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Od redakcji
Drodzy
Czytelnicy!
Po dwumiesięcznej przerwie
wakacyjnej oddajemy w Państwa
ręce kolejne wydanie „Pulsu Niemodlina”. Znajdziecie w nim relację
z dożynek gminnych, które odbyły
się 2 września w Wydrowicach. Zamieszczamy również relację fotograficzną z tego wydarzenia. Ponadto prezentujemy Państwu kilka
informacji z festynów wiejskich
oraz z wypoczynku letniego zorganizowanego przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS „Sokolik”
Niemodlin.
Na stałe w nasz miesięcznik
wpisały się dwie rubryki: „Wieści
z gminy” i „Trzymamy rękę na pulsie” – w najnowszym wydaniu można w nich znaleźć informacje z wielu wydarzeń, które miały miejsce
w miesiącach wakacyjnych na terenie naszej gminy. Ponadto zamieszczamy biuletyn gminny i rozmowę
z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem.
Najnowsze wydanie tradycyjnie obfituje w wiele informacji sportowych i kulturalnych. Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania z zajęć artystycznych w nowym roku
szkolnym oraz oferty programowej
przygotowanej na miesiąc październik, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do wzięcia
udziału w kolejnej edycji Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej. W dziale sportowym zamieszczamy relację z podróży do USA i sukcesów Mistrza Świata Stuntera13 – Rafała
Pasierbka. A także informację o kolejnym sukcesie Pawła Jastrzębskiego, sportowca naszej gminy, który uprawia dyscyplinę sportową
zwaną MMA (Mixed Martial Arts).
Zachęcamy zatem do lektury!

Czy poznajesz te psy?
Na zdjęciach prezentujemy
dwa psy, które w ostatnim czasie zostały w okrutny sposób
porzucone na terenie gminy Niemodlin. Owczarek niemiecki został przywiązany do drzewa
i pozostawiony w lasku w pobliżu cmentarza w Niemodlinie.
Pies posiada zaawansowaną

Redakcja

WE WRZEŚNIU
ZA GROSZE
SŁOIKI I ZAKRĘTKI
CEBULKI KWIATOWE
KWIATY SZTUCZNE
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

chorobę skóry, którą widać
na zdjęciach. Natomiast niewielkiej wielkości mieszaniec
został wyrzucony z samochodu
w Szydłowcu Śląskim.
Jeśli ktoś z Czytelników rozpoznaje
te psy i wie do kogo należały, proszony
jest o kontakt ze Strażą Miejską w Niemodlinie lub Wydziałem Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Niemodlinie pod nr tel. 77 4606 295.
Nie bądźmy obojętni na takie traktowanie zwierząt.
Alicja Sewiłło
Inspektor Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
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Ceremoniał dożynkowy

Świę
to
plo
nów
Dożynki gminne w Wydrowicach
Dożynki gminne to przede
wszystkim okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką
pracę i zebrane plony. Organizatorami tegorocznych dożynek
byli: gmina Niemodlin, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice, rada sołecka wsi Wydrowice oraz Ośrodek Kultury
w Niemodlinie.

Uroczystość dożynkową rozpoczęła dziękczynna msza św. odprawiona w intencji rolników i zebranych plonów przez proboszcza ks. Jerzego
Chyłka w kościele parafialnym w Niemodlinie.
Po mszy korowód prowadzony przez orkiestrę dętą z Rudziczek wyruszył z placu spółdzielni RSP
Wydrowice na boisko, gdzie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Funkcję starostów dożynkowych
pełnili w tym roku Katarzyna Diłaj – mieszkanka
Wydrowic oraz Alfred Mocko – kombajnista, operator sprzętu, członek RSP Wydrowice od 1979 r.
Po przemówieniu burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza i podziękowaniach złożonych

Dzielenie chleba

Starosta i starościna dożynek gminnych
– Katarzyna Diłaj i Alfred Mocko

rolnikom oraz sponsorom dożynek, starostowie
przekazali gospodarzowi dożynek – burmistrzowi
Niemodlina – bochen chleba, który został podzielony między licznie zgromadzonych uczestników.
Następnie rozpoczęły się konkursy dożynkowe:
konkurs koron żniwnych, żywych obrazów oraz
konkurs na najładniej udekorowane gospodarstwa indywidualne. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: korony ziarnowe – Szydłowiec Śląski (do konkursu zgłoszona została
jedna korona ziarnowa), korony kłosowe: pierwsze
miejsce przypadło wsi Magnuszowice (dyplom
i bon o war tości 800 zł). Drugie miejsce przypadło
Rzędziwojowicom (dyplom i talon o war tości 600
zł), natomiast miejsce trzecie wywalczyły Roszkowice (dyplom i talon o war tości 400 zł). W konkurencji żywe obrazy już po raz trzeci zwycięstwo
przypadło wsi Lipno, które wyprzedziło Radoszowice i Rzędziwojowice.
(ciąg dalszy na str. 4)
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Uroczysta msza w intencji rolników

(dokończenie ze str. 3)
Największym problemem dla jurorów była ocena najładniej udekorowanych gospodarstw indywidualnych. W tym roku mieszkańcy Wydrowic zaskoczyli pomysłami i weną twórczą. Miejscowość była
bardzo bogato udekorowana, a mieszkańcy po prostu prześcigali się w pomysłach. Najpiękniej udekorowanym gospodarstwem okazał się dom państwa
Szpringiel. Na drugim miejscu znalazło się gospodarstwo państwa Dudzińskich, a trzecie miejsce przypadło mieszkańcom bloku nr 2 w Wydrowicach.
Podczas tegorocznych dożynek na scenie królowały zespoły ludowe oraz grupy biesiadne. Ciepło zostały przyjęte zespoły Graczanki i Szumiący
Bór. Podczas przerw organizatorzy przygotowali
kilka konkursów dla dzieci i dorosłych. Wszyscy
biorący udział w zabawach byli nagradzani upominkami i słodyczami, a najcenniejszą nagrodę
ufundowała Szkoła Jazdy „Molex” – bon z 50% rabatem na kurs prawa jazdy. Dożynkowe popołudnie wypełniły dwa składy Kabaretowej Grupy Biesiadnej, natomiast do tańca przygrywał zespół
„Relax” oraz DJ Cyrek.
Dużą popularnością cieszyła się wystawa sprzętu – maszyn rolniczych, zorganizowana przez RSP
Wydrowice oraz wystawa motocykli przygotowana
przez Grupę Wsparcia Mistrza Świata Stuntera13
Rafała Pasierbka. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były przejażdżki wielbłądem, bryczką konną oraz urządzenia zabawowe.
Tegoroczne dożynki odbyły się dzięki przyjaznym
sponsorom, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Byli nimi:
Fermy Drobiu Rajmund Wocka
Rapex Grabin
KOSD Niemodlin

Andrzej Nowakowski
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Gospodarstwo Drobiarskie Jerzy Diłaj
Isan – Bud
PSS Społem
Bank Zachodni/o Niemodlin
Remondis
Firma Gruszka-Witkowski
Bar Extra Liga Gracze
Restauracja na Wyspie
Maia Polska
Cegielnia Niemodlin

Gospodarze dożynek gminych

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu finansowemu udało się nam zorganizować nasze wspólne święto.
Organizatorzy

Występ Graczanek

Wydarzenia
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Festyn w Radoszowicach

Gmina się bawi
Wakacyjny klimat udzielił się mieszkańcom gminy za sprawą zorganizowanych
festynów, które odbyły się w sierpniu br.
Mieszkańcy Grabina, Radoszowic, Rzędziwojowic oraz Lipna nie mogli narzekać
na nudę, ponieważ sołtysi oraz rady sołeckie zadbały o świetną zabawę wypełnioną
wieloma atrakcjami.

Festyn w Lipnie
11 i 12 sierpnia mieszkańcy Lipna bawili się
na festynie zorganizowanym przez sołtysa Jana
Gorczowskiego, radę sołecką oraz Stowarzyszenie
Odnowy i Rozwoju Wsi. Na boisku w Lipnie uczestnicy zabawy mogli korzystać z przygotowanych
atrakcji oraz skosztować domowych propozycji ku-

linarnych przygotowanych przez piękną płeć zamieszkującą wieś.
O wspaniałą atmosferę sobotniego wieczoru zadbała for macja muzyczna Veneto, która
bawiła publiczność do trzeciej w nocy. Niedziela obfitowała w wiele niespodzianek, z których
najciekawszą okazał się pokaz strażacki. Zgromadzeni widzowie mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez strażaków oraz zobaczyć akcję rozcinania auta. Zabawa taneczna
przebiegła w rytm muzyki zespołu Record i trwała do północy.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, zorganizowana została akcja pieniężnej zbiórki publicznej
w formie sprzedaży cegiełek. Dochód przeznaczony
został na leczenie chorego dziecka oraz doposażenie
obiektów użyteczności publicznej.

Festyn w Rzędziwojowicach
Dokładnie tydzień po imprezie w Lipnie, 19
sierpnia sołtys Radoszowic, rada sołecka oraz Mariusz Nieckarz zorganizowali festyn, podczas którego zbierane były pieniądze na wyposażenie wyremontowanej świetlicy. Każdy z uczestników zabawy
mógł się do tego przyczynić, kupując cegiełki spośród których losowano zwycięskie losy. Sponsorami
imprezy i fundatorami nagród byli Marcin Molga
oraz Marian Oleksa.
Szczególnym punktem festynu był recital podopiecznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie Wioletty
Pałki, która zachwyciła publiczność swoim lirycznym
występem. Ponadto zaśpiewała jeszcze Natalia Wyrwich oraz Robert Kurzaja.
(ciąg dalszy na str. 6)
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słynniejszych utworów operetkowych. Znalazły się
w nim takie hity, jak „O Sole Mio” czy „Conte Partiro”. Występ spotkał się z pozytywnym obiorem, a wokalista zebrał gromkie brawa. Natomiast podczas festynu w Radoszowicach o oprawę muzyczną zadbał
zespół „Graczanki”, który prezentując urozmaicony
repertuar, zachęcił do zabawy i śpiewu zgromadzoną publiczność. W obecny skład zespołu wchodzą:
Halina Markocka, Regina Dziura, Władysława Dobraczyńska, Anna Kamińska, Janina Niedworok,
Apolonia Wosik, Krystyna Trzmielewska, Franciszka
Drozd, Helena Lutek, Mirosława Biegun, Elżbieta
Żelichowska-Lewko oraz wspomniany już Janusz Tekiela, który swoim mocnym głosem wspomaga zespół. Kierownikiem muzycznym „Graczanek” jest Kazimierz Piekarski.
Festyny zgromadziły wielu mieszkańców swoich wsi. – Tu jest fantastyczna atmosfera. Nic tak nie
integruje mieszkańców jak wspólna zabawa – mówił
jeden z uczestników festynu w Radoszowicach.
Natalia Kryjom

Zespół Graczanki

ring zapewnili Krzysztof Toczko, Tadeusz Witkowski
oraz Michał Gruszka.

(dokończenie ze str. 5)
Oglądający występy mieszkańcy byli dumni z nowej sceny, której parkiet odzyskany zostały z desek ze
świetlicy.
Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi z myślą o najmłodszej społeczności były m. in.: jazda
na wielbłądzie, pokaz akrobacji konnej oraz zjazd
motocyklistów, na którym pojawiło się około trzydziestu uczestników.
Zabawę taneczną zapewnił zespół Duet, który
bawił mieszkańców Rzędziwojowic do północy. Cate-

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju
Wsi Lipno „Las i Woda to Lipna uroda”
(Lipno 33B/2) informuje, że w dniach 1112 sierpnia 2012 r. przeprowadziło
zbiórkę publiczną zgodnie z pozwoleniem burmistrza Niemodlina nr
SOS. 5311.4.2012 z dnia 08.08.2012 r.
Zebrane środki zostaną przekazane
na leczenie chorego dziecka oraz doposażenie obiektów użyteczności publicznej we wsi.

Festyny w Grabinie i Radoszowicach
29 sierpnia odbyły się równocześnie dwa festyny, w Grabinie oraz Radoszowicach. Organizatorzy
przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji, festyn
w Grabinie uświetniły m.in. gry, konkursy dla dzieci
i dorosłych oraz występ Janusza Tekieli, który swój
warsztat wokalny szkoli w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Zaprezentował on repertuar złożony z naj-

Wynik zbiorki
Sprzedano 353cegiełek o war tości 4 zł
(na leczenie chorego dziecka).
Sprzedano 267 cegiełek o war tości 4 zł
(na doposażenie obiektów użyteczności publicznej we wsi).
Łącznie zebrano 2480 złotych.
Koszty przeprowadzonej zbiórki wynosiły 0 zł.
Pieniądze zebrane na leczenie dziecka
w kwocie 1412 złotych protokolarnie przekazano matce dziecka, natomiast środki na doposażenie obiektów użyteczności publicznej we wsi
w kwocie 1068 złotych przekazano protokolarnie sołtysowi wsi Lipno.

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Sklep Motoryzacyjny „U MROZA”
49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25

ZAPRASZAMY:
Pon. – Pt. 9.00 -17.00,
Soboty 9.00 – 14.00
Tel. 774-606-477
www.umroza.pl
sklep@umroza.pl

OFERUJEMY: - akumulatory
- szyby samochodowe
- oleje, filtry
- paski, uszczelki
- tłumiki, amortyzatory
- kosmetyka samochodowa
- elementy zawieszenia

Janusz Tekiela

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie „Perspektywy Grabina” w Grabinie,
ul. Nyska 90, ogłasza, że na podstawie pozwolenia
SOS. 5311.2.2012 wydanego przez burmistrza Niemodlina sprzedano 376 cegiełek wartościowych (3 zł jedna
sztuka) z 1000 sztuk. Uzyskana kwota 1128 złotych została przeznaczona na dofinansowanie kolonii w Głuchołazach dla dzieci z Parafialnego Zespołu Caritas w Grabinie. Cegiełki sprzedawano w dniach 28 lipca 2012 r.
do 29 lipca 2012 r. na terenie gminy Niemodlin – boisko
szkolne w Grabinie.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Krystyna Haładus

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!

Na kontrakt z NFZ tylko dorośli

Podsumowanie letniego wypoczynku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

SPORTOWE WAKACJE NIEMODLIN
SPORT WYKLUCZA UŻYWKI
Program realizowany był w zakresie:
1. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży połączonego z programem profilaktyki
uzależnień.
2. Organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków,
wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.
Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie w dniach 02.07. – 31.07.2012. Odpowiedzialnymi osobami za merytoryczną realizację
zadania był dyrektor OSiR-u Krzysztof Kubiak oraz
główna księgowa Aleksandra Dopierała.
Obóz odbywał się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II, która była doskonale przygotowana do przyjęcia uczestników.
Od strony technicznej dzieci mogły korzystać
z hali spor towej, placu zabaw i boiska spor towego, a od gastronomicznej obozowiczów rozpieszczano domowym jedzeniem, przygotowanym
przez kucharki ze szkolnej stołówki.
Zgodnie z ideą przedsięwzięcia, dzieci codziennie uczestniczyły w treningach tenisa stołowego, zajęciach spor towych i profilaktycznych.
W czasie słonecznej pogody zażywały kąpieli
morskich na plaży w Świnoujściu – Warszowie.
W trakcie obozu zorganizowano również dwie
wycieczki: do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Opiekunami młodych tenisistów byli: Zdzisław Grobelski, Barbara Olszewska, Grzegorz Omelan, a kierownikiem obozu był Bar tłomiej Walków.
Dofinansowanie do kosztów wypoczynku
dzieci UKS „Sokolik” Niemodlin otrzymał z Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012. Ponadto w realizacji
obozu pomógł Ośrodek Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie oraz sklep Black Red White z siedzibą
przy ul. Opolskiej 33 w Niemodlinie. Za zgodą
kierownictwa tych instytucji, nieodpłatnie wypożyczono stoły tenisowe oraz użyczono transportu do ich przewozu.
Za wymienioną wyżej pomoc Zarząd UKS
„Sokolik” składa serdeczne podziękowania.
Zarząd UKS SOKOLIK

Program zakładał organizację cyklu zawodów
sportowych jako sposobu spędzania wolnego czasu
dzieci i młodzieży, ich integrację w grupach rówieśniczych oraz pokazanie sposobu na zdrowy styl życia
bez wszelkiego rodzaju używek. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, którzy nie wyjeżdżali
na wakacje.
Informacja o programie trafiła do odbiorców
za pomocą akcji plakatowej. Rozwieszono plakaty we
wszystkich placówkach oświatowych gminy Niemodlin oraz w różnych punktach miasta, jak również
przekazano plakaty sołtysom wszystkich sołectw. Informacje pojawiły się na stronach internetowych
urzędu oraz OSiR-u, jak również w prasie lokalnej,
NTO i „Pulsie Niemodlina”.
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Do przeprowadzenia zawodów oraz ich sędziowania zaprosiliśmy nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów sportu, z którymi zostały podpisane umowy-zlecenia. Zawody odbywały się wg
ustalonego harmonogramu we wszystkie dni powszednie lipca na obiektach spor towych administrowanych przez OSiR: na hali widowiskowo-sportowej, boisku Orlik 2012 i basenie kąpielowym.
Zajęcia w ramach „Wakacji na sportowo”
prowadzili:
1. Marcin Janik – piłka nożna
2. Małgorzata Kubiak – koszykówka, unihokej
3. Maria Mendyk – siatkówka, siatkówka plażowa
4. Mariusz Białowąs – tenis stołowy
Do przeprowadzenia zawodów zakupiliśmy
sprzęt sportowy: piłki do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Po zakończeniu programu sprzęt ten zostanie do dyspozycji OSiR-u.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji
nagradzani byli biletami wstępu na basen oraz statuetkami i dyplomami. Podczas rozgrywania zawodów uczestnicy otrzymywali wodę mineralną.
W programie udział wzięło ok. 680 uczestników. To praktycznie dwukrotnie więcej niż przewidywaliśmy i o ponad dwieście uczestników więcej niż
rok temu. Świadczy to o tym, że program spotkał się
z pozytywnym odzewem ze strony dzieci i młodzieży
i był alternatywą dla wakacyjnej nudy. Dużym powodzeniem cieszyła się akcja nauki pływania odbywająca się na basenie w Lipnie w każdy wtorek i czwartek o godz. 10.00, jeśli tylko sprzyjała pogoda.
Regularnie uczestniczyło w niej ok. 20 dzieci. Zajęcia
prowadzone były przez ratowników bezpłatnie w ramach umowy Ratownictwa Wodnego na basenie
w Lipnie w sezonie 2012.
Opracował Krzysztof Kubiak

Wakacje z tenisem Świnoujście 2012
W dniach od 29 lipca do 9 sierpnia 2012 roku Zarząd UKS „Sokolik” Niemodlin zorganizował dla swoich członków obóz sportowy z profilaktyką uzależnień w Świnoujściu Przytorze na wyspie Wolin.
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Wspólna zabawa

gli również zaśpiewać dowolnie wybrane przez siebie
piosenki i wziąć udział w konkursie karaoke.
Na zakończenie wakacji Ośrodek Kultury w Niemodlinie przygotował dla najmłodszych imprezę, która
odbyła się 29 sierpnia. Rozpoczęła się ona spektaklem
teatralnym zatytułowanym „Wilk i Zając na wakacjach”.
Zaraz po przedstawieniu wszystkie dzieci zostały zaproszone na dyskotekę, podczas której pojawiła się bajkowa postać – Myszka Minnie, a dyskotekowy czas wypełniony był muzyką, konkursami i rewelacyjną zabawą.
Natalia Kryjom

Wakacje z Ośrodkiem Kultury
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zorganizował dla dzieci wakacje pełne zabaw. Tegoroczne lato, choć z pogodą w kratkę, upłynęło pod znakiem atrakcji, które zgromadziły
w OK sporą liczbę młodych uczestników
wraz z ich rodzicami.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dyskoteki
z udziałem postaci bajkowych, takich jak Chester, Tygrysek czy Myszka Minnie. Pomysłowo zorganizowane
animacje wciągały do zabawy nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Ponadto wszyscy uczestnicy tańczyli
w rytm największych wakacyjnych przebojów. Dodatkowych dyskotekowych wrażeń dostarczyły dzieciom kolorowe światła, mydlane bańki i sztuczny dym.

Dyskoteka z postacią bajkową

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury również zgromadziła dużą publiczność, a to za sprawą teatralnych
spektakli dla dzieci. Podczas przedstawień aktorzy występujący na scenie zapraszali zgromadzone dzieci
do wspólnych zabaw. Ponadto opowiadali publiczności
o cechach charakteryzujących zawód aktora oraz pozwalali najmłodszym, by spróbowali swoich aktorskich
umiejętności na scenie, mając do dyspozycji teatralne
atrybuty w postaci lalek, strojów i innych gadżetów.
Spektakle zatytułowane: „Jaś i drzewo fasolowe” oraz
„Sznurkowe skrzaty” rozbawiły publiczność, zapewniając tym samym wspaniałą zabawę, zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów.
Podczas wakacji w Ośrodku Kultury zorganizowano również stałe formy zajęć – warsztaty plastyczne, taneczne i wokalne. Podczas dwutygodniowych spotkań
z plastyką młodzi artyści stworzyli swoje małe, nietuzinkowe dzieła. Są one dostępne w holu OK dla wszystkich,
którzy chcieliby podziwiać zdolności plastyczne uczestników warsztatów. Instruktorka tańca zadbała natomiast o dobrą formę dzieci, które chciały aktywnie spędzić wakacyjny czas. Wokalne umiejętności zaś szkoliła
instruktorka śpiewu. Podczas muzycznych warsztatów
dzieci poznały tajniki emisji głosu. Młodzi wokaliści mo-

WAKACJE W BIBLIOTECE
W sierpniu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, w oddziale dla
dzieci, odbywały się wakacyjne spotkania pod hasłem „Wesoła biblioteka”.
W trakcie spotkań najmłodsi brali udział
w spotkaniach z książką – codziennym wspólnym głośnym czytaniu książeczek „Letni czar”,
„Podwójne kłopoty”, „Chcę być sławna!” autorki Sue Bentley.
Odbywały się także zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych: papierowe fantazje, drzewo życzeń, miasto nocą, witaminoloty, które były jedną z bardziej lubianych przez
dzieci form pracy.
Przeprowadzano zabawy integracyjne
przy wykorzystaniu różnych form i środków dydaktycznych: zabawy słowem, opowiadania me-

todą harmonijki „Dawno, dawno temu w pięknej krainie bajek mieszkała...”, śmieszne kroki,
kalambury, kapelusz zdań niedokończonych.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych mających na celu przede
wszystkim integrację grupy: czekoladowa baba,
słodki ślimak, kostkowa loteria, szczęście w pudełkach oraz zabawy „wesołe zadania do pogłówkowania”.
W godzinach otwarcia biblioteki udostępniane były również dla najmłodszych materiały
plastyczne, kolorowanki, gry planszowe, puzzle
i zabawki.

Podczas spektaklu

Warsztaty plastyczne

Celem spotkań było zachęcenie dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki oraz wzmocnienie
więzi i zaufania do bibliotekarzy, a także wyzwolenie u dzieci twórczej aktywności, radości i zadowolenia ze wspólnego przebywania w grupie.
Dorota Olszewska
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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,
jak przebiegają tegoroczne inwestycje?
Mirosław Stankiewicz: Jak na razie, bardzo dobrze. Trwają odbiory końcowe największej inwestycji, jaką jest przebudowa ulic śródmieścia. Kończymy kanalizację ulic Niemodlina – etap V i VI.
Po ich zakończeniu miasto będzie skanalizowane
w 90-ciu procentach. Obecnie projektowany jest
etap VII, obejmujący rejon ulicy Brzeskiej oraz pozostałych nieruchomości jeszcze nieskanalizowanych.
Wspaniale wygląda sala ślubów po kapitalnym remoncie. Wykonano remonty dachów: Ośrodka Kultury, szkoły w Grabinie i Przedszkola nr 2 w Niemodlinie. Trwają remonty świetlic wiejskich, w tym remont kapitalny świetlicy w Rzędziwojowicach. Do tego trzeba jeszcze dodać zakupy inwestycyjne
w ZGKiM, szkołach oraz w sołectwach, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie inwestycje poprawiają warunki życia mieszkańców,
unowocześniają naszą gminę, ale też wymagają bardzo ciężkiej pracy naszych pracowników przy koordynacji, nadzorze i finansowaniu tak wielu zadań inwestycyjnych i remontowych.
„Puls Niemodlina”: Czy wszystkie zaplanowane inwestycje będą zrealizowane?
Mirosław Stankiewicz: Nie. Na pewno nie
będzie w tym roku zakupiona wiata przystankowa dla
Sosnówki oraz wybudowana remiza w Grodźcu. Jestem po rozmowach z GDDKiA w Opolu i ustaleniach,
że w przyszłym roku zostanie wybudowana przez
GDDKiA nowa zatoka autobusowa w Sosnówce,
pod warunkiem wydatkowania przez gminę środków
na zaprojektowanie tej zatoki. Jeżeli chodzi zaś o remizę dla strażaków w Grodźcu, to ogłoszony przetarg
na jej budowę dał wynik negatywny, ponieważ oferty wykonawców opiewały na kwoty od 250 do 400
tysięcy złotych, zaś my w tegorocznym budżecie mieliśmy jedynie 100 tysięcy. Nie mogę rozstrzygać przetargów bez zabezpieczonych środków finansowych.
Stąd też zaproponuję odpowiednio wysokie kwoty
do budżetu roku 2013, aby można było te inwestycje zrealizować w roku przyszłym.
„Puls Niemodlina”: Jeden ze strażaków
z Grodźca napisał na forum NTO, że brak
środków na remizę spowodowany jest
znaczącymi wydatkami z budżetu na organizację dożynek gminnych. Jak pan to
skomentuje?

Mirosław Stankiewicz: Nie wydaje mi się,
aby był to faktycznie strażak z Grodźca. Nie był to
na pewno zwolennik budowy tej remizy. Wydatki z budżetu gminnego na dożynki były najniższe w historii.
Były wręcz symboliczne. Wydaliśmy niepełne osiem
tysięcy złotych. Pozostałe koszty pokryli sponsorzy
w kwocie kilkunastu tysięcy oraz pozostałą kwotę RSP
Wydrowice. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i sfinansowania tych wspaniałych uroczystości, serdecznie dziękuję. Kiedy zestawimy kilka tysięcy złotych na dożynki z kwotą najniższej oferty
w przetargu na budowę remizy w Grodźcu, to co tu
komentować. Nieprawdą jest, że gdyby nie było dożynek, to byłaby remiza. Takie stawianie sprawy jest
zwykłym nadużyciem.
„Puls Niemodlina”: Wprowadzane są
też zmiany organizacyjne. Jakie są najważniejsze?
Mirosław Stankiewicz: Tak, to prawda. Jest
wiele zmian. Od pierwszego lipca nastąpiła zmiana
godzin pracy Urzędu Miejskiego. Pracujemy w poniedziałki od 7 do 17-tej, we wtorki, środy i czwartki od 7
do 15-tej, zaś w piątki od 7 do 13-tej. Z wydłużenia
czasu pracy urzędu w poniedziałki zadowoleni są
mieszkańcy, którzy mogą w ten dzień załatwić swoje sprawy, wracając z pracy z Opola czy Nysy. Nasz
ZOZ od pierwszego września poszerzył działalność
o usługi ortopedyczne. W sierpniu nasza gmina stała się częścią powstającej aglomeracji opolskiej. Podpisaliśmy porozumienie zapewniające opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku prowadzonym
przez gminę Nysa. Trwają prace związane z połączeniem dwóch instytucji kultury: biblioteki i ośrodka kultury w jedną instytucję. Jeżeli uzyskamy pozytywne
opinie, to dojdzie w przyszłym roku do połączenia tych
jednostek. Rozpoczęliśmy przygotowania do przekształcenia ZGKiM-u w spółkę gminną. Wszystkie już
przeprowadzone zmiany, a także te, które nastąpią,
mają poprawić obsługę mieszkańców oraz ograniczyć
koszty funkcjonowania gminy.
„Puls Niemodlina”: Pomysł przekształcenia ZGKiM-u w spółkę prawa handlowego jest krytykowany przez niektórych
mieszkańców i wręcz komentowany jako
kolejna próba sprzedaży naszego majątku.
Jaka jest prawda?
Mirosław Stankiewicz: Po pierwsze, nie rozumiem zarzutu o tak zwanej kolejnej próbie sprzedaży majątku. Jestem na stanowisku burmistrza
od pięciu lat. Do tej pory sprzedawałem w imieniu
gminy jedynie tereny pod budownictwo jednorodzinne lub mieszkania komunalne. Wszystko zgodnie
z uchwałami Rady Miejskiej. Proszę o wskazanie
choćby jednej sprzedaży gminnego majątku poniżej wyceny dokonywanej przez uprawnionego biegłego rzeczoznawcę. Mówienie, że majątek gminny jest sprzedawany za bezcen lub w sposób nieprzemyślany, jest zwykłym kłamstwem. Proszę o obiektywne traktowanie moich działań. Po drugie, przekształcenie ZGKiM-u w spółkę nie jest sprzedażą, ani
prywatyzacją. Jest jedynie zmianą organizacyjną.
W dalszym ciągu gmina będzie właścicielem posiadanego majątku. Będzie posiadała pełną kontrolę
nad działaniami ZGKiM-u. Proszę pojechać do Opola, Nysy, Brzegu, Grodkowa, Kędzierzyna czy Lewina Brzeskiego i zapytać się mieszkańców, czy funkcjonujące spółki gminne gorzej działają niż nasza
jednostka budżetowa? Czy sprzedano tam majątek

gminny lub czy też sprywatyzowano usługi dostarczania wody i unieszkodliwiania ścieków? Nie.
Wszystkie spółki są gminne i dobrze działają. Niektóre funkcjonują już od ponad piętnastu lat. Osoby, które przekazują informacje o przekazaniu
usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w prywatne ręce, robią to celowo. Chcą wywołać kolejny ferment społeczny. Proponuję, aby te osoby zechciały się dokształcić.
„Puls Niemodlina”: Jakie mogą być
wymierne korzyści z takiego przekształcenia?
Mirosław Stankiewicz: Spółka będzie mogła w prosty sposób odzyskiwać podatek VAT od zrealizowanych inwestycji. Odzyskane pieniądze mogą
być przeznaczone na kolejne inwestycje. Spółka
gminna może sama je realizować. Sama może zaciągać kredyty i pożyczki, nie obciążając bezpośrednio
budżetu gminnego. Kolejnym ważnym elementem ekonomicznym jest możliwość naliczania amortyzacji, czego, jako jednostka budżetowa, dotychczas nie może
robić. Kolejny aspekt to pojawiające się od dłuższego czasu postulaty, aby ZGKiM wykonywał odpłatne
usługi w zakresie utrzymania czystości, oczyszczania
ze śniegu i błota terenów wspólnot mieszkaniowych, wykonywania przyłączy oraz wielu innych
usług. W dzisiejszym stanie prawnym jednostka budżetowa nie może tego wykonywać. W przypadku
spółki gminnej będzie to możliwe. Przykłady lepszego wykorzystania majątku gminnego można mnożyć.
Działalność ZGKiM-u w formie spółki prawa handlowego daje lepsze możliwości dostosowywania do potrzeb mieszkańców.
„Puls Niemodlina”: Panie burmistrzu,
mamy Mistrza Świata we freestylingu
– pana Rafała Pasierbka. Czy gmina wspomaga finansowo naszego mistrza?
Mirosław Stankiewicz: Oczywiście, że
wspomagamy. W tym roku podpisaliśmy z panem
Pasierbkiem umowę na promowanie naszej gminy w wysokości trzech tysięcy złotych. Pieniądze
te są wykorzystywane na zakupy części zamiennych
do motocykla oraz wyjazdy na zawody. W zamian
nasz mistrz przesyła nam materiały z zawodów
oraz promuje naszą gminę. Pomoc dla tego sportowca nie jest niczym niezwykłym. Gmina dofinansowuje różne dyscypliny spor tu. Kwoty dofinansowania poprzez: stypendia spor towe uzdolnionej
młodzieży, nagrody za osiągnięcia spor towe, dofinansowanie działalności klubów spor towych,
dodatkowe godziny wychowania fizycznego w szkołach, fundowanie nagród w zawodach sportowych,
realizacja gminnych programów profilaktycznych
poprzez sport sięgają od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli dodamy do tego finansowanie hali spor towej, Orlika, stadionu i basenu,
to kwoty przeznaczane na sport i rekreację w naszej gminie osiągają znaczące rozmiary. Jestem
przekonany, że wydawane pieniądze powinny
w perspektywie przynieść wymierne efekty zdrowotne oraz sportowe naszych najmłodszych mieszkańców. Pierwsze efekty tak prowadzonej polityki już są. Mamy wspaniałych wychowawców i utalentowanych zawodników. Tworzymy nowoczesną bazę sportową. W ślad za tym wszystkim przyjdą efekty spor towe.
„Puls Niemodlina”: Oby tak było. Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej (28.06.2012 r. – 06.09.2012 r.)

XXIX SESJA Rady Miejskiej
w Niemodlinie

W okresie sprawozdawczym:
• w dniu 30 czerwca br. wraz z radnymi Rady Miejskiej w Niemodlinie burmistrz Niemodlina wziął
udział w „Spotkaniu na granicy” organizowanym przez partnerską gminę Štíty (Czechy);
• w dniu 4 lipca br. burmistrz podpisał porozumienie międzygminne tworzące aglomerację opolską;
• w dniu 10 lipca br. burmistrz spotkał się z polskimi dziećmi z Doliny (Ukraina) przebywającymi w Pokrzywnej na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej;
• w dniu 11 lipca br. odbyły się obchody 69. rocznicy Tragedii Wołyńskiej na Placu Obrońców Przebraża. W tym samym dniu burmistrz uczestniczył w spotkaniu zespołu przygotowującego obchody 70.
rocznicy wydarzeń na Wołyniu przypadające w 2013 roku. Gościem specjalnym spotkania był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski;
• w dniu 20 lipca br. na wniosek dyrektora SZOZ-u, p. Teresy Adamczyk, burmistrz podjął decyzję
o poszerzeniu zakresu działalności SZOZ-u o poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej;
• w dniu 24 lipca br. burmistrz spotkał się z sołtysami Rogów i Roszkowic w sprawie bieżących potrzeb obu sołectw;
• w dniu 31 lipca br. burmistrz podpisał z Zarządem Województwa aneks do umowy na renowację
zabytkowej lampy w Niemodlinie;
• w dniu 3 sierpnia br. burmistrz powołał do pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie p. Jadwigę Marcjasz w związku z rezygnacją z tej funkcji dotychczasowej dyrektor
p. Violetty Szczepkowskiej, która wygrała konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu;
• w dniu 9 sierpnia br. z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie z dyrektorem PKS Opole oraz
wójtem Tułowic i burmistrzem Korfantowa w sprawie uruchomienia połączenia autobusowego Korfantów-Tułowice-Niemodlin-Opole;
• w dniu 22 sierpnia br. odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza z radnymi oraz ekspertem zewnętrznym poświęcone przekształceniu ZGKiM-u z jednostki budżetowej w spółkę gminną;
• w dniu 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza z dyrektorami szkół i przedszkoli
w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Podczas spotkania wręczono akty
nominacji na nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy pomyślnie zdali egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego;
• w dniu 30 sierpnia br. burmistrz wizytował budowy kanalizacji Niemodlina etap V oraz ulic śródmieścia. W tym samym dniu burmistrz spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz projektantami odbudowy drogi pomiędzy Graczami a Górą;
• w dniu 31 sierpnia br. burmistrz wręczył angaże dyrektorom gminnych placówek oświatowych
w związku z podwyżkami, jakie nastąpiły z dniem 1 września dla wszystkich nauczycieli. W tym samym
dniu burmistrz spotkał się z przedstawicielami OSP Gracze i Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gracze w celu ustalenia zasad korzystania przez Stowarzyszenie z pomieszczenia OSP;
• w dniu 2 września br. odbyły się gminne i parafialne dożynki, których organizatorami byli burmistrz,
sołtys i rada sołecka wsi Wydrowice, RSP Wydrowice oraz Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Wszystkim organizatorom, a w szczególności mieszkańcom Wydrowic, radzie sołeckiej na czele z sołtysem p. Władysławem Pruszyńskim, prezesowi RSP p. Zbigniewowi Kosterkiewiczowi oraz p. Katarzynie Paszuli-Gryf – dyrektorowi OK, składam wyrazy uznania i podziękowania za sprawną organizację uroczystości.
• w dniu 3 września br. burmistrz rozpoczął spotkania z mieszkańcami sołectw na temat kierunków
rozdysponowania środków budżetowych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
• w dniu 4 września br. burmistrz spotkał się z przedstawicielami Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Regionalnego w sprawie możliwości pozyskania inwestora i prowadzenia inwestycji na działce przy ulicy Opolskiej.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

W dniu 6 września 2012 r. odbyła
się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas
której, po rozpatrzeniu projektów
uchwał, podjęto niżej wymienione
uchwały:
1) Uchwała Nr XXIX/176/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na 2012 r.
2) Uchwała Nr XXIX/177/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Niemodlin.
3) Uchwała Nr XXIX/178/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Trzyletniego Programu Wspierania Rodziny w gminie Niemodlin.
4) Uchwała Nr XXIX/179/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
5) Uchwała Nr XXIX/180/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej.
6) Uchwała Nr XXIX/181/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie skargi na bezczynność burmistrza
Niemodlina.
7) Uchwała Nr XXIX/182/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie skargi na bezczynność burmistrza
Niemodlina.
Pełne teksty uchwał Rady Miejskiej 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.

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 162/6 o pow. 0,0800 ha,
• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 178/5 o pow. 0,0918 ha,
• niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr działki 207/2 o pow. 0,24 ha,
• niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach oznaczonej nr działki 86 o pow. 0,26 ha,
• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 379/4 o pow. 0,52 ha,
• niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr działki 46 o pow. 1,15 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach oznaczonej nr działki 100/2 ha o pow. 0,0160 ha,
• niezabudowanej położonej w Graczach oznaczonej nr działki 220/4 ha o pow. 0,2600 ha,
• niezabudowanych położonych w Rogach oznaczonych nr działek : nr 96/1 o pow. 0,47 ha, nr 130/1
o pow. 1,42 ha, nr 95 o pow.1,05 ha, nr 4/1 o pow. 5,39 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tutejszego Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w dniu 3 października 2012 r. na terenie Niemodlina i sołectw gminy Niemodlin firma
REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona
nieodpłatnego odbioru odpadów
o dużych gabarytach oraz sprzętu
AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram
okiennych z szybami.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 2 października 2012 r. ww. odpadów w obrębie
ustawionych przy budynkach pojemników
do wywozu nieczystości komunalnych w taki
sposób, aby były one widoczne od strony ulicy.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie
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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 szkol nym 2012/2013 na ukę w kla sach I-IV szko ły
podstawowej, 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 (od 1 października 2012 r. będzie ona wynosiła 456 zł) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, dla których kryterium
dochodowe ustalone zostało na poziomie 504,00 zł (od 1 listopada wynosić będzie 539 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 macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania itp. Pomoc ta nie może
przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów (z wy jątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej).

Uwaga rodzice!
Realizacja obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są na podstawie art. 18 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.) do powiadomienia organów
gminy o formie obowiązku nauki.
Obowiązek nauki młodzieży w wieku 16-18 lat spełnia się poprzez
kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno publicznej, jak
i niepublicznej), bądź w formach pozaszkolnych, np. przyuczenia do wykonywania określonej pracy u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych), trwającego od 3 miesięcy do maks. 22 miesięcy
na podstawie umowy zawartej z młodocianym, nauki zawodu u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych) trwającej 24 miesiące
lub 36 miesięcy na podstawie umowy zawartej z młodocianym.
Uprzejmie prosi się rodziców o powiadamianie o spełnianiu obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat osobiście w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowym Oświaty, który mieści się budynku Urzędu
Miejskiego na III piętrze w pokoju nr 54, telefonicznie: 77 40 23 364,
bądź listownie.
Co do form pozaszkolnych, prosi się o podanie sposobu realizacji
obowiązku nauki, pracodawcy oraz okresu zawartej umowy. Adres do korespondencji: Zakład Ekonomiczno–Finansowy Oświaty, ul. Boh. Powstań
Śl. 37, 49–100 Niemodlin.
Małgorzata Kochanek

Pomoc w for mie 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 słabowidzących, 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 5 września 2012 r.
Szczegółowych informacji o kwotach dofinansowania udzielają dyrektorzy szkół.
Małgorzata Kochanek

Nowe zasady dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
Od dnia 1 września 2012 roku dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, oprócz wymaganych dokumentów, zobowiązany jest przedstawić informacje, o których
mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik
do tego rozporządzenia, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.
Małgorzata Kochanek
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INFORMACJA
Z dniem 1 września 2012 roku
w Samorządowym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie, przy ulicy
Zamkowej 4, rozpoczęła działalność
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO
– ORTOPEDYCZNEJ wraz z gabinetem
diagnostyczno-zabiegowym.
Lekarze specjaliści or topedzi przyjmują
ubezpieczonych świadczeniobiorców na podstawie ważnych skierowań od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach podpisanej
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Harmonogram czasu pracy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:
Wtorek: od 14ºº do 18ºº
Czwartek: od 14ºº do 18ºº
Sobota: od 09ºº do 13ºº
Rejestracja codziennie od godz. 08.00
do 14.00 pod numerem telefonu: 692 320 339
Dla wygody naszych Pacjentów, wizyty
u specjalisty planowane są na wskazany dzień
i godzinę.
Prosimy o przestrzeganie powyższych
uzgodnień oraz informację telefoniczną o ewentualnych proponowanych przez Państwa zmianach terminów wizyt na wskazany wyżej numer
rejestracji.
Teresa Adamczyk
Dyrektor SZOZ

Remont świątyni w Szydłowcu Śląskim
Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemodlinie pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – działanie „Odnowa Wsi” na zadanie
„Remont zabytkowego kościoła p. w. Imienia Marii
w Szydłowcu Śląskim”. W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa wieży, wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
instalacji odgromowej, naprawa murów, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Łączny
koszt inwestycji wynosi 358 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 80% war tości inwestycji
tj. 286 488 zł. Pozostała kwota 20% wkładu własnego w wysokości ok. 70 000 zł, zbierana jest przez parafię w Niemodlinie.
Kościół w Szydłowcu Śląskim, pochodzący
z 1616 roku, jest jednym z najcenniejszych obiektów
sakralnych w województwie opolskim. Świątynia mieści w sobie niezwykle cenne późnorenesansowe wyposażenie – ołtarz, chrzcielnicę, ambonę, krucyfiks
dłuta śląskiego mistrza epoki renesansu Hermanna
Fischera z Nysy. Wewnątrz znajdują się płyty nagrob-

Dla uczczenia pamięci ofiar

Trzymamy rękę na pulsie

– 1 sierpnia w Niemodlinie na Alei Wolności nieznany sprawca z samochodu marki VOLSWAGEN
TRANSPORTER skradł portfel oraz telefon komórkowy. Straty 1800 zł.
– 3 sierpnia w Rzędziwojowicach nieznany
sprawca zatankował 49 litrów etyliny do samochodu marki SUBARU i odjechał nie uiszczając zapłaty
na szkodę AUTOGRILL POLSKA. Straty 332 zł.
– 4 sierpnia w Graczach policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego, który kierował samochodem marki FORD ESCORT.

– 4 sierpnia w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
nieznany sprawca skradł z kieszeni spodni telefon komórkowy. Straty 510 zł.
– 7 sierpnia w Grodźcu, podczas wykonywania
prac ziemnych na terenie prywatnej posesji, ujawniono pocisk artyleryjski o długości 40 cm. O znalezisku
poinformowano jednostkę wojskową z Brzegu.
– 8 sierpnia w Niemodlinie na ulicy Zamkowej
nieznany sprawca ze zbiornika ciągnika rolniczego
marki NEW HOLLAND skradł 80 litrów oleju napędowego na szkodę Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie. Straty 455 zł.
– 11 sierpnia w Rzędziwojowicach nieznany
sprawca zatankował do samochodu marki VOLSWAGEN PASSAT 45 litrów oleju napędowego i odjechał nie uiszczając opłaty na szkodę firmy SHELL
POLSKA. Straty 260 zł.
– 13 sierpnia w Graczach nieznany sprawca
wyłamując kłódkę, włamał się do magazynu depozytowego, z którego skradł przewody elektryczne
o łącznej długości 560 metrów na szkodę Kopalni Surowców Skalnych BAZALT. Straty 53 tys. zł.
– 16 sierpnia w Niemodlinie przy ulicy Opolskiej
nieznany sprawca dokonał kradzieży piły spalinowej marki NAC oraz skrzynki narzędziowej. Straty 500 zł.
– 17 sierpnia w Niemodlinie przy ulicy Kilińskiego nieznany sprawca, wyłamując kratę w oknie, usiłował włamać się do Przedszkola Publicznego. Celu
nie osiągnął, odstraszył go alarm.

ne fundatorów kościoła. Aktualnie kościół w Szydłowcu wymaga pilnych prac remontowych, jego
stan z roku na rok się pogarsza.
Wszyscy, którym nie jest obojętny los kościoła
w Szydłowcu Śląskim, proszeni są o wpłaty na rachunek bieżący pomocniczy z przeznaczeniem
na remont kościoła w Szydłowcu Śląskim
nr: 25 8890 0001 0612 4605 2006 0005. Bez zaangażowania mieszkańców, instytucji, sponsorów,
ludzi dobrej woli, nie uda się zebrać potrzebnej
kwoty, co spowoduje konieczność rezygnacji parafii z realizacji zadania, a otrzymane środki unijne
nie zostaną wykorzystane. Wyrażamy nadzieję, że
znajdą się osoby i instytucje, którym na sercu leży
uchronienie naszego dziedzictwa kulturowego
przed degradacją i zniszczeniem.
Wszystkim ofiarodawcom
serdeczne „Bóg zapłać”.
Proboszcz parafii w Niemodlinie
ks. Jerzy Chyłek
W dniu 14 sierpnia 2012 r. przedstawiciele władz gminy Niemodlin oraz mieszkańcy wsi Magnuszowiczki po raz kolejny
uczcili pamięć ofiar obozu pracy przymusowej, składając kwiaty oraz zapalając
znicze pod pomnikiem.
Pomnik w Magnuszowiczkach został wystawiony
w 2000 roku dla uczczenia pamięci ofiar w miejscu,
gdzie w latach 1940-1944 znajdował się obóz pracy
przymusowej, w którym przetrzymywano około 300
osób wykorzystywanych przy budowie autostrady.
Inf. wł.
– 21 sierpnia w Niemodlinie nieznany sprawca,
wyłamując korki paliwa oraz wkładki zamków, włamał się do dwóch samochodów marki FIAT DUCATO, z których skradł 40 litrów oleju napędowego
oraz dwa CB radia marki ALAN. Straty 700 zł.
– 30 sierpnia w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
nieznany sprawca zatankował do samochodu marki VOLSWAGEN GOLF 45 litrów etyliny i odjechał nie
uiszczając opłaty na szkodę PKN ORLEN. Straty 273 zł.
– 31 sierpnia w Niemodlinie policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali motocyklistę, który kierował motocyklem pod wpływem alkoholu.

„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. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur
do wyróżnienia. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej naszej
gminy www.niemodlin.pl. Jednocześnie informujemy, że termin przyjmowania wniosków upływa 30.09.2012 r.
Komitet
organizacyjny

Wieści z gminy
JAK PORADZIĆ SOBIE Z SYTUACJĄ
PRZEMOCY DOMOWEJ

„Alkohol i narkotyki
– to nie dla nas”
Dnia 11 sierpnia br. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” zorganizowało piknik rodzinny pod hasłem
„Alkohol i narkotyki – to nie dla nas”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Nieckarz, wiceprezes
zarządu Monar Wojciech Fijałkowski oraz rodziny
i opiekunowie naszych niepełnosprawnych podopiecznych. Podczas pikniku obył się występ koła teatralnego osób niepełnosprawnych, które zaprezentowało przedstawienie pod tytułem „Tęcza”.
Wojciech Fijałkowski wygłosił krótką prelekcję
na temat uzależnień oraz wspomniał o Marku Kotańskim – założycielu Monaru. Dzieci miały za zadanie
zastanowić się nad tym, jakimi czynami można ulepszyć świat, a wymyślone przez nie hasła zostały
umieszczone na balonach, które powędrowały
do nieba. Frekwencja tegorocznego pikniku była duża, ponieważ, pomimo nie najlepszej pogody, pojawiło się ok. 150 uczestników.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
przyszli i oklaskiwali naszych niepełnosprawnych.
Specjalne podziękowania kierujemy też do wolontariuszy z Zespołu Szkół pod dowództwem pani Tatiany Śnieżek i do sponsorów: pani Eryki Osdoba, pani
Danuty Unijewskiej, Prezesa PSS Społem pana Jana
Oleksa oraz państwa Elżbiety i Jarosława Olszewskich z firmy Biker.
Piknik był współfinansowany przez burmistrza
Niemodlina.
Zarząd Niemodlińskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja”

Zwykle osoba, która doznaje przemocy, bardzo boleśnie doświadcza jej skutków, a także skutków działania mechanizmów utrzymujących ją w sytuacji
przemocy. Na ogół, kiedy po raz pierwszy
odważy się opowiedzieć o swojej sytuacji,
bardzo się wstydzi, często jest przekonana, że „ma swój udział” w tym, iż sprawca
tak ją traktuje. Sądzi, że tylko ona ma tak
trudną sytuację życiową. Nic dziwnego:
on/a ciągle słyszy, że gdyby był/a inna/y
(lepiej się starał/a, był/a posłuszna/y
swojemu partnerowi, nie słuchał/a matki,
siostry, brata, przyjaciółki/przyjaciela),
to osoba napastująca nie musiałaby uciekać się do stosowania przemocy (bicia,
krzyków, szarpania, krytykowania... itd.).
Osoba doznająca przemocy może poradzić sobie
ze swoją trudną sytuacją, ale są jej potrzebne skuteczne działania z zewnątrz. Te działania mogą pomóc
uruchomić własne siły i zasoby osobiste, potrzebne
do zatrzymania przemocy i samodzielnego radzenia sobie w życiu – bez przemocy.
Działaniami zmierzającymi do zmiany sytuacji
w rodzinie dotkniętej przemocą domową są: interwencja, pomoc w kryzysie oraz pomoc psychologiczna.
W przypadku występowania przemocy domowej,
interwencja jest wkroczeniem w sytuację ostrego kryzysu: w domu jest awantura, krzyki, słychać płacz dzie-

Mowa o sołtysie Lipna Janie Gorczowskim, jego synu, Albercie Nagelu oraz Andrzeju Litwinowiczu, którzy wspólnymi siłami wyremontowali kapliczkę nieodpłatnie, poświęcając ok. 380 godzin
przepracowanych w czynie społecznym.

ci. Ktoś wzywa policję (np. osoba zagrożona, sąsiedzi).
Interwencja jest reakcją służb (policji), których celem jest
zatrzymanie przemocy „tu i teraz” oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom poszkodowanym. Inny rodzaj
interwencji polega na przeprowadzeniu w środowisku
osób krzywdzonych wywiadu i zbadaniu sytuacji po to,
aby podjąć odpowiednie działania chroniące te osoby.
Do takich działań (wywiad, plan działania, monitorowanie sytuacji) są upoważnieni pracownicy socjalni i kuratorzy. Warto wiedzieć, że pracownik socjalny idzie
na wywiad, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie
powiadomiony o niepokojącej sytuacji. Osobami powiadamiającymi może być każdy, kogo niepokoi sytuacja
osób krzywdzonych.
Celem pomocy w kryzysie jest rozpoznanie najpilniejszych potrzeb rodziny (np. zdrowotnych, bytowych,
prawnych, psychologicznych, itp.), pomoc w ich zaspokojeniu, oraz budowanie systemu wsparcia dla tej rodziny – zgodnie z potrzebami, w oparciu o odpowiednie służby.
Celem pomocy psychologicznej jest zmiana funkcjonowania rodziny i trwałe zatrzymanie przemocy.
Do pracy nad zmianą jest konieczna motywacja własna
osób korzystających z pomocy. Pomocne jest, aby osoba decydująca się na pomoc psychologiczną miała
świadomość tego co „nie działa”, co chce zmienić i jakie cele, korzystając z takiej pomocy, chce osiągnąć.
Opracował: Zespół interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie
Niemodlin na podstawie informacji dostępnych
na stronie internetowej www.niebieskalinia.info

„WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE NIEMODLIN”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie rozpoczął realizację projektu
„Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie
w gminie Niemodlin” w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Priorytetowym założeniem projektu jest podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji ro-

Remont kapliczki w Lipnie
Wy da wać by się mo gło, że brak do sta tecz nych fun du szów oraz ma łe za in te re so wa nie re mon tem ka plicz ki
w Lip nie, to do sta tecz ne po wo dy
do za nie cha nia pró by jej rewi ta li za cji.
Otóż nic bar dziej błęd ne go… Wy star czy ło czte rech męż czyzn zde ter mi no wa nych do te go, aby po zy skać środ ki
fi nan so we oraz wspar cie osób chcą cych nieść po moc.
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Sponsorami kapliczki w Lipnie są: Bazalt-Gracze, który zadbał o kamień i styropian, Józef Jakubik, który zaopiekował się dachem, Jacek Piekarz,
który zapewnił kostkę oraz Józef Zdunek, który odświeżył płot i zadbał o piasek.
– Kapliczka podoba się nie tylko mieszkańcom wsi, ale również ludziom z innych miejscowości, którzy odwiedzają Lipno – mówi z dumą sołtys
Jan Gorczowski. – Niech chroni wieś naszą – dodaje Albert Nagel, który wraz z żoną Gabrielą zasponsorował figurkę Najświętszej Marii Panny.
Figurkę można podziwiać o każdej porze dnia
i nocy, a jeżeli ma się dużo szczęścia można nawet
usłyszeć bijący w niej donośnie dzwon.
Natalia Kryjom

dzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a tym samym zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji projektu zaplanowano działania:
1. Zakup materiałów profilaktycznych o tematyce promującej rodzinę i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ich dystrybucja m.in. w placówkach
oświatowych gminy Niemodlin, a także wśród społeczności lokalnej.
2. Przeprowadzenie badań oraz opracowanie
gminnego raportu – diagnozy problemów przemocy domowej w gminie Niemodlin.
3. Organizacja spotkań edukacyjno-profilaktycznych z rodzicami pod hasłem „Jestem rodzicem-przyjacielem” w placówkach oświatowych gminy
Niemodlin.
4. Opracowanie i wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej o tematyce przemocy w rodzinie zawierającej m.in. informację o wynikach raportu.
5. Organizacja imprezy rekreacyjnej z elementami profilaktyki pod hasłem „Postaw na rodzinę”
z udziałem dzieci i rodziców.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Niemodlin, a szczególnie dzieci, młodzieży i rodziców. Zapraszamy do udziału w projekcie.
Informacje o realizacji zaplanowanych działań
projektu na bieżąco będą zamieszczane na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
E. Kapuścińska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemodlinie
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Koncert Sceny Młodzieżowej w Darłówku

Dla wokalistek Sceny Młodzieżowej działającej przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie wakacyjny czas upłynął pod znakiem pracy i przygotowań do koncertu „Wielka Woda”, który odbył
się 4 sierpnia br. w nadmorskiej miejscowości
Darłówko.

Zespół złożony z sześciu wokalistek: Justyny Adamowskiej, Aleksandry Kalety, Natalii Kryjom, Magdaleny Krzemień, Magdaleny Mrożek i Doroty Zysiak
wraz z akompaniatorem Pawłem Ostrowskim oraz
dyrektorem Ośrodka Kultury Katarzyną Paszulą-Gryf, zaprezentował muzyczny program złożony
z piosenek Agnieszki Osieckiej.
Na scenie, która znajdowała się w hali namiotowej przy ter mi na lu Sztu ki w Dar łów ku,
dziewczyny odświeżyły przykryte kurzem utwory
Osieckiej i zaśpiewały je w zupełnie nowych, równie cie kawych aran ża cjach. Nad mu zycz nym
przygotowaniem koncer tu czuwali Katarzyna Paszula-Gryf oraz Paweł Ostrowski. Na koncer towej
„playliście” znalazły się zarówno piosenki znane:
„Gaj”, „Zielono mi” czy „Wielka woda” oraz takie,
które niejeden z widzów słyszał po raz pierwszy
w życiu: „Świat Ordonki”, „Kobiety, których nie
ma” czy „Konie”.
Pomimo mało wakacyjnej pogody, koncert piosenek Agnieszki Osieckiej „Wielka Woda” zgromadził
liczną widownię, która gromkimi brawami nagradzała każdy utwór. – Jestem pod wielkim wrażeniem, po-

nieważ Scena Młodzieżowa zgromadziła na swoim
koncercie więcej widzów niż wczorajszy Kabaret Moralnego Niepokoju czy niedawny koncert Krystyny Jandy.
To wielki sukces! – mówił dyrektor darłowskiego
Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip, który zainicjował wydarzenie oraz zaprosił do współpracy Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
Wokalistki Sceny Młodzieżowej również były
mile zaskoczone liczbą zgromadzonej publiczności oraz profesjonalnego sprzętu przygotowanego
dla nich specjalnie na ten koncert. – Kiedy wyszłam
zaśpiewać pierwszą piosenkę, zwróciłam uwagę
na ludzi siedzących w pierwszym rzędzie. Byli to zarówno młodzi, jak i starsi widzowie, którzy, ku mojemu
zaskoczeniu, nie tylko obserwowali to, co dzieje się
na scenie, ale przede wszystkim wsłuchiwali się
w tekst piosenki. To było niesamowite, ponieważ naprawdę rzadko słuchacze zwracają uwagę na warstwę liryczną w muzycznym utworze – powiedziała
Magdalena Krzemień, która rozpoczęła koncert
piosenką „Wielka Woda”.
Na zakończenie występu, na scenie pojawiły się
wszystkie wokalistki, które wspólnie wykonały piosen-

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na zajęcia
Chcesz grać na instrumencie lub w zespole młodzieżowym? Chcesz tańczyć, śpiewać lub rysować? Chcesz występować na scenie teatralnej? Chcesz śpiewać w zespole wokalnym? Przyjdź do nas na zajęcia! Nabór trwa!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia kulturalne w roku szkolnym 2012/2013. Proponujemy:
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia teatralne,
– zajęcia tańca nowoczesnego – RYTMIX,
– zajęcia muzyczne – STUDIO PIOSENKI,
– zajęcia wokalne z akompaniatorem – SCENA MŁODZIEŻOWA,
– naukę gry na instrumentach – gitara, fortepian, keyboard, saksofon,
– zajęcia dziennikarskie,
– próby zespołów młodzieżowych,
– próby zespołu wokalnego Graczanki.
Ogłaszamy również nabór do zespołu wokalnego, którego próby będą odbywały się w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Zapraszamy!
Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas zajęć można uzyskać osobiście w Ośrodku
Kultury, na naszej stronie internetowej: www.okniemodlin.org lub pod nr tel. 774606096.
Do zobaczenia na zajęciach!
Pracownicy OK

kę zatytułowaną „Ludzkie gadanie”. Publiczność włączyła się również w śpiewanie i wystukiwanie rytmu,
a potem nagrodziła artystki gromkimi brawami.
Koncert Piosenek Agnieszki Osieckiej „Wielka
Woda” był pierwszym wyjazdowym występem wokalistek z Ośrodka Kultury. Dziewczyny przywiozły
znad morza bagaż wspomnień i doświadczeń. Już
niedługo na scenie widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie zaprezentują Państwu koncert
„Wielka Woda”, na który już teraz serdecznie zapraszamy.
Natalia Kryjom

Karpik tuż, tuż…
Napływają prace na jubileuszowy X Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” organizowany w ramach „Święta
Karpia”, które w tym roku odbędzie
się w dniach 16-17 listopada.
Do tej pory na konkurs napłynęły prace
z 32 krajów świata (stan na dzień 12 września), z tak odległych zakątków świata, jak
Iran, Australia, Birma, Chiny, Argentyna,
Brazylia. Termin nadsyłania prac mija 30
września br., więc, jak w latach poprzednich, liczymy na dużą frekwencję. Równocześnie, oczekujemy na prace konkursowe najmłodszych uczestników, uczniów szkół
podstawowych w konkursie plastycznym
„Mały Karpik”.
W dniu 12 października odbędą się obrady jury, które wyłoni zwycięzców i wyróżnionych w konkursach rysunkowych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Przypominamy również wszystkim miłośnikom dobrej kuchni o „Polsko-Czeskim Konkursie na Potrawę z Ryb”, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 17 listopada br. podczas
urodzinowej gali „Święto Karpia 2012”.
M. G.
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE • ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Wielka Woda - koncert piosenek Agnieszki Osieckiej
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na koncert piosenek Agnieszki
Osieckiej „Wielka Woda”, który odbędzie się 7 października (niedziela) br. w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury o godz. 17.00.
Wystąpi Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Akompaniament: Paweł Ostrowski.
Przygotowanie muzyczne: Katarzyna Paszula-Gryf i Paweł Ostrowski.
W programie m.in.: „Zielono mi”, „Sama chciała”, „Świat Ordonki”, „Warszawa”, „Gaj”, „Ludzkie
gadanie”, „Kobiety, których nie ma”, „Śliczna higieniczna”, „Kocio-kocio”, „Konie”.
WSTĘP WOLNY.

Koncert Fourth Floor
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na koncert w ramach 21. Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST zespołu Fourth Floor,
który odbędzie się 14 października (niedziela) br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej OK.
Bilety (w przedsprzedaży w cenie 10 zł
w oraz 15 zł w dniu koncer tu) dostępne są
w punktach sprzedaży Ragtime, Ticketportal i Ticketpro. Wkrótce również będą dostępne w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej będą
dostępne bilety ulgowe ze zniżką 50%.
Zespół Fourth Floor to grupa, która bazuje
na nietypowym składzie instrumentalnym, którego trzon stanowi synteza brzmienia wibrafonu
i marimby. Na instrumentach tych grają współpracujący od wielu lat Jan Freicher oraz Dominik
Rosłon. Sekcję rytmiczną zespołu stanowią gitarzysta basowy Marcin Grabowski oraz perkusista
Radek Szarek. Wszyscy czterej są gruntownie wykształconymi muzykami (m. in. przez elitarny Wy-

Die
ta
cud
– komedia odchudzająca
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na spektakl teatralny w znakomitej obsadzie,
zatytułowany „Dieta cud – komedia odchudzająca”, który odbędzie się 16 października
br. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Bilety w cenie 65 zł
są dostępne w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Zapraszamy!
Akcja sztuki dzieje się w ciągu dwóch ostatnich
dni na planie reality show w domu Slim Brothera.
Trzy finalistki walczą o wielką wygraną, która oprócz
pokaźnej kwoty, przynieść ma zwyciężczyni sławę,
status gwiazdy i dostatnie życie.
Bohaterki: Pani Columbo, Pani Doktor i Lidka
pod wodzą demonicznej instruktorki Ewy Fitness
przygotowują się do finałowego odcinka „na żywo”.
Podczas transmisji, telewidzowie za pośrednictwem
smsów wybiorą „Miss Fitness”.
Regulamin programu najwięcej szans daje
uczestniczce, która straciła najwięcej kilogramów
w myśl zasady: „im mniej – tym więcej”. Jesteśmy
świadkami heroicznej walki każdej z nich o stratę

dział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach), a obecnie sami wykładają na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Hochschule für Musik w Norymberdze. W roku 2007
muzycy zdobyli grand prix legendarnego, najstarszego w Polsce festiwalu Jazz nad Odrą, polska publiczność przyznała im prestiżową nagrodę – Klucz Do Kariery, a na niemieckim Summer
Jazz Festival uznani zostali za najlepszych solistów. Zespół zapraszano na światowej rangi festiwale (m. in. Jazzwelten Dresden, Vibraphonie Zurich, Jazz Forum Festival, Jazztage Görlitz, Krokus
Jazz Festival, Bielska Zadymka Jazzowa, Jesień
Jazzowa Jazz Celebrations), a koncerty Fourth
Floor okalano występami takich gwiazd jak Kenny Garret, Nils Petter Molvaer, Rich Greenblatt,
Jean Luc Ponty, czy Bill Evans.

choćby kilku gramów. Panie nie rezygnują też z nieuczciwych chwytów wobec konkurentek w myśl innej
zasady: „cel uświęca środki”. Dopiero nieprzewidywane zdarzenie na planie zmusza zwaśnione trzy
strony do solidarnej walki o szczęśliwy finał.
Komedia „Dieta cud” to satyra na telewizyjne
czasy, gdzie człowiek – najmniej ważny element
wszechobecnego show – staje się narzędziem świętej oglądalności, produktem wypełniającym czas
między blokami reklamowymi. To historia trzech pułapek, w które dały się złapać uczestniczki. I trzech
decyzji, dzięki którym możemy liczyć na szczęśliwy finał. Spektakl w obsadzie gwiazdorskiej: Grażyna
Barszczewska, Adrianna Biedrzyńska, Ewa Dałkowska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Grażyna Wolszczak, Mimi Kokoski, Alicja Dąbrowska, Kamila Sammler-Kotys, Maria Bujas (obsada zamienna).

Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
oraz konkursie kulinarnym.

REGULAMIN KONKURSU „MAŁY KARPIK”
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Rybackie, Ośrodek Kultury
w Niemodlinie, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna
oraz Agencja Rynku Rolnego.
Cele i zadania konkursu:
Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
Tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci
w działaniach plastycznych. Poszukiwanie nowych talentów.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 30 września
na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 77 4606 096, E-mail: ok@niemodlin.pl
UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
Zasady konkursu:
• W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.
• Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwsza kategoria dla klas 0-4. Druga
kategoria to klasy 5-6.
• Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.
• Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo,
grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna). Format A4.
• Papier sztywny – brystol, blok techniczny, tektura.
• Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie
(imię, nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania
lub szkoły).
UWAGA! Prace zniszczone nie będą
przyjmowane.

Regulamin „Polsko-Czeskiego
Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb”
1. Cele i zadania konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb w Polsce i Czechach.
2. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska,
nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 5 listopada (nr tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej
potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy) w dniu 17
listopada 2012 roku do godz. 16.00) do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
3. Ocena:
Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
4. Kryteria oceny:
Oryginalność, smak potrawy, związek z danym regionem, estetyka.
5. Nagrody:
Organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 17 listopada br.
po ogłoszeniu wyników konkursu.
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Przemówienie burmistrza
Niemodlina podczas apelu

Zmiany
w „Jedynce”
Jan Janik
zarządzał
„Jedynką”
przez 21 lat

3 września br., podczas uroczystego apelu inaugurującego rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013, miało miejsce pożegnanie długoletniego dyrektora Jana Janika, który oficjalnie przeszedł na emeryturę z dniem 1 września br.
– Jak napisała nasza poetka Wisława Szymborska, „każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy” – tymi słowami rozpoczęła swoje wystąpienie nowa dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, Krystyna Dżaluk. Kontynuacja realizacji zadań rozpoczętych przez jej poprzednika, dyrektora Janika, oraz osiąganie nowych celów, są właśnie owym „ciągiem dalszym”, za który stała się odpowiedzialna nowa dyrekcja,
ponieważ od tego roku szkolnego funkcję zastępcy dyrektora będzie pełnił Mariusz Konowaluk.
W uroczystości wziął udział burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że SP nr 1 osiąga najlepszy wynik w egzaminie szóstoklasisty i poprzedni dyrektor ustawił wysoko
poprzeczkę. W tym miejscu podziękował obecnemu na inauguracji Janowi Janikowi, życząc zdrowia i pomyślności na zasłużonej emeryturze. Ze słowami podziękowania zwrócił się do byłego dyrektora również przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz. Z perspektywy ucznia wspominał o osiągnięciach
sportowych podopiecznych dyrektora i sercu oraz cierpliwości włożonych w ich rozwój.
Dyrektor Janik podziękował za wszystkie ciepłe słowa i pomoc w udoskonalaniu szkoły burmistrzowi i radzie miejskiej. Życzył pomyślności nowej dyrektor, zastępcy i gronu pedagogicznemu.
Marek Krzyżanowski

Nowe kierownictwo
szkoły – Krystyna
Dżaluk i Mariusz
Konowaluk

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
oraz Komitet Organizacyjny III Zjazdu Absolwentów
serdecznie zapraszają na uroczyste obchody
50-lecia Szkoły Podstawowej w Rogach
które odbędzie się
13 października 2012 roku.

Uroczyste ślubowanie
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania
Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty w obecności zastępcy burmistrza Bartłomieja Kostrzewy oraz
dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 23 sierpnia 2012 roku przez panie: Sylwię
Wajdę (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Niemodlinie), Agnieszkę Wasilewską (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Niemodlinie), Agnieszkę Borowicz (nauczycielka
Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach) oraz Jolantę Cymbała (nauczycielka Publicznego Przedszkola w Graczach).
Nauczycielki zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15. Karty
Nauczyciela, przy nadawaniu stopnia nauczyciela
mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.
Małgorzata Kochanek

Program obchodów:
14.00 - Msza Święta
15.00 - Akademia - część oficjalna - część
artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Rogach i Amatorskiego Zespołu
Teatralnego
17.00 - Zwiedzanie szkoły
20.00 - Zabawa taneczna organizowana
przez Absolwentów
Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich Absolwentów i Rodziców
Komitet Organizacyjny III Zjazdu zaprasza wszystkich Absolwentów do udziału w zabawie
tanecznej.
Zgłoszenia udziału w obchodach 50-lecia szkoły:
• drogą elektroniczną www.50lat.sp-rogi.pl
• w sekretariacie szkoły telefonicznie 77 4609 902
Organizatorzy informują, że koszt balu wynosi 100 zł od osoby, koszt zakupu pamiątek
okolicznościowych (monografii szkoły + znaczek pamiątkowy) wynosi 20 zł. W balu mogą uczestniczyć
osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty 100 zł.
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Zaproszenie do III edycji
Niemodlińskiej Halowej Ligi
Piłkarskiej (NHLP)

Dwójki kolarskie
26 sierpnia br. w Graczach już po raz
dziewiąty odbył się Wyścig Dwójek Kolarskich.
Zawodnicy z całego regionu już od wczesnego
popołudnia przyjeżdżali do Graczy, by o godz. 15.00
wystar tować w zawodach. W szranki stanęły 32
dwuosobowe drużyny. Start i metę zlokalizowano
tradycyjnie przy Zakładowym Domu Kultury, natomiast trasa wiodła z Graczy, przez Molestowice,
do Szydłowca i z powrotem. – Trasa nie sprawiała problemów, a nogi także nas nie zawiodły – mówi Dawid

z Opola, który wraz z Tomkiem, najszybciej pojechali w kategorii mężczyzn do lat 40.
Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczała Zofia Zużałek – żona znakomitego cyklisty Mariana Zużałka oraz Robert Dressler z Górniczego Towarzystwa Cyklistów przy LKS „Skalnik Gracze”. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątki. Pod koniec imprezy tradycyjnie wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia.
Sponsorami tegorocznych zawodów kolarskich
byli: Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE, TREBERT KOMPUTER Tułowice, Urząd
Miejski w Niemodlinie i Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Inf. wł.

Turniej w Graczach
Już po raz dwunasty rozegrano Turniej Producentów
Kruszyw. Impreza odbyła
się 14 lipca br. na stadionie
w Graczach.
W tegorocznych rozgrywkach
udział wzięły cztery drużyny: PGP BAZALT Wilków, KPiD Krzeszowice,
KOSD Niemodlin oraz gospodarze
BAZALT Gracze. Zawodnicy na murawę wkroczyli po godzinie 10 rano.
Przy wypełnionych kibicami trybunach rozegrano w sumie sześć spotkań piłkarskich, z których każde
trwało 2x15 minut, a prowadzone
były przez sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
Późnym popołudniem prezes Spółki Bazalt Gracze Andrzej Miśta wraz z Władysławem Jędrzejowskim wręczali zwycięzcom nagrody. W tym roku puchar turnieju zdobyła drużyna gospodarzy
z Graczy (9 pkt.). Drugie miejsce przypadło drużynie z Krzeszowic (4 pkt.), a trzecie piłkarzom z Wilkowa (2 pkt.). Najlepszym strzelcem turnieju okazał się zawodnik Bazalt Gracze – Zygmunt Bąk. Najstarszym uczestnikiem turnieju był Józef Sproch z KOSD Niemodlin. Piłkarskie zmagania zakończyły się wspólną biesiadą oraz zabawą z zespołem Supernova Band do późnych godzin nocnych.
Inf. wł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do udziału w rozgrywkach NHLP sezonu 2012/2013 i informuje, że rozgrywki zaplanowano
w okresie od 23 października br. do 5 marca 2013 roku. Liga jest kontynuacją poprzednich rozgrywek, które zakończyliśmy w marcu 2012 roku. Zgodnie z ustaleniami i rozstrzygnięciami sportowymi, jakie zapadły,
tegoroczne rozgrywki toczyć się będą na dwóch poziomach: I Liga NHLP (10 zespołów) i II Liga NHLP (8 zespołów), a w przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie III liga. W I lidze prawo startu mają
zespoły, które zachowały statut pierwszoligowca, tj.
Oldboje Niemodlin, Sąsiedzi Opole, Monari Grodków,
Rybnios Rybna, FC Niemodlin, Huragan Grabin, FC
Małe, UEG Grodków, oraz dwa zespoły, które uzyskały awans z II Ligi, tj. Bazylia Opole i LZS Tłustoręby. Mecze I Ligi NHLP rozgrywane będą we wtorki od godziny 17.30. W rozgrywkach II Ligi prawo startu mają
pozostałe zgłoszone zespoły. Mecze II Ligi NHLP rozgrywane będą w czwartki od godziny 17.30.
W związku z licznymi postulatami drużyn I Ligi
proponujemy, aby mecze I Ligi sędziowało dwóch arbitrów, co wiąże się z podniesieniem składki wpisowego do kwoty 300 złotych za sezon. Kontynuując temat sędziów, mając na uwadze dobro rozgrywek
oraz zdanie wszystkich zespołów, które wspólnie
tworzą nasze rozgrywki NHLP, proszę o niezwłoczne
wyrażenie opinii w sprawie sędziów i przesłanie jej
na adres e-mail OSiR-u do dnia 20 września 2012 r.
Jeżeli zdecydowana większość drużyn będzie za rozwiązaniem z dwoma arbitrami, wprowadzimy zmiany i podniesiemy składkę wpisowego do 300 zł. Jeżeli zespoły nie zdecydują się na powyższy wariant, to
wpisowe wynosić będzie 200 złotych za sezon.
W przypadku rezygnacji z występu w rozgrywkach
NHLP, proszę o niezwłoczne powiadomienie.
Zapisy do II Ligi przyjmujemy do 30 września br.
zgodnie z regulaminem NHLP. Wpisowe do rozgrywek II Ligi wynosi 200 złotych od drużyny za sezon.
Wpłaty należy dokonać na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie BS Namysłów o/ Niemodlin nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002 z dopiskiem „Wpisowe NHLP” w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 września 2012r. Zgłoszenia
składać można osobiście w siedzibie OSiR w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11 lub drogą elektroniczną
na adres: osirniemodlin@wp.pl.
Dyrektor OSIR-u
Krzysztof Kubiak

Runda rewanżowa
Kolejka 10 • 17.09.2012 r.
1.
godz. 18.30
FC Niemodlin vs Oldboje
2.
godz. 19.30
UEG Grodków vs Rynek Sqad
3.
godz. 20.30
Walczaki vs Covebo
Kolejka 11 • 24.09.2012 r.
4.
godz. 18.30
Rynek Sqad vs FC Niemodlin
5.
godz. 19.30
UEG Grodków vs Walczaki
6.
godz. 20.30
Covebo vs Oldboje
Kolejka 8 • 01.10.2012 r.
7.
godz. 18.30
Oldboje vs Walczaki
8.
godz. 19.30
FC Niemodlin vs UEG Grodków
9.
godz. 20.30
Covebo vs Rynek Sqad
Kolejka 12 • 08.10.2012 r.
10.
godz. 18.30
Walczaki vs Rynek Sqad
11.
godz. 19.30
Oldboje vs UEG Grodków
12.
godz. 20.30
Covebo vs FC Niemodlin
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III edycja Familijnego Turnieju
Tenisa Stołowego Family Cup

30 sierpnia br. odbyła się III edycja Familijnego Turnieju Tenisa Stołowego Family Cup, zorganizowana przez UKS „Sokolik” Niemodlin przy PSP nr 2. Zawody
cieszyły się dużym zainteresowaniem, co
odzwierciedliło się w ilości zawodników
– 24 startujących.
Zabawa połączona ze sportową rywalizacją rodzin trwała od godziny 17.00 do 20.30. Turniej prowadziła Barbara Olszewska, nauczycielka wychowania fizycznego w PSP nr 2 w Niemodlinie.
Przed rozpoczęciem turnieju władze klubu uhonorowały Barbarę Olszewską dyplomem i pamiątkową
statuetką za serce, trud i wszelką pomoc wkładaną
w działalność klubu UKS „Sokolik” Niemodlin.
Zawody odbyły się przy wsparciu finansowym
gminy Niemodlin. Wszyscy startujący otrzymali małe upominki.
W turnieju zwyciężyły pary: Marek Kolman z tatą (1. miejsce), Marcin Kolman z mamą (2. miejsce)
i Angelika Czech z tatą (3. miejsce).
Grażyna Janiak
sekretarz UKS „Sokolik” Niemodlin

Opolskie rozkwitło w Niemodlinie
Dnia 13 sierpnia kadra województwa opolskiego w koszykówce rocznika '98
wraz z kadetkami i młodziczkami Klubu Sportowego Odra Brzeg, rozpoczęła
obóz przygotowawczy do nadchodzącego sezonu.
Dziewczyny codziennie zmagały się z trzema treningami, które odbywały się na pięknej, klimatyzowanej hali sportowej OSiR-u Niemodlin. Zawodniczki dzięki temu lepiej znosiły trudy treningowe. Zarówno młodsze, jak i starsze dziewczęta, odczuwały bóle związane z zakwasami, na szczęście obyło się bez większych urazów. Czwartego dnia obozu trenerki zorganizowały wyjście na basen
i park linowy. Obiekty te mieszczą się w Lipnie, niedaleko Niemodlina. Basen nas zachwycił. Jest pięknie położony na skraju Borów Niemodlińskich z trzema nieckami, w tym największą 100m x 40m.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili, ale nikt nie zapomniał o koszykówce, więc całe zgrupowanie wróciło do swoich obowiązków.
Na koniec obozu starsze dziewczyny rozegrały sparing z miejscowymi chłopcami, a młodsze zagrały mecz pomiędzy sobą.
Po dziewięciodniowych przygotowaniach obóz zakończył się w miłej atmosferze i wszyscy
powrócili do swoich domów. Mamy nadzieję, że sezon 2012/2013 będzie jeszcze bardziej udany i emocjonujący. Całe zgrupowanie prowadzone było pod okiem Małgorzaty Kubiak, Anny Goldy oraz Ewy Jarząb.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego zgrupowania, a w szczególności dyrekcji OSiR-u Niemodlin, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie, właścicielom Motelu „Med – Palace” oraz Restauracji „Na Wyspie” za bardzo
smaczne posiłki.
Ze sportowym pozdrowieniem
Marta Wdowiuk i Michalina Krocz

II Turniej Tenisa Stołowego Amatorów
o Puchar Burmistrza Niemodlina
2 września 2012 roku w niemodlińskiej hali widowiskowo-sportowej rozegrano siódmą rundę II Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina.
Zawody otworzył Edward Szmitowicz, wiceprezes UKS
„Sokolik” Niemodlin. Sędzią głównym turnieju był Zdzisław
Grobelski.
Siódma runda zgromadziła 29 zawodników z terenu województwa opolskiego i województw ościennych. Organizatorzy
turnieju: UKS „Sokolik” Niemodlin i OSiR Niemodlin. Po siódmej
rundzie sklasyfikowanych jest łącznie 100 zawodniczek i zawodników!
Ósma runda II Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów o Puchar Burmistrza Niemodlina zostanie rozegrana w dniu 21
października 2012 roku, początek zawodów o godz. 9.00.
Serdecznie zapraszamy!
Sekretarz UKS „Sokolik” Niemodlin,
Grażyna Janiak

Pokaz Stuntera13
W niedzielne popołudnie 9 września br., na parkingu przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbył się pokaz motocyklowy w wykonaniu Mistrza Świata
– Rafała Pasierbka.
Pokaz Stuntera13 zgromadził wielu znajomych, przyjaciół, fanów Rafała i motocyklistów, którzy zawitali do Niemodlina z okolicznych miejscowości. Popis Rafała poprzedził
występ Ewy Pieniakowskiej i Pawła Suluka, z którymi Stunter13 często trenuje na parkingu przy basenie kąpielowym w Lipnie. Niewątpliwie wielkim widowiskiem był pokaz Rafała. Wykonał on wiele tricków najwyżej nagradzanych podczas Mistrzostw Świata oraz jeden całkiem nowy, którego wcześniej nikomu nie prezentował. – Zawsze będę pamiętał,
że jestem Polakiem i pochodzę z Niemodlina – powiedział Rafał na zakończenie swojego występu, dziękując również publiczności, która oklaskiwała każdy trick wykonany
przez Mistrza Świata.
Red.

Sukces zza oceanu
W naszych młodych mieszkańcach gminy drzemią niespożyte pokłady energii i konsekwencja w dążeniu do osiągania coraz lepszych
sukcesów. Świadczy o tym postawa 26-letniego Rafała Pasierbka, niemodlinianina specjalizującego się
w motocyklowym
freestyl, który
z niesamowitą
dozą determinacji zdobywa znaczące tytuły nie
tylko w granicach
naszego państwa
czy Europy, ale
również w Stanach Zjednoczonych.
Stunter13, czyli
Rafał Pasierbek, już
od kilku lat jest najlepszym zawodnikiem
w Polsce w tej dziedzinie. Akrobacje na mo-

Trzy walki wygrane w pierwszej rundzie
Paweł Jastrzębski – mieszkaniec Niemodlina – odniósł kolejny sukces. 1 września br. wziął udział w ogólnopolskim turnieju MMA FULL CONTACT w Nowym Wiśniczu, który został zorganizowany przez ALMMA – Amatorską Ligę MMA (MMA – Mixed
Martial Arts – mieszane sztuki i sporty walki).
Paweł rywalizował w kategorii do 87 kg. Podczas turnieju stoczył trzy walki
– wszystkie wygrane przed czasem, w pierwszej rundzie. Pierwsza walkę wygrał
przez poddanie przeciwnika (balacha – dźwignia na łokieć). W tej walce, po wymianie kopnięć, doznał jednak kontuzji nogi, ale mimo to postanowił walczyć dalej. W drugiej walce ponownie zastosował w pierwszej rundzie tą samą dźwignią,
jednocześnie łamiąc przeciwnikowi rękę w łokciu. Zawodnik nie chciał się poddać,
sędzia nie zdążył przerwać walki i, niestety, skończyło się poważnym złamaniem.
Finał musiał zakończyć szybko ze względu na ból nogi, miał poważne problemy
z poruszaniem się. Na szczęście przeciwnik sprowadził walkę do parteru, a tam
udało mu się szybko założyć technikę kończącą – kimurę, dźwignię na staw barkowy, po której sędzia interweniował, przerywając walkę. – Dźwignię zapiąłem bar-
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tocyklach przyniosły mu sławę również za granicą, gdzie jego nazwisko spotka się z zasłużonym respektem i szacunkiem.
Podczas tegorocznych zawodów XDL
w Long Beach (USA) nie mogło oczywiście zabraknąć Stuntera13. – Po pierwszej rundzie
w Maryland zdobyłem pierwsze miejsce w konkurencji na zwariowany trick, a w generalnym
freestyle’u drugie miejsce, zaraz za Amerykaninem Billem Dixonem – mówił Rafał, który zajął
również pierwsze miejsce w konkurencji Circle
Challenge. – Pozdrawiam całą gminę Niemodlin zza oceanu – dodał Stunter13.
To nie koniec sukcesów naszego reprezentanta. Rafał Pasierbek nie poprzestaje walczyć
i dzięki temu w trzeciej rundzie XDL w Indianapolis zgarnął wszystkie nagrody oraz wywalczył
pierwsze miejsce na podium w kategoriach:
Circle Challenge, Indyvidual Freestyle, Wheelie
race oraz Sickest Trick. – Chciałbym bardzo
podziękować za wsparcie, bez którego nie
mógłbym wystartować w najważniejszych dla
mnie zawodach w życiu. Dzięki niemu moje
marzenia się spełniły – wyznał Rafał.
Nam nie pozostaje nic innego, jak cieszyć
się z sukcesów naszego mieszkańca oraz życzyć mu szczęścia w podejmowanych przez
niego wyzwaniach.
Natalia Kryjom

dzo mocno. Czułem, że za chwilę może
znowu dojść do złamania, więc przerwałem walkę w dobrym momencie – mówi
Paweł. – Jestem bardzo zadowolony z wygranej. Trenowałem ciężko i sumiennie
cały okres wakacyjny, robiąc po dwa treningi w ciągu dnia. Ciężka praca opłaciła się i dała motywację do dalszej. Podczas treningów skupiałem się głównie
na walce w stójce i treningach wytrzymałościowo-siłowych, jednak nie miałem
możliwości w pełni pokazać owoców tego treningu, gdyż w każdej walce przeciwnicy narzucali mi walkę w parterze, co
– nie ukrywam – bardzo mi pasowało ze
względu na duże doświadczenie i wcześniejsze sukcesy w tym sposobie walki
– dodaje.
Inf. wł.
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