospolitej.
Po wojnie, dzieląc losy wraz
z wieloma swoimi rodakami,
przybył na Ziemię Śląską. Jan
Wajman to aktywny działacz
na rzecz pamięci męczeństwa Polaków na Kresach. To
również członek niemodlińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej oraz autor powieści pt. „Urodzeni
na Dolińskiej Ziemi, t. I i II”, „Chłopcy z Kresów” oraz „My
z kresowej ziemi”, z którego pochodzą powyższe wiersze.
Natalia Kryjom

Potem przyszli Niemcy i cichy rozkaz dali
Żeby nas, Polaków, bandziory mordowali.
Polaków mordujcie, choćby co godzinę
A my podpiszemy wolną Ukrainę.
Palili nasze wioski, a nas mordowali,
I małe polskie dzieci do ognia wrzucali.
Ale za te zbrodnie kiedyś karę poniesiecie!
Gdy przed Sądem Bożym wszyscy razem staniecie.

Przygotowania do obchodów
70. rocznicy ludobójstwa na Kresach
19 czerwca br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Niemodlinie odbyło się inauguracyjne
spotkanie dotyczące przygotowania ceremonii
obchodów siedemdziesiątej rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu, która odbywać się będzie w lipcu przyszłego roku.
– Zespół ma formę otwartą, jeżeli dojdziemy
do wniosku, że trzeba poszerzyć skład o dodatkowe osoby, zostaną one zaproszone na kolejne
spotkania. Celem naszego zespołu będzie próba
wypracowania scenariusza obchodów 70-tej
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu – mówił podczas rozpoczęcia spotkania burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Wśród zaproszonych do udziału w pracach zespołu znaleźli się: Bartłomiej Kostrzewa
– zastępca burmistrza, Mariusz Nieckarz
– przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Zdzisława Bartków – sekretarz gminy, Alicja Domalewska – sekretarz gminy, Katarzyna
Paszula-Gryf – dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Anna Jędrzejewska – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Krzysztof
Bunia – radny, Zbigniew Jagielnicki i Witold Kuriata. To właśnie oni przez najbliższy rok, będą
pracować nad treścią, formą oraz oprawą obchodów rocznicy.
Natalia Kryjom
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.

„Puls Niemodlina”: Panie burmistrzu
– na ostatniej sesji otrzymał pan absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011
rok. To kolejne jednoznaczne poparcie radnych dla działań, którymi pan kieruje. Czuje pan satysfakcję?
Mirosław Stankiewicz: Bez wątpienia każde
absolutorium cieszy, tym bardziej że ubiegły rok był wyjątkowo trudny. Z jednej strony brak dochodów w budżecie spowodowany zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o ponad milion złotych oraz prawie półtora miliona mniej z tytułu obniżonych podatków lokalnych od ustalonego maksymalnego poziomu określonego przez ministra finansów, z drugiej zaś zaspokojenie potrzeb mieszkańców w postaci inwestycji oraz
rosnących wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Do tego należy jeszcze dodać sukcesywne spłacanie zaciągniętych pożyczek i kredytów.
To był naprawdę ciężki rok. Tym bardziej cieszy wysoka ocena wykonania budżetu przez niemal wszystkich
radnych. Tylko jedna osoba wstrzymała się w głosowaniu. Nie było głosów przeciw.
PN: Bieżący rok też nie jest łatwy. Jakie
są szanse i zagrożenia dla naszej gminy?
M.S.: Jest wiele zagrożeń. Rok rozpoczął się nieustającymi atakami na moją osobę i współpracowników w związku z nieudaną próbą przeprowadzenia referendum. Propagowano różne plotki, pomówienia
i kłamstwa. Próbowano i próbuje się nadal dyskredytować pozycję burmistrza jako organu wykonawczego gminy, podjęto nieudane próby pokazania naszej
gminy w opozycji do powiatu opolskiego i zarządu województwa, próbowano przeciwstawić mieszkańców
Niemodlina przeciwko mieszkańcom wsi. I wreszcie grupa inicjatywna zapowiedziała słowami swojego pełnomocnika chęć podziału gminy na kilka odrębnych gmin.
Te i inne działania destabilizowały sytuację społeczną,
a tym samym utrudniały normalne funkcjonowanie naszej gminy. Dzisiaj, po sześciu miesiącach mieszkańcy zrozumieli, że takie wichrzycielskie i nieodpowiedzialne działania nie służą naszej gminie. Inicjatorzy pozostali sami ze swoimi pomysłami. Ale to ich problem i ich
mocodawców. W marcu minister finansów skorygował
dla naszej gminy o pół miliona przewidywaną wielkość
dotacji z budżetu państwa. Oczywiście in minus,
stąd musieliśmy obniżyć wydatki gminne w opiece społecznej, urzędzie miejskim oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych. Podjęta próba ograniczenia kosztów

funkcjonowania niemodlińskiej oświaty nie znalazła
wsparcia radnych (likwidacja szkoły w Grabinie), stąd
też wydatki gminy na oświatę pozostaną na niezmienionym poziomie, a przecież czeka nas jeszcze podwyżka płac nauczycieli i zwiększenie tych wydatków
od września. O tych i innych zagrożeniach na bieżąco informuję przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej. Informuję również mieszkańców naszej gminy.
PN: Powiedział pan o zagrożeniach. Czy
są jakieś szanse na dalszy rozwój gminy?
M.S.: Zrezygnowałbym z funkcji burmistrza,
gdybym nie widział możliwości rozwoju naszej społeczności. Nie podejmował stosownych działań i pewnego ryzyka związanego z nowymi planami. Pomimo pogarszających się warunków funkcjonowania samorządów nasza gmina w dalszym ciągu kładzie nacisk na inwestycje. Realizujemy przebudowę ulic śródmieścia,
w dalszym ciągu kanalizujemy Niemodlin oraz sąsiednie wsie, przystąpiliśmy do termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury, modernizujemy świetlice wiejskie,
zgłosiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie projekt termomodernizacji szkół
w Graczach, zabiegamy o remont Ścinawy Niemodlińskiej, mamy opracowany wniosek na dofinansowanie
renowacji parku miejskiego, współfinansujemy budowy chodników w Magnuszowicach oraz na odcinku Wydrowice – Niemodlin. Przystępujemy do projektu
utworzenia aglomeracji opolskiej włącznie z utworzeniem podstrefy ekonomicznej w Niemodlinie, a także
pilnujemy realizacji projektowania i następnie budowy obwodnicy Niemodlina. Jak widać, szans na rozwój naszej gminy jest wiele. Jest bardzo dużo pracy.
Wszystko to wymaga zaangażowania pracowników,
nie tylko naszego urzędu, ale i jednostek gminnych.
PN: Ale wymaga też pieniędzy. Są głosy,
że gmina zanadto się zadłuża….
M.S.: Tak, wiem o takich głosach. Ale proszę mi
powiedzieć, czy możliwa byłaby kiedykolwiek przebudowa ulic śródmieścia bez wsparcia zewnętrznego
w wysokości 80%? Przecież my wydajemy, to znaczy
zaciągamy pożyczki jedynie na 20% wkładu własnego. Czy możliwa byłaby kanalizacja na przykład Wydrowic, gdzie udział naszych środków będzie prawdopodobnie na poziomie jedynie 35% wartości inwestycji? Oczywiście możemy nie zaciągać kredytów i bardzo powoli realizować kolejne zadania. Krótko mówiąc
– możemy je realizować przez kolejne 20 lub 30 lat.
Tylko czy nasi mieszkańcy będą tak długo czekać?
Po drugie, dokonujący się skok cywilizacyjny naszej gminy wymaga odważnych, ale i rozważnych decyzji. Dzisiejsze zadłużenie gminy osiąga 30% dochodów.
Maksymalne zadłużenie może wynieść zgodnie z przepisami prawa 60%. Dla przykładu podam, że zadłużenie samorządu województwa osiągnęło poziom 55%,
zaś niektórych gmin w naszym województwie odpowiednio od 45 do 60%. Staram się, aby zadłużenie gminy nie było groźne dla jej funkcjonowania. Po trzecie,
wszelkie zamierzenia inwestycyjne, a tym samym nowe pożyczki i kredyty są szeroko konsultowane z radnymi i mieszkańcami naszej gminy. Każde zadanie inwestycyjne oraz nowe zobowiązania finansowe uzyskują akceptację społeczeństwa. W trakcie konsultacji lub
przed podjęciem ostatecznych decyzji żadna z osób,
które stawiają zarzuty dotyczące zadłużenia gminy nie
zgłaszały zastrzeżeń. Nie zgłaszały też innych propozycji prowadzenia spraw gminnych. Proszę bardzo,
niech osoby, które tak bardzo krytykują tempo inwestycji wyjdą do mieszkańców Graczy, Grodźca czy też

Sadów i powiedzą, że drogi do ich posesji były niepotrzebne. Niech przekonają mieszkańców Rzędziwojowic i Lipna, że ich świetlice będą remontowane dopiero w 2030 roku. Niech udowodnią, że dzieciom z 19
sołectw nie są potrzebne place zabaw. Niech przekonają mieszkańców Magnuszowic, że pieniądze na remont świetlicy były wydatkowane nieefektywnie. Ciekawy jestem, czy starczy im odwagi oraz argumentów.
PN: Przejdźmy do spraw bieżących.
Mieszkańcy skarżą się na utrudnienia związane z wjazdem i wyjazdem na teren byłego
dworca autobusowego. Czy gmina podjęła
jakieś kroki w celu wyeliminowania tych niedogodności?
M.S.: Tak. Wystąpiłem do zarządcy drogi krajowej o przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu
na tym skrzyżowaniu. Chodzi o przywrócenie linii przerywanej, a tym samym umożliwienia lewo i prawo skrętów od i do przychodni zdrowia oraz „dworca PKS”. Niestety brak jest na razie pozytywnej odpowiedzi z uwagi na fakt, że inwestor przed przystąpieniem do realizacji inwestycji uzyskał wstępną zgodę na jej wykonanie
pod warunkiem wybudowania dodatkowego pasa ruchu, który zapewni bezpieczeństwo poruszających się
po drodze krajowej. Niestety, do dnia dzisiejszego inwestor nie wywiązał się z przyjętych ustaleń. Stąd też
reakcja zarządcy drogi i wymalowanie dwóch linii ciągłych na tym skrzyżowaniu. Jestem pozbawiony wpływu na postępowanie tych dwóch instytucji. Gmina nigdy nie wyrażała zgody na zablokowanie dostępu
do przychodni oraz przystanku PKS-u. Staram się różnymi metodami, aby przywrócić poprzednią organizację ruchu. Broniłem i w dalszym ciągu będę bronił praw
naszych obywateli do godziwych warunków życia w naszej gminie.
PN: Panie burmistrzu, wspomniał pan
o ośrodku zdrowia – czy opieka medyczna
w naszej gminie jest wystarczająca?
M.S.: Opieka zdrowotna obywateli jest zadaniem
własnym samorządów: powiatowego oraz wojewódzkiego. Mając jednak na względzie dobro naszych mieszkańców bacznie przyglądam się jej funkcjonowaniu. Nie
mam zastrzeżeń do funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki medycznej. Mieszkańcy są sprawnie i bez
większych perturbacji badani i leczeni. Problemy pojawiają się jednak w ilości zakontraktowanych i realizowanych usług medycznych w zakresie: rehabilitacji,
laryngologii, ortopedii czy też chirurgii. Sygnalizowane problemy dotyczą wielkości kontraktów pomiędzy
NFZ w Opolu a konkretnymi gabinetami. W każdym
przypadku braku odpowiedniej ilości usług medycznych
interweniuję u prezesa NFZ, starosty i marszałka. Nie
można przecież pozwolić na ograniczenie świadczonych usług, odsyłanie mieszkańców do odległych
ośrodków w Opolu, Nysie lub Brzegu, a tym samym
ponoszenia zwiększonych kosztów dojazdów przez naszych mieszkańców. Odrębnym problemem jest sieć
aptek na terenie naszej gminy, a w zasadzie dyżury
w godzinach nocnych. Toczymy ciągły spór ze starostwem dotyczący tej kwestii. Apeluję do radnych powiatowych o wsparcie naszych działań i uruchomienie
w Niemodlinie apteki dyżurującej. Pewnym „światełkiem w tunelu” jest uruchomienie w tym roku dyżurów
świąteczno-niedzielnych lekarzy z Niemodlina. Jak Państwo widzicie i tę sferę przestrzeni publicznej staram
się wzmacniać, chociaż, tak jak wspomniałem na wstępie, nie jest ona zadaniem własnym gminy.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej za okres
od 26 kwietnia do 28 czerwca 2012 r.
W okresie sprawozdawczym:
• W dniach 11–13 maja w ramach umowy partnerskiej z gminą Vechelde (Niemcy) gościliśmy grupę strażaków ochotników z tej gminy.
• W dniu 15 maja rozpoczęła się kontrola Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, związana z wywozem
nieczystości płynnych na terenie Niemodlina.
• W dniu 16 maja burmistrz podpisał umowę na remont świetlicy w Rzędziwojowicach. W tym samym dniu
burmistrz spotkał się z zastępcą dyrektora GDDKiA Oddziału w Opolu w sprawie bieżących potrzeb gminy związanych
z utrzymaniem i remontami drogi krajowej 46.
• W dniu 17 maja odbyły się po raz ósmy OCEANY. Organizatorom, a w szczególności pani dyrektor Katarzynie Paszuli-Gryf składam wyrazy uznania za sprawną organizację
tego szczególnego konkursu. W tym samym dniu burmistrz
przewodniczył kolejnemu spotkaniu Zespołu do spraw oświaty, na którym między innymi omawiana była sprawa zwiększenia pensum dla nauczycieli „nietablicowych”.
• W dniu 18 maja gmina Niemodlin była współorganizatorem powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki PSP w Opolu
nadbrygadier Karol Stępień uhonorował medalami oraz odznaczeniami resortowymi między innymi niemodlińskich
strażaków.
• W dniach 22–25 maja Wojewoda Opolski przeprowadził kontrolę Straży Miejskiej.
• W dniu 23 maja burmitrz gościł dyrektora MAIA
POLSKA. Podczas spotkania omówione zostały problemy firmy związane z rozdziałem sieci kanalizacyjnej. W tym samym dniu wziął udział w kolejnym spotkaniu Regionalnego Komitetu do spraw Budowy Obwodnic Nysy
i Niemodlina.
• W dniu 24 maja burmistrz spotkał się z dyrektorami niemodlińskich szkół w celu wypracowania jednolitej metodologii kosztów stołówek szkolnych.
• W dniu 26 maja wraz z zastępcą burmistrza oraz
przewodniczącymi: Rady Miejskiej Mariuszem Nieckarzem
oraz Komisji Spraw Społecznych Czesławem Paszkowskim

XXVI i XXVIII sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 29 maja 2012 r. odbyła się XXVI Sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie, w której uczestniczyli m. in. Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie – komisarz Sebastian Górski oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP
w Niemodlinie – mł. brygadier Krzysztof Kuniec.
W trakcie sesji radni przyjęli m. in. informacje z zakresu: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne w gminie Niemodlin w 2011 roku i podejmowane działania w tym zakresie
w 2012 roku” z uwzględnieniem:
– Sprawozdania ze stanu porządku i bezpieczeństwa
publicznego w zakresie działań realizowanych przez Straż
Miejską na terenie gminy.
– Analizy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na terenie gminy Niemodlin opracowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu.
– Analizy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Niemodlin za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. sporządzona przez Komisariat
Policji w Niemodlinie.
– Informacje na temat przygotowania gminy Niemodlin do działań na wypadek sytuacji kryzysowych.
Uczest ni czą cy w se sji Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji oraz Dowód ca JRG nr 3 PSP od powie dzie li na py ta nia skierowane do nich przez radnych, a dotyczące m.in.
w/w in for ma cji.

burmistrz uczestniczył w spotkaniu mikroregionu partnerskiej gminy Štity (Czechy).
• W dniu 30 maja burmistrz spotkał się z przedstawicielami GDDKiA oddział Nysa w sprawie bieżących problemów związanych z przebiegiem drogi krajowej nr 46
na terenie gminy. W tym samym dniu burmistrz spotkał się
z przedstawicielami sołectwa Roszkowice.
• W dniu 1 czerwca zainaugurowane zostały prace
kapituły Złotego Sokoła 2012. Na pierwszym posiedzeniu
Kapituła ustaliła między innymi harmonogram prac Kapituły, w tym określiła termin przyjmowania wniosków o wyróżnienie statuetką na dzień 30 września 2012 r. Bliższe informacje wraz z wnioskiem do pobrania, będą
udostępnione na stronie internetowej Urzędu.
• W dniu 5 czerwca burmistrz wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Tematem konferencji było przedstawienie koncepcji stworzenia ogólnopolskiego funduszu pożyczkowego dla małych
i średnich przedsiębiorstw, w tym z terenu gminy Niemodlin.
• W dniu 6 czerwca z inicjatywy starosty opolskiego
odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu opolskiego poświęcone głównie pogarszającym się warunkom
finansowym funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej
oraz szansom i zagrożeniom związanym z powstającą
aglomeracją opolską.
• W dniach 16 i 17 czerwca odbyły się Dni Niemodlina, które mimo znacząco niższych nakładów finansowych
cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
• W dniu 19 czerwca burmistrz przewodniczył zespołowi do spraw organizacji obchodów 70. rocznicy mordów
na Wołyniu.
• W dniu 20 czerwca pod przewodnictwem burmistrza odbyło się spotkanie zespołu do spraw organizacji obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina.
• W dniu 21 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw oświaty, które było poświęcone głównie organizacji wypoczynku letniego dzieci oraz wynikom sprawdzianu klas 6-tych na terenie naszej gminy.
• W dniu 27 czerwca z udziałem zaproszonych rodziców i nauczycieli odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i podziękowań najlepszym uczniom, którzy osiągnęli
ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, a także zajęli czołowe miejsca i zdobyli wyróżnienia w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

Mieszkańcy
gminy Niemodlin
W związku z Państwa licznymi postulatami i sugestiami dotyczącymi ułatwienia załatwiania spraw służbowych w tutejszym urzędzie pragnę poinformować, że od dnia 2
lipca 2012 r. Urząd Miejski w Niemodlinie będzie czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00 – 17.00
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 – 13.00

Jednocześnie informuję, że burmistrz Niemodlina będzie przyjmował mieszkańców i innych interesantów w każdy poniedziałek
od godz. 13.00 do 16.00.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina informuje, iż
dyżury przedszkoli zaplanowane są na:
Lipiec
Publiczne Przedszkole w Graczach,
godz. 7.00 – 15.30
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie,
godz. 6.00– 16.00
Sierpień
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”
w Niemodlinie, godz. 6.00 – 16.00

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Następnie Rada Miejska rozpatrzyła projekty i podjęła następujące uchwały:
• Uchwała Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
• Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zmian budżetu
gminy Niemodlin na rok 2012.
• Uchwała Nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za 2011 rok.
• Uchwa ła Nr XXVI/157/12 Ra dy Miej skiej w Nie modlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawoz da nia fi nan sowe go Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie za 2011 rok.
• Uchwała Nr XXVI/158/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zatwierdzenia
sprawoz da nia fi nan sowe go Sa mo rzą dowe go Za kła du
Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2011 rok.
• Uchwała Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
• Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie zatwierdzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sady na lata 2012 – 2018.
• Uchwała Nr XXVI/161/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – dotycząca poparcia wnio-

sku o wznowienie prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
• Uchwała Nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie skargi na bezczynność burmistrza Niemodlina.
• Uchwała Nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie za 2011 r.
• Uchwała Nr XXVI/164/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie: upoważnienia
burmistrza Niemodlina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja SP w Graczach”.
• Uchwała Nr XXVI/165/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2012 r. – w sprawie: wyrażenia woli udziału gminy Niemodlin w procesie przygotowania
płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej Aglomeracji
Opolskiej.
XXVIII SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 28 czerwca 2012 r. w sali Ośrodka
Kultury w Niemodlinie odbyła się XXVIII sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie, podczas której
podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVIII/167/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Niemodlin za 2011r.
2. Uchwała Nr XXVIII/168/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie zatwier-
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WYPRAWKA
SZKOLNA
W roku szkolnym 2012/2013 realizowany będzie rządowy program pomocy
uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
Programem objęte będą dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2012/2013 naukę
w klasach I – IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz uczniowie
niepełnosprawni (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona powyżej) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników przysługiwała będzie uczniom wymienionym powyżej i pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł netto miesięcznie z wyłączeniem
uczniów klasy I szkoły podstawowej, dla których
kryterium dochodowe ustalone zostało na poziomie 504,00 zł. Ponadto pomoc udzielona może
być uczniom (z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej), w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe
tj. 351,00 zł, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macie-

dzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Niemodlin za 2011 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/169/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie udzielenia burmistrzowi Niemodlina absolutorium.
4. Uchwała Nr XXVIII/170/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2012.
5. Uchwała Nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
6. Uchwała Nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
7. Uchwała Nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie podziału gminy Niemodlin na okręgi wyborcze.
8. Uchwała Nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie podziału gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania.
9. Uchwała Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. – w sprawie przekazania
skargi.
Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia burmistrzowi Niemodlina absolutorium.
Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej moż na
zna leźć w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter ne towej Urzę du Miej skie go – www.nie mo dlin.pl, a tak że za po znać się z ni mi w biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz

Burmistrz Niemodlina informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
– wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokali mieszkalnych nr 1 i 4 poł. w budynku nr 6 przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 995,
• lokali mieszkalnych nr 1/6 i 1/9 poł.
w budynku nr 1 – 3 przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności
działki nr 774/1,
• lokalu mieszkalnego nr 13 poł. w budynku nr 2 przy ul. Lwickiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki
nr 544/1,
• lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w budynku 26 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki 977,
Informacji udziela się w pokoju
nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7
wew. 209. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli.
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rzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. Pomoc
ta nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby
uczniów (z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku
uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, dokumentem, na podstawie, którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
(za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych sytuacjach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351,00 zł netto,
a które ze względu na uzasadnione przypadki
i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do wniosku powinno zostać dołączone uzasadnienie ubiegania się o pomoc.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do dnia 12 września 2012 r.
Szczegółowych informacji, co do kwoty dofinansowania udzielają dyrektorzy szkół.
Małgorzata Kochanek

Burmistrz Niemodlina informuje o możliwości wykupu przez
najemców komunalnych lokali
mieszkalnych z zastosowaniem
preferencyjnej bonifikaty.
W dniu 31 marca 2011 roku weszła
wżycie uchwała Rady Miejski wNiemodlinie
umożliwiająca najemcom lokali, którzy dokonają jednorazowej zapłaty ustalonej ceny
sprzedaży przedzawarciem aktu notarialnego, nabycie nawłasność najmowanego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem 90% bonifikaty. Przy czym bonifikatę tę zwiększa się
do: 95%, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania wchodzące
w skład danej nieruchomości przestaną być
własnością gminy. Bonifikaty w wysokości 95% nie stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno lub dwu lokalowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim – Wydział Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (p. 35)
tel. 77/4606-295 wew. 209.
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Wprowadzanie
„opłaty śmieciowej”
Rada Miejska w Niemodlinie, zgodnie
z zapisami zawartymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do końca 2012 r. powinna podjąć uchwały umożliwiające wdrożenie, najpóźniej od dnia 1
lipca 2013 r. przepisów wprowadzających
nowe zasady gospodarki odpadami.
W obecnym systemie, najdłużej do 30 czerwca 2013 r. mieszkaniec – wytwórca odpadów zawiera
umowę na odbiór i transport jego odpadów przez jednostkę gospodarczą posiadającą stosowne zezwolenie
burmistrza. W naszym przypadku są to Biker lub Remondis, według uznania mieszkańca. Opłaty za odbiór
regulowane są w tych jednostkach. Firmy zbierające
i wywożące odpady z terenu gminy składają burmistrzowi nakazane prawem sprawozdania. System sprawozdawczy nie pozwala na dokładne określenie, co
dzieje się z odpadami wytworzonymi z terenu gminy.
Egzekucja obowiązków od mieszkańców jest mało efektywna. Wszystko to powoduje, że część odpadów trafia poza składowiska czy miejsca utylizacji.
Nowe przepisy przewidują, że odpowiedzialną
za gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez
mieszkańców jest gmina. Będzie ona musiała zapewnić
odbiór odpadów posegregowanych przez mieszkańców
na ich nieruchomości, transport odpadów do określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
miejsc, bezpieczną i ekologiczną utylizację. Gmina musi skalkulować koszty funkcjonowania całego systemu
wraz z jego obsługą administracyjną. Koszty będą
w całości pokrywane przez mieszkańców w tzw. opła-

cie śmieciowej. Gmina będzie musiała ustalić sposób
naliczania opłaty – kierując się ilością zamieszkałych
osób lub zużyciem wody czy ewentualnie powierzchnią
lokalu mieszkalnego, wysokość opłaty, oraz terminy
i sposób jej uiszczania, jak również jej egzekucję. Mieszkańcy będą składali deklaracje o wysokości opłaty
na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady będą wywożone przez podmiot wyłoniony obowiązkowo w drodze przetargu. Gmina będzie
musiała rozliczyć się z realizacji zadań, a zwłaszcza ze
ściśle określonych poziomów odzysku i segregacji zebranych odpadów celem ograniczenia ilości odpadów
składowanych na składowisku. Zaniedbanie obowiązków będzie skutkowało karami finansowymi, które mogą być znaczącymi pozycjami w budżecie gminy.
Podstawą systemu będzie nowy regulamin utrzymania czystości w porządku w gminie. Opisane w nim
zasady utrzymania czystości i porządku, sposób oraz
zakres segregacji odpadów muszą być opracowane
w sposób precyzyjny, jednocześnie łatwy do stosowania
przez właścicieli posesji. Uchwalony regulamin będzie
określał sposób i warunki wywiązywania się przez gminę z obowiązków.
I. Wykaz uchwał obligatoryjnych
1. Regulamin utrzymania czystości.
2. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykaz dokumentów potwierdzających dane.
4. Uchwała w sprawie wymagań, jakie, winien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Reaguj, jeśli jesteś świadkiem
przemocy domowej
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka,
w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności
osobistej. Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, słyszysz
awantury, krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy, reaguj!
Możesz porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz
się, że w jej domu jest przemoc. Zapytać, czego by potrzebowała. Zaoferować
wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc, w zależności od potrzeb
osoby krzywdzonej. Jeżeli jesteś bardziej odważny/a możesz porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją o tym, iż przemoc jest przestępstwem, a ty
jesteś jej świadkiem. Jeżeli chcesz pozostać neutralny, możesz po prostu wezwać
policję, zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej lub zadzwonić pod numer
„Niebieskiej Linii”: 801 12 00 02 lub przekazać ten numer osobie krzywdzonej.
Pamiętaj, że osoba krzywdzona może „kryć” sprawcę, ponieważ wstydzi
się swojej sytuacji w domu. Może też nie chcieć przyznać się, że doznaje przemocy, gdyż jest zastraszona przez osobę stosującą przemoc. Nie zniechęcaj
się tym, tylko działaj! Dlaczego to takie ważne? Ponieważ działania zewnętrzne osób zaprzyjaźnionych mogą przyczynić się do szybszego wyjścia osoby
krzywdzonej z sytuacji przemocy, a sprawca widząc, że ofiara ma wsparcie,
może poczuć się mniej pewnie. Reagowanie bliskich może być dla niego sygnałem, że z jego zachowaniem jest coś nie tak. Im więcej osób zareaguje
– tym lepiej!
Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Reagując bierzesz udział w bardzo ważnym etapie
przeciwdziałania przemocy, a mianowicie w interwencji.
Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.
Opracował: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej www.niebieskalinia.info

5. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli.
6. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych za usuwanie nieczystości ciekłych
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani ponosić opłat na rzecz gminy.
7. Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
II. Wykaz uchwał fakultatywnych
1. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Uchwała w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
3. Uchwała w sprawie sposobu obliczania stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach zamieszkanych, których część
nie jest zamieszkana, a powstają na niej odpady komunalne.
4. Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz uprzątania chodników.
5. Uchwała w sprawie podziału obszaru gminy
na sektory.
6. Uchwała w sprawie dokumentowania realizacji
obowiązków.

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że na zlecenie gminy
Niemodlin, w imieniu której występuje
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie wyspecjalizowana firma dokonuje dwukrotnie w ciągu
każdego roku (wiosną i jesienią) nieodpłatnej zbiórki odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
Dokładny termin zbiórki przedmiotowych odpadów jest każdorazowo podawany do publicznej wiadomości (na co
najmniej miesiąc przed wywozem) poprzez „Puls Niemodlina”, a także informację na tablicach ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, na tablicach i słupach informacyjnych na terenie miasta

Opracował:
Walerian Kaliński
Z-ca nacz. Wydz. RŚN
Niemodlin, na stronach internetowych
gminy Niemodlin (www. niemodlin. pl)
i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie (www. zgkimniemodlin. pl) oraz przekazywany sołtysom
wszystkich Sołectw na terenie gminy Niemodlin.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie zwraca się do mieszkańców miasta i gminy Niemodlin o wystawienie ww. odpadów wyłącznie w wyznaczonych terminach zbiórki. W przypadku
wystawienia odpadów poza terminem
bezpłatnej zbiórki ich właściciel zostanie
ukarany mandatem karnym przez Straż
Miejską w Niemodlinie lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opolu oraz zobligowany
do ich usunięcia na własny koszt.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie

„Złoty Sokół 2012”
W bieżącym roku już po raz piąty przyznana zostanie statuetka „Złoty Sokół”.
Jest to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną, działalnością charytatywną, zawodową
lub promocją na rzecz gminy Niemodlin. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
Pełny regulamin oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej naszej
gminy: www.niemodlin.pl.
Jednocześnie informujemy, że termin na przyjmowanie wniosków upływa
30.09.2012 r.
Komitet Organizacyjny

Wieści z gminy

Absolutorium dla burmistrza
28 czerwca br. w sali konferencyjnej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyła
się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Spotkanie
to należało do jednego z najważniejszych
obrad w całym roku, ponieważ ich kulminacyjnym punktem było udzielenie absolutorium dla burmistrza Niemodlina.
Udzielenie absolutorium wyraża akceptację
działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Radni pozytywnie zaopiniowali zarządzanie finansami, dzięki czemu burmistrz Mirosław Stankiewicz otrzymał absolutorium
za wykonanie budżetu w 2011 roku. Jedna osoba
wstrzymała się od głosu, natomiast pozostali radni
zaopiniowali uchwałę pozytywnie.
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Na kolonii w Pokrzywnej

Uroczystą sesję absolutoryjną uświetnił występ
dzieci z zespołu taneczno-wokalnego „Perła” z Doliny, podczas którego artyści zaprezentowali publiczności przepiękne ludowe stroje, tańce oraz piosenki
o tematyce folkowej. Zespół, dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, senatu RP oraz
gminy Niemodlin, przez dwa tygodnie wraz z ks.
Krzysztofem Panasowcem gościł w Pokrzywnej na kolonii, której podsumowanie miało miejsce w sobotę 7
lipca br. W pożegnalnym ognisku wzięli udział: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Nieckarz, sekretarz
gminy Zdzisława Bartków, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dolińskiej Zbigniew Jagielnicki.
Natalia Kryjom

Życzenia od Rady Miejskiej
w Niemodlinie

Zespół z Doliny „Perła”

Spotkanie na granicy
30 czerwca br. delegacja naszej gminy
– burmistrz Niemodlina wraz ze swoim
zastępcą oraz radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, wzięła udział w „Spotkaniu
na granicy Czech i Moraw”.
Uroczyste obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w kościele w miejscowości Valterice. Podczas festynu, który otworzyli starosta miasta Stity
Jiri Vogel, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, wystąpiło wielu artystów. Naszą gminę reprezentowała Magdalena
Mrożek, wokalistka Sceny Młodzieżowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.
Red.

Dofinansowanie na budowę
kanalizacji w Wydrowicach
Gmina Niemodlin uzyskała 1 563
556,75 zł dofinansowania ze środków

unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Działanie 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich
– etap II – Budowa kanalizacji w Wydrowicach”.
Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu
infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków
na terenie gminy, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem oraz
wzrost atrakcyjności gospodarczej.
Całość zadania według kosztorysu wynosi 2.564.122,54 zł z czego wkład własny Gminy Niemodlin wynosi 1.000.565,79 zł.
Grzegorz Krzyśków

Biogazowni
w Magnuszowicach
nie będzie
W dniu 4 lipca 2012 r. wydana została decyzja
RSN. 6220.11.2011 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Magnuszowice”, lokalizacja

przedsięwzięcia: działki nr: 173/4 oraz 173/6
w Magnuszowicach, Jednostka ewidencyjna: 160907_5, Niemodlin – Obszar wiejski, Obręb: 0011 – Magnuszowice, wszczętego na wniosek
„ZENERGO” Sp. z o. o., ul. Poznańska 62/69, 60853 Poznań.
Alicja Sewiłło

Aglomeracja Opolska
W dniu 4 lipca 2012r. burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz podpisał
akces gminy Niemodlin do Aglomeracji
Opolskiej.
Główne zadanie aglomeracji to poprawa
konkurencyjności gmin w województwie opolskim. W tekście podpisanego przez burmistrza
porozumienia wśród płaszczyzn współpracy wymieniono m. in.: działania przeciwpowodziowe,
transport zbiorowy, rozwój gospodarczy i przyciąganie inwestorów, transfer nowoczesnych
technologii, kulturę, oświatę, sport i ochronę
środowiska. Efektem wspólnych działań ma być
poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji i współpraca przy pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej.
Aglomerację stworzyły: Opole, Chrząstowice,
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany,
Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków,
Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce i Zdzieszowice.
Grzegorz Krzyśków

PULS

Wieści z gminy
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Niemodlina

Zdobywcy I
miejsca – OSP
Grodziec

Gminne zawody
sportowo-pożarnicze w Krasnej Górze
W dniu 2 czerwca br. Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Niemodlinie zorganizował zawody sportowo-pożarnicze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niemodlin.

W zawodach, które odbyły się na boisku sportowym w Krasnej Górze, uczestniczyły drużyny seniorów z OSP: Grabin, Gracze, Grodziec i gospodarze
– Krasna Góra. Wystartowała również jedna drużyna chłopców w kategorii MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) z Krasnej Góry.

DOŻYNKI GMINNE w WYDROWICACH
2 września 2012 r.
Burmistrz Niemodlina, RSP Wydrowice, Ośrodek
Kultury w Niemodlinie, Sołtys i Rada Sołecka Wydrowic zapraszają na dożynki gminne, które odbędą
się dn. 2 września br. na boisku w Wydrowicach.
12.15 – korowód dożynkowy
13.00 – dziękczynna msza św. w intencji rolników i zebranych
plonów
14.00 – ceremoniał dożynkowy, rozpoczęcie konkursów Koron
Żniwnych, Żywych Obrazów i gospodarstw indywidualnych
14.30 – program artystyczny
17.30 – ogłoszenie wyników konkursów Koron Żniwnych, Żywych Obrazów i gospodarstw indywidualnych
20.00 – zabawa taneczna

Trzymamy rękę na pulsie

Zawody prowadził prezes zarządu MG OSP
w Niemodlinie – Krzysztof Piątek, sędzią głównym zawodów był dowódca JRG Nr 3 PSP w Niemodlinie
– mł. brygadier Krzysztof Kuniec.
Uczestnicy zawodów wystartowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami
oraz ćwiczeniu bojowym obejmującym: zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie dwóch linii gaśniczych,
uruchomienie motopompy i zassanie wody, podanie
dwóch prądów ze stanowisk gaśniczych, obrócenie
tarczy prądem oraz przewrócenie pachołków.
Po zakończeniu konkurencji sportowo-pożarniczych jednostka OSP Gracze zademonstrowała zaporę przeciwpowodziową (rękaw przeciwpowodziowy)
napełnianą wodą przy pomocy motopompy. Zapory
tego typu zakupione zostały w 2010 r. i mogą być
wykorzystywane do wykonania zapory o długości 50
metrów i wysokości 80 cm (pięć rękawów o długości 10 metrów) lub uszczelniania wałów w okresie zagrożeń powodziowych.
Zawody w kategorii seniorów wygrała jednostka
OSP Grodziec, przed Krasną Górą, Graczami i Grabinem. Zwycięzcą w kategorii MDP zostali „bojowi”
chłopcy z Krasnej Góry. Prezes Zarządu OSP oraz sędzia główny wręczyli drużynom dyplomy, a ponadto,
przyznane z okazji Dnia Strażaka, medale i odznaki.
Prezes Zarządu MG OSP
w Niemodlinie – K. Piątek
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz

Wielki festyn spółdzielczy
1 lipca br. na boisku w Wydrowicach
odbył się festyn zorganizowany z okazji 55-lecia istnienia RSP Wydrowice.
Od godzin popołudniowych na mieszkańców Wydrowic i całej gminy Niemodlin czekały
liczne atrakcje: wystawa nowoczesnego sprzętu
rolniczego, loteria fantowa, dmuchane zabawki,
gry, zabawy dla dzieci i dorosłych oraz zabawa
z dj-em. Na scenie, natomiast, zaprezentowali się
m.in. artyści – wokaliści Studia Piosenki z Ośrodka Kultury w Niemodlinie – Kacper Kretowicz, Hanna Węgrowska, Wiktoria Grudniok, Agnieszka Korzeniowska, Agnieszka
Brzezina, Kacper Szmitowicz i Janusz Tekiela – podopieczni Magdaleny Krzemień i Natalii Kryjom. Wystąpił również zespół Graczanki prowadzony przez Kazimierza Piekarskiego oraz Wacław Masłyk – muzyk, kompozytor, artysta estrady, piosenkarz, solista
grupy Partita.
Red.

• 19 maja br. w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śl. patrol z KP z Niemodlina zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę.
• 24 maja br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
funkcjonariusze WRD KMP z Opola zatrzymali nietrzeźwego kierowcę samochodu marki Skoda.
• 25 maja br. w Niemodlinie na ulicy Gościejowickiej nieznany sprawca włamał się do dwóch zbiorników paliwa w samochodzie marki MAN, z których
skradł 100 litrów oleju napędowego. Straty 580 zł.
• 31 maja br. w Rzędziwojowicach na stacji paliw SHELL nieznany sprawca ukradł leżący przy dystrybutorze telefon marki Nokia. Straty 1000 zł.
• 3 czerwca br. w miejscowości Michałówek
patrol KP z Niemodlina zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę.
• 4 czerwca br. w miejscowości Gościejowice
nieznany sprawca skradł 25 metrów kabla elektrycznego. Straty 1000 zł.
• 5 czerwca br. w Niemodlinie na ulicy Wojska
Polskiego nieznany sprawca skradł telefon komórkowy marki Samsung. Straty 300 zł.

• 7 czerwca br. policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
• 7 czerwca br. w Rzędziwojowicach kierowca
samochodu marki BMW zatankował 85 litrów etyliny nie uiszczając zapłaty. Straty 550zl.
• 14 czerwca br. w miejscowości Molestowice
policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
• 14 czerwca br. na ulicy Opolskiej w Niemodlinie nieznany sprawca zatankował 85 litrów etyliny
verwa. Odjechał nie uiszczając opłaty. Straty 510 zł.
• 14 czerwca br. w miejscowości Rzędziwojowice nieznany sprawca skradł z samochodu marki
SCANIA 300 litrów oleju. Straty 1.700 zł
• 16 czerwca br. w Rogach policjanci z KP
w Niemodlinie podczas kontroli zatrzymali trzech
włamywaczy, którzy ukradli ze sklepu spożywczego,
papierosy, alkohol i karty do telefonów komórkowych. Mienie odzyskano.
Zebrał: Michał Graczyk

Wieści z gminy

XII Gminny Turniej Sprawnościowy „Zwyciężaj Siebie”

30 maja 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie odbył się – już
po raz dwunasty – Gminny Turniej Sprawnościowy „Zwyciężaj Siebie”. To corocznaimpreza, która nastałe wpisała się dojednych znajważniejszych uroczystości w roku szkolnym.
Do sportowej rywalizacji corocznie włączają się
wszystkie szkoły podstawowe z gminy Niemodlin. Drużyny składają się z reprezentantów każdego rocznika,
zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Wyniki zmagań są
punktowane, co pozwala na wyłonienie zwycięzców.
Turniej ma na celu promocję sportu i uczciwej rywalizacji sportowej.
Swoją obecnością turniej uświetnili: burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz radni Rady Miejskiej w Niemodlinie. Ponadto przybył emerytowany dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowego Oświaty –
Tadeusz Ziółkowski. Obecni byli również rodzice, mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości.
Dyrektor szkoły Violetta Szczepkowska powitała
zaproszonych gości uczestników i kibiców turnieju.

W sposób szczególny została powitana wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem – Beata Święcicka-Dziuba.
Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego,
w świetle ognia olimpijskiego, drużyny ruszyły
do spor towej rywalizacji. Konkurencje przygotował
i poprowadził Michał Jędra – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Grabinie oraz trener piłki nożnej. Drużyny oceniali sędziowie: Edward Jędra – radny Powiatu Opolskiego, Beata Dziuba i Gabriela Łaskarzewska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie.
Na zawodników czekały niełatwe konkurencje
sprawdzające między innymi: szybkość, zwinność,
celność i umiejętność pracy w zespole.
Po zakończonych rozgrywkach, wszyscy uczestnicy
turnieju posilili się pyszną grochówką, przygotowaną
przez niezastąpione panie kucharki. Przed ogłoszeniem wyników, zaprezentowała się grupa taneczna uczennic Szkoły Podstawowej, przygotowana przez
Martę Dziergas.

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

„U Mroza”
AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25
tel. 77 460 64 77
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Zwycięzcami XII Turnieju Sprawnościowego „Zwyciężaj Siebie” zostali młodzi sportowcy z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie. Drugie miejsce
wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie, a trzecie zajęła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rogach.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i słodkie
upominki. Każdy członek zwycięskiej drużyny dodatkowo otrzymał medal, ufundowany przez Beatę Dziubę.
To nie był koniec niespodzianek. Goście mieli niepowtarzalną okazję otrzymać dyplom z dedykacją od Beaty
Dziuby, która była wielokrotnie odznaczana za wybitne
osiągnięcia sportowe. Maria Krzemińska zadbała natomiast o przepyszne ciasta i inne smakołyki. Na szkolnym korytarzu wszyscy mogli podziwiać ordery, puchary, medale, dyplomy i zdjęcia wybitnych sportowców:
Beaty Dziuby, Dawida Marcjasza – Mistrza Opolszczyzny w kolarstwie szosowym – absolwenta naszej szkoły oraz Justyny Wodarz–Wojtyczko.
Dyrektor ZSP w Grabinie Violetta Szczepkowska,
pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby turniej „Zwyciężaj Siebie” był
tak ważnym wydarzeniem sportowym w gminie Niemodlin i pomogli w jego organizacji: burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi Stankiewiczowi; prezesowi firmy Rapex s. c. Bronisławowi Haładusowi, Beacie Dziubie,
Andrzejowi Babiczowi, Irenie i Edwardowi Kondysom,
Marii Krzemińskiej, wszystkim rodzicom, pracownikom
obsługi, nauczycielom i uczniom.
W przyszłym roku zapraszamy wszystkich do rywalizacji sportowej w kolejnym turnieju. Na przykładzie naszych sportowców zachęcamy do uprawiania różnych
dyscyplin sportowych, gdyż nie wiadomo, w kim drzemie ukryty talent. Do zobaczenia za rok!
Danuta Babicz

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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Z Anetą Marut – właścicielką
Szkoły Języków Obcych Victoria
w Niemodlinie, o zdobytym doświadczeniu, nowych pomysłach oraz ofercie edukacyjnej przygotowanej z okazji 5–lecia działalności, rozmawia
Natalia Kryjom.
„Puls Niemodlina”: Jak wygląda podsumowanie 5 lat działalności Szkoły Języków Obcych Victoria w Niemodlinie?
Aneta Marut: Przez ten cały okres przeszkolono w zakresie nauki języków obcych około 500
osób, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
Głównym wyznacznikiem jakości szkoły VICTORIA,
począwszy od dnia jej otwarcia jest efektywność
nauczania. Mając na uwadze ten priorytet, dokonujemy wraz z kadrą nauczycielską wyboru właściwych metod i środków nauczania, programów
i podręczników oraz dostosowujemy tok procesu
dydaktycznego do oczekiwań i możliwości poszczególnych uczniów.
„Puls Niemodlina”: Czy szkoła Języków
Obcych Victoria to szkoła godna zaufania?
Aneta Marut: Szkoła godna zaufania to taka, która działa na rynku od wielu lat, której kadra
jest doświadczona i nie obiecuje ultraszybkich
sukcesów, bez wysiłku ze strony słuchacza. Obdarzamy każdego ucznia szacunkiem i życzliwością.
Wsłuchujemy się w jego potrzeby, jednocześnie delikatnie je modelując. Dzięki temu osiągamy doskonałe rezultaty, zarówno w nauczaniu dorosłych, jak i dzieci.
„Puls Niemodlina”: W jaki sposób prowadzone są zajęcia w szkole Victoria?
Aneta Marut: Naszą dewizą są małe grupy
i indywidualne podejście. Chętnie wprowadzamy

Szkoła godna zaufania
elementy gier i zabaw, ale jesteśmy też wymagający, mobilizując tym samym do pracy. Nie ma cudownych metod, które pozwolą przyswoić język bez żadnego wysiłku. W trakcie nauki uczestnicy piszą
sprawdziany, prace pisemne i domowe, a na koniec
roku test z całości materiału.
„Puls Niemodlina”: Czy rodzice mogą
na bieżąco kontrolować naukę swoich pociech?
Aneta Marut: Informacje o postępach dziecka można na bieżąco uzyskać kontaktując się z lektorem. Na koniec roku wszyscy otrzymują świadectwo ukończenia kursu – cer tyfikat wewnętrzny
wystawiony przez SJO Victoria oraz certyfikat zewnętrzny wystawiony przez European Language
Competence Licence.
„Puls Niemodlina”: Na lingwistyczne
sukcesy uczniów Szkoły Językowej składa
się wiele czynników. Oprócz wykfalifikowanej kadry nauczycielskiej, o której pani
wspominała, ważne są warunki, w których
uczestnicy kursów szkolą swoje zdolności.
W jakich warunkach pracują uczniowie
SJO Victoria?
Aneta Marut: Do dyspozycji słuchaczy Victorii przeznaczone są komfor towe oraz utrzymane w miłym kameralnym klimacie sale. W przerwie pomiędzy zajęciami można korzystać
z minibaru z kawą i herbatą. Po wakacjach zaprosimy wszystkich naszych stałych i nowych słuchaczy do „odmienionej” szkoły. Podnosząc standard
i komfort nauki chcemy oddać dwie nowe pracownie językowe. Do tego dodajmy jeszcze doskona-

łą lokalizację w bezpiecznym centrum miasta,
przejrzyste warunki uczestnictwa i korzystne zasady płatności.
„Puls Niemodlina”: Jaką ofertę edukacyjną SJO Victoria przygotowuje na najbliższy semestr?
Aneta Marut: Na chwilę obecną proponujemy kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski
i hiszpański) dla dzieci od 4. roku życia, dla młodzieży (przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
i matury) oraz dorosłych na każdym poziomie zaawansowania. Od września 2012 r. SJO VICTORIA
będzie również Centrum Egzaminacyjnym Pearson
Test of English General (PTE General) oraz Pearson
PTE Young Learnes. Egzaminy takie umożliwiają uzyskanie certyfikatu przez osoby dorosłe i dzieci 6-13
lat potwierdzające kompetencje językowe wg CEFR
(europejski opis poziomów języka).
„Puls Niemodlina”: Jakie są terminy zapisów? Gdzie można zapoznać się z regulaminem płatności?
Aneta Marut: Obecnie cały czas trwają zapisy na kursy językowe, które rozpoczną się początkiem października i będą trwać ok. 9 miesięcy.
Oczywiście, wcześniejsze zapisy wiążą się ze zniżkami i innymi bonusami. Z cennikiem naszej szkoły na rok 2012/2013 można się zapoznać na stronie www.victoria-niemodlin.pl. Szkoła Języków
Obcych VICTORIA objęta jest patronatem Pearson
of Longman. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.
„Puls Niemodlina”: Dziękuję za rozmowę.

Złote Spinki
dla „ludzi lasu”
Złote Spinki są jedną z najbardziej
prestiżowych nagród na Opolszczyźnie
przyznawanych przez „Nową Trybunę
Opolską”. Są one wręczane w czterech
kategoriach: Kultura, Postawa Społeczna, Biznes, Samorządność. Propozycje
kandydatów do tej nagrody przysyłali
czytelnicy NTO. Nagrody w postaci Złotych Spinek zostały wręczone 17 czerwca br. podczas obchodów święta Opolszczyzny, które miało miejsce w opolskim
amfiteatrze.
Spośród nadesłanych zgłoszeń kolegium redakcyjne NTO wytypowało po trzy nominowane
osoby w każdej kategorii. Tegorocznych laureatów
wyłoniła kapituła, w której skład wchodzą m. in.
prof. Dorota Simonides, marszałek Józef Sebesta,
Karol Cebula, prezes Radia Opole Paweł Frącz, redaktor naczelny NTO Krzysztof Zyzik.
Nagrodę w kategorii Kultura otrzymał Krystian Czech – dyrektor Łubniańskiego Ośrodka
Działalności Kulturalnej. Za Postawę Społeczną
wyróżniona została Sabina Ledwig – wolontariuszka Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Jadwiga Wójciak
i Daniel Podobiński,
laureaci Złotych Spinek

W kategorii Biznes nagrodę otrzymał Krzysztof
Ćwik – właściciel firmy Pro-vent w Opolu. Złota
Spinka w kategorii Samorządność trafiła w ręce Jadwigi Wójciak i Daniela Podobińskiego – lokalnych liderów działających na rzecz rozwoju sołectwa Wierzbie, założycieli Stowarzyszenia
Panorama Wierzbia. Przez ponad 5 lat działania
stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów

z pozyskanych funduszy unijnych, ministerialnych
i środowiskowych. Na co dzień Jadwiga i Daniel są
pracownikami biura LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, mieszczącego się w Niemodlinie.
W tej samej kategorii nominowani byli również burmistrz Prószkowa pani Róża Malik oraz
wójt Gminy Turawa pan Waldemar Kampa.
Daniel Podobiński

Dzień Dziecka
Wśród atrakcji przygotowanych dla maluchów
znalazły się: gra w piłkę, malowanie kredą, konkurs
karaoke, zabawa z kołem hula-hop. Największym
zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy
kolorowymi farbami do ciała.

Dzień Dziecka
w Ośrodku Kultury
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zorganizował dla najmłodszych z okazji ich święta czas pełen atrakcji. Obecność najmłodszych dopisała w stu procentach.
Wszyscy chętnie startowali w wielu konkursach,
a w nagrodę za udział dzieciom zostały wręczone
słodkości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie
konkurencje, jak: malowanie kredą po asfalcie, rysunek na sztaludze oraz konkurs piosenki.
Największym wydarzeniem, które zainteresowało wszystkich młodych uczestników, był pokaz strażacki, który odbył się na placu przy Ośrodku Kultury.
Dzieci mogły dowiedzieć się, na czym polega praca
strażaka oraz zobaczyć strażacki sprzęt. Po skończonym pokazie nadszedł czas na wspólne zdjęcia ze
strażakami. Ciekawscy mogli zadawać im pytania
oraz przymierzać prawdziwe strażackie hełmy.
Natalia Kryjom

Dzień Dziecka w Lipnie

Dla dzieci oraz ich rodziców przygotowany był
poczęstunek w postaci ciastek, napojów oraz przepysznych domowych ciast. Nagrody oraz poczęstunek zasponsorowali rodzice oraz Rada Sołecka.
Zabaw nie było końca, impreza trwała aż do wieczora. Uczestnicy święta wrócili do swoich domów
szczęśliwi i zadowoleni. Dzieci z Radoszowic i okolic
zintegrowały się ze sobą i już nie mogą doczekać się
kolejnego dnia pełnego niezapomnianych wrażeń.
Natalia Kryjom

Dzień Dziecka
w świetlicy środowiskowej
31 maja br., korzystając z pogody, wychowawcy świetlicy środowiskowej w Niemodlinie zorganizowali swoim podopiecznym zabawę z okazji Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka
w Radoszowicach
Rada Sołecka w Radoszowicach zorganizowała dla swoich najmłodszych
mieszkańców Dzień Dziecka, który odbył
się 3 czerwca, br.

Rywalizacja sportowców rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia. Burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz przywitał i złożył życzenia dla zawodników z minisekcji piłkarskich OSiR oraz młodych sportowców z Rogów, Grabina i Graczy.
Po oficjalnym otwarciu, sportowcy stanęli w szranki sportowej rywalizacji. Drużyny w drodze losowania podzielono na dwie grupy po trzy zespoły. W grupie A spotkały się ekipy: SP 1 Niemodlin, Gracze i Grabin, w grupie
B rywalizowały zespoły: OSiR Niemodlin, SP 2 Niemodlin
i Rogi. Zgodnie z regulaminem turnieju, po rozegraniu
meczów fazy grupowej mistrzowie grup awansowali
do finału, a wicemistrzowie grali o trzecie miejsce.
W meczu o trzecie miejsce zagrały drużyny z SP
Rogi i SP Gracze. Lepsi okazali się zawodnicy z Graczy, który pokonali ekipę z Rogów 5:2.
W finale spotkały się drużyny z Niemodlina tj. SP
nr 1 w Niemodlinie i najmłodsza drużyna turnieju zespół OSiR. Mimo ambitnej postawy zawodników
OSiR Niemodlin w „bratobójczym” pojedynku lepsi
okazali się starsi koledzy z „Jedynki”, którzy pokonali swych młodszych o dwa lata kolegów w stosunku 4:1, zwyciężając turniej.
To jeszcze nie był koniec piłkarskiej rywalizacji, bo
w imprezie zaplanowano również dwa mecze najmłodszej grupy piłkarzy trenującej w sekcji OSIR. „Maluchy”
zagrały ze swoimi rówieśnikami z Tułowic. W pierwszym meczu „maluchów” najmłodsza grupa reprezentacji OSiR Niemodlin (chłopcy z klasy 1) zdecydowanie
pokonała swoich rówieśników z Tułowic 5:3, a w meczu
numer dwa OSIR Niemodlin (chłopcy z klas 2 i 3) mimo
ambitnej postawy i wielkiego zaangażowana nie sprostali drużynie z Tułowic, przegrywając 2:5.
OSiR w Niemodlinie

Dziecięce zawody wędkarskie

7 czerwca br. na boisku w Lipnie sołtys
wsi Jan Gorczowski i Rada Sołecka zorganizowali festyn dla najmłodszych mieszkańców z udziałem zabawnego clowna.

Gry, zabawy, konkurencje sportowe były atrakcją
dnia. Nie zabrakło więc konkursów, wspólnego śpiewania i tańców, w których udział wzięły całe rodziny.
Zabawna konferansjerka zaproszonego gościa sprzyjała dobrej zabawie. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek. – Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia – przyszło
dużo dzieci, warto było chodzić po wiosce i zachęcać
do udziału – mówi Jan Gorczowski.
Kolejny festyn, tym razem dochodowy, sołtys zapowiedział na sierpień. Będzie to impreza dwudniowa, która odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia br.
Red.
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Odbyły się skoki w workach pełne zabawnych
wywrotek, „mistrzostwa” w skokach na skakance,
rzuty kółkiem do celu, przeciąganie liny. Dużo śmiechu i zabawy wzbudziło malowanie twarzy. Gościem
honorowym był zaprzyjaźniony z wychowankami Komendant Policji Sebastian Górski.
Komendant na podsumowanie cyklu spotkań
profilaktycznych, dotyczących bezpiecznych zachowań oraz z okazji Dnia Dziecka, obdarował wychowanków słodyczami. „Gwoździem” programu było
pieczenie kiełbasek przy ognisku przygotowanym
przez pracowników ADM w Niemodlinie.
Na zakończenie dzieci zostały obdarowane dyplomami i upominkami. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze.
Lucyna Ostrowska

Sportowy Międzynarodowy
Dzień Dziecka
Nietypowo, bo 31 maja obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym
dniu zaplanowaliśmy turniej piłki nożnej
i turniej streetballu. Oprócz imprez sportowych przygotowaliśmy również niespodziankę dla wszystkich licznie zgromadzonych dzieci, które mogły nieodpłatnie
korzystać z miniplacu zabaw.

Od 1975 roku na zalewie Ścinawy Niemodlińskiej z okazji Dnia Dziecka odbywają się zawody
wędkarskie organizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Niemodlin. W tym roku wzięło w nich
udział siedemdziesięciu uczestników (dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat z Niemodlina, Tułowic
i Graczy). – Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami biorą udział w zawodach – mówi prezes PZW Koło Niemodlin Zygmunt Bojarski.
W niedzielę 8 czerwca br. od godzin rannych
trwały zapisy na listę, po którym nastąpiło losowanie
stanowisk. Łowienie ryb rozpoczęło się o godz. 9.00.
Około południa nastąpiło podsumowanie konkursu
– ważenie i mierzenie ryb, a następnie uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkurencjach: największa
ilość złowionych ryb i największa ryba.
W pierwszej kategorii bezkonkurencyjny okazał
się Mateusz Lewandowski, który zdobył 710 punktów. Puchar za zajęcie II miejsca i nagrody rzeczowe
otrzymał Mikołaj Łyszczarczyk (650 punktów), natomiast miejsce trzecie przypadło Oliwierowi Pałaszowi (335 punktów). Największą
rybę złowił Mikołaj Łyszczarczyk
(leszcz o wadze 590 g).
Wśród nagród,
oprócz pucharów, znalazł się
sprzęt wędkarski, m. in. wędki,
pokrowce, podbieraki, siatki.
Red.
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XVII Magiczny Wieczór
Poezji –„Usłyszeć
własny serca rytm…”
Niezależne koło teatralne Szkoły
Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Graczach zorganizowało siedemnasty Magiczny Wieczór Poezji.
W poświacie zapalonych świec publiczność podziwiała lirykę obecnych
na sali poetów: Ewy Maj-Szczygielskiej,
Edmunda Borzemskiego oraz Piotra
Żarczyńskiego.
Podczas tego wyjątkowego spotkania, sale wypełniały nie tylko przepiękne słowa, ale również muzyka oraz niezwykle subtelny głos Magdaleny Skazy,
która wraz z akompaniatorem Zenonem
Kulczyńskim uświetnili wieczór poezją
śpiewaną do wtóru gitary.
– Dzisiejszy recital jest podsumowaniem pewnego etapu w życiu Magdy
– czasu spędzonego w graczewskim
gimnazjum i współpracy z panem Zenonem. To jej wieczór, ale jednocześnie nasz

ostatni Magiczny Wieczór Poezji w tej
szkole, dlatego chciałam Magdzie towarzyszyć w tym ważnym dla nas wydarzeniu. Wszystkie prezentowane dziś przeze mnie utwory pochodzą z tomików zaprzyjaźnionych znami poetów, którzy swoją twórczością oraz obecnością pomogli
nam pokochać poezję – powiedziała Agata Mrówczyńska, która zwielki przejęciem
oraz artystyczną dojrzałością poprowadziła XVII Magiczny Wieczór Poezji.
Na scenie zaprezentowały się również Kinga Sądel – absolwentka graczewskiej szkoły, która wykonała tradycyjną
piosenkę „Koncert” oraz kilkuletnia Hania Zaremba, która wspomogła wokalnie Magdalenę Skazę w wybranych
piosenkach.
Kiedy spotkanie dobiegło końca,
w sali rozbrzmiały gromkie brawa dla wykonawców oraz organizatorów spotkania. Magdalena Skaza wyszła ponownie
na scenę i przepiękną muzyczną klamrą zakończyła uroczystość piosenką
„Mały Książe” – ta samą, którą rozpoczęła XVII Magiczny Wieczór Poezji.
Natalia Kryjom

Magdalena Skaza
z Zenonem Kulczyńskim
podczas recitalu

„Karpik” w Nyskim Muzeum
1 czerwca br., z okazji XX–lecia firmy Ornament
(sklepu dla plastyków), w nyskim muzeum zaprezentowano rysunki satyryczne pochodzące ze zbiorów Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Kar-

WAKACJE
Z OŚRODKIEM KULTURY
W NIEMODLINIE
9 LIPCA – 3 SIERPNIA 2012 R.
I TYDZIEŃ – 9-13 lipca 2012 r.
• 9 lipca (poniedziałek),
godz. 11.00-14.00 – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
• 10 lipca (wtorek), godz. 12.00
– spektakl teatralny dla dzieci „Jaś
i drzewo fasolowe” – Teatr ART-RE
z Krakowa
• 11 lipca (środa), godz. 16.3019.00 – dyskoteka z konkursami, animacje i zabawy interaktywne z postacią bajkową – Chesterem
• 12 lipca (czwartek), godz. 11.0014.00 – warsztaty muzyczne – zajęcia
z emisji głosu dla dzieci i młodzieży, karaoke, zabawa z piosenką, konkursy muzyczne
• 13 lipca (piątek), godz. 11.0014.00 – zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy interaktywne
II TYDZIEŃ – 16-20 lipca 2012 r.
• 16 lipca (poniedziałek),
godz. 11.00 - 14.00 – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
• 17 lipca (wtorek), godz. 12.00
– spektakl teatralny dla dzieci „Legenda o Smoku Wawelskim” – Teatr ART-RE z Krakowa
• 18 lipca (środa), godz. 16.3019.00 – dyskoteka z konkursami, animacje i zabawy interaktywne z postacią bajkową – Psem Pluto

pik”. Na wystawie zaprezentowano prace pochodzące z dwóch ostatnich edycji (w sumie z 40 krajów świata), oraz wszystkie nagrodzone rysunki z dziewięciu edycji konkursu wydrukowane w postaci okazałych plansz.
Z propozycją zorganizowania wystawy wystąpiła – jesienią ubiegłego roku – Małgorzata Biedroń właściciel-

• 19 lipca (czwartek), godz. 11.0014.00 – warsztaty muzyczne – zajęcia
z emisji głosu dla dzieci i młodzieży, karaoke, zabawa z piosenką, konkursy muzyczne
• 20 lipca (piątek), godz. 11.0014.00 – zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy interaktywne
III TYDZIEŃ – 23-27 lipca 2012 r.
• 23 lipca (poniedziałek),
godz. 11.00-14.00 – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
• 24 lipca (wtorek), godz. 11.0014.00 – warsztaty muzyczne – zajęcia
z emisji głosu dla dzieci i młodzieży, karaoke, zabawa z piosenką, konkursy muzyczne
• 25 lipca (środa), 16.30-19.00
– dyskoteka z konkursami, animacje i zabawy interaktywne z postacią bajkową
– Tygryskiem
• 26 lipca (czwartek), godz. 12.00spektakl teatralny dla dzieci „Sznurkowe Skrzaty” – Teatr Wielkie Koło im. Jacka Łabacza
• 27 lipca (piątek), godz. 11.0014.00 – zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy interaktywne
IV TYDZIEŃ
30 lipca – 3 sierpnia 2012 r.
LETNIE WARSZTATY PLASTYCZNE
W programie: proste formy graficzne, monotypia, figurki z masy solnej i masy papierowej, collage, wycinanka, kompozycje z papieru kolorowego.
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00.
WSTĘP WOLNY

ka firmy Ornament, która od kilku lat współpracuje
z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie, przy realizacji konkursu „Karpik”. Wystawa potrwa do 22 lipca br. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Niemodlin
do obejrzenia tej niekonwencjonalnej i przepięknie zaaranżowanej wystawy.
Michał Graczyk
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