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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejne, październikowe wydanie „Pulsu Niemodlina”.
Szeroko opisujemy w nim relację
z meczu drużyn: ZAKSA KędzierzynKoźle i Stal Nysa, który rozegrał
się 2 października w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie. Dużo
uwagi poświęciliśmy również obchodom związanym z jubileuszem 50lecia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rogach.
W pierwszej połowie miesiąca
rozstrzygnięty został X Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego
Karpik 2012. Przyglądamy się obradom jury, a o swoich refleksjach
na temat konkursu podzielił się z naszą redakcją przewodniczący Jacek
Frąckiewicz.
„Puls Niemodlina” to wiele ciekawych wieści z gminy – m.in. informacja o zakończonych i planowanych
inwestycjach, spotkaniu kierownictwa Urzędu Miejskiego, radnych oraz
zainteresowanych mieszkańców
w sprawie planowanej budowy obwodnicy Niemodlina. Piszemy również
o wielu ciekawych inicjatywach, które podejmują nasi mieszkańcy, np.
szlachetna paczka, zbiórka żywności.
Tradycyjnie prezentujemy rubrykę Trzymamy rękę na pulsie, w której
będziecie Państwo mogli przeczytać
o zdarzeniach, jakie miały miejsce
w naszej gminie, zanotowanych przez
niemodlińską policję. Natomiast obok
prezentujemy zdjęcia regularnie już dewastowanego i zaśmiecanego obiektu Ośrodka Kultury, wykonane przez
naszego pracownika w sobotni poranek 29 września br.
„Puls Niemodlina” to także wydarzenia kulturalne, relacje z koncertów, przedstawień teatralnych, zapowiedzi nadchodzących imprez artystycznych, a wśród nich zapowiedź
wielkiej gali w ramach corocznego,
tym razem jubileuszowego już Święta Karpia oraz zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym na potrawę z ryb, którego organizatorem
jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
Redakcja

Budynek Ośrodka Kultury w Niemodlinie, sobota 29 września br., ok. godz. 10.00
Taki widok dla pracowników Ośrodka Kultury w Niemodlinie to już niemal codzienność. Podobne sceny odgrywają się
na stadionie miejskim w Niemodlinie i pod budynkiem hali widowiskowo-sportowej. Mamy nadzieję, że przedstawione zdjęcia
pobudzą do refleksji. Nie tylko sprawców tego bałaganu…
Pracownicy OK

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Niemodlin do wzięcia udziału
w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, które odbędą się
11 listopada w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Program uroczystości:
godz. 11.00 – msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Niemodlinie
godz. 12.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
– gala „Złotego Sokoła”
– występ Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
– występ Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Rogach „Zagłoba swatem”
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
Mariusz Nieckarz

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy
firmie Bazalt-Gracze
za wsparcie finansowe
dożynek gminnych
w Wydrowicach.
Organizatorzy

W LISTOPADZIE
POLECA
ZNICZE I WKŁADY
KWIATY SZTUCZNE
KAMIENIE I ZIEMIĘ NAGROBKOWĄ
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wydarzenia
2 października br. w niemodlińskiej hali widowiskowo-sportowej odbył się mecz rozegrany
pomiędzy jednym z najbardziej
utytułowanych klubów polskiej
siatkówki, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która ubiegły sezon
w Plus Lidze zakończyła na trzeciej pozycji, a Stalą AZS PWSZ
Nysa, zwycięzcą I Ligi.
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Sportowe wydarzenie

Meksykańska fala

Libero Piotr Gacek

Największy wpływ na atrakcyjność spotkania
miał fakt, że w drużynie z Kędzierzyna grają zawodnicy reprezentacji Polski – Paweł Zagumny, Marcin
Możdżonek, Michał Ruciak i Piotr Gacek. Zespoły
wzięły udział w reaktywowanym po latach przerwy Superpucharze Opolszczyzny, który w tym roku był również Memoriałem Leszka Opałacza, wieloletniego komentatora spor towego Radia Opole,
zmarłego w styczniu br. Uczczono jego pamięć minutą ciszy – z głośników popłynął głos Opałacza,
zmontowane urywki jego komentarzy, szczególnie
znane kibicom siatkówki w Nysie, skąd relacjonował
największe wydarzenia.
Pomysł i przygotowania do rozegrania meczu
o Superpuchar Opolszczyzny rozpoczęły się już
w styczniu. – Chcieliśmy, aby nasza hala żyła nie tylko samymi treningami, ale również wydarzeniami
spor towymi, które będą inspirować, zachęcać innych, zwłaszcza młodych, do uprawiania spor tu
– mówi dyrektor OSiR-u Krzysztof Kubiak. – Długo

Antonin Rouzier, reprezentant Francji

na Opolszczyźnie turniej ten nie był rozgrywany,
ponieważ Stal Nysa nie była ciekawym przeciwnikiem dla kędzierzynian. Kiedy jednak ci pierwsi wygrali I Ligę i teoretycznie mogliby grać w Plus Lidze,
można było spróbować zorganizować takie spotkanie. Zgłosiliśmy propozycję organizacji imprezy
do Opolskiego Związku Piłki Siatkowej oraz do zarządów obu klubów. Ale uzyskanie potwierdzenia
od ZAKSY nie było takie proste, ponieważ przed sezonem 2012/2013 zmienił się trener zespołu z Kędzierzyna. Został nim Daniel Castellani i do końca
nie było pewne, kiedy przyjedzie on z Finlandii, gdzie
jest trenerem reprezentacji. Nie było też wiadomo,
jakie i z kim sparingi będzie chciał Argentyńczyk, aby
rozegrała ZAKSA. Kiedy zaczynano wątpić, że uda
się zorganizować spotkanie, na dwa tygodnie
przed imprezą nasz OSiR otrzymał gwarancję, że
obie drużyny zagrają w Niemodlinie. Dopiero mając
te zapewnienia, mogły ruszyć przygotowania. Najważniejsza była kwestia oświetlenia hali, które
w projekcie zostało przewidziane i wykonane dla
norm zajęć spor towych, a nie imprezy spor towej.
Z technicznego punktu widzenia trzeba było podnieść poziom natężenia światła dla boiska aż pięciokrotnie. Udało się to zrobić na czas. Kolejnym punktem przygotowań była oprawa meczu, która miała
przybliżyć naszym mieszkańcom klimat spotkań
pierwszoligowych. Komentowanie meczu powierzono Donatowi Przybylskiemu, redaktorowi sportowemu Radia Opole, który swego czasu komentował
mecze Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle w Lidze
Mistrzów. W Niemodlinie, oprócz komentarza sportowego, prowadził konkursy dla kibiców, w których
można było wygrać wcześniej podpisane przez siatkarzy piłki i bony zakupowe do sklepu spor towego
w Opolu. Zadbał o muzykę w czasie meczu i „meksykańska falę” na trybunach – dodaje Kubiak.
Częścią oprawy widowiska była grupa cheerleaderek z Kędzierzyna, specjalnie zaproszona
na mecz. Przed spotkaniem o Superpuchar Opolszczyzny mecz rozegrali uczniowie i absolwenci gimnazjum z Graczy, a samych zawodników wyprowadzała na boisko eskorta młodych piłkarzy UKS Jedynka
Niemodlin i MKS Sokół Niemodlin.

Chociaż rangą spotkania w Niemodlinie nie były cenne punkty w tabeli i rozegrano je pomiędzy
drużynami z różnych lig, każda z nich podeszła poważnie do meczu. – Będziemy grać jak najlepiej, ale
zdajemy sobie sprawę z różnicy poziomów gry. ZAKSA była trzecia w Mistrzostwach Polski, a w tym
sezonie chce walczyć o pierwsze miejsce – powiedział przed meczem Jarosław Stancelewski, trener
i zawodnik Stali. Ze strony ZAKSY nie było żadnej taryfy ulgowej, czy lekceważenia przeciwnika. Zagrali oni mecz w najsilniejszym składzie, w którym wychodzą grać o punkty w Plus Lidze. Na pewno
i jedni, i drudzy chcieli poważnie sprawdzić się tuż
przed sezonem, którego pierwsze mecze mieli rozegrać już za cztery dni.
(ciąg dalszy na s. 4)

Marcin Możdżonek
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(dokończenie ze s. 3)
Nawet jeśli ktoś nie był na meczu, to zapewne
wie, że ZAKSA pokonała Stal 3:0. Chociaż widać było, że nysianie nie byli sparaliżowani grą przeciw
zespołowi z reprezentantami Polski, zwłaszcza
w drugim secie, gdzie ZAKSA dogoniła Stal dopiero na trzynastym punkcie. W meczu jednak widoczna była wyraźna dominacja kędzierzynian.
Jednak nie wynik był tutaj najważniejszy, ale zabawa niemodlińskich kibiców. Jak powiedział po meczu Krzysztof Andrzejewski, rozgrywający z Nysy:
– Prowadzący mecz powiedział, że może i nastrój
jest piknikowy, ale pokazał, że Niemodlin kocha
sport, kocha siatkówkę i ja to potwierdzam. Potwierdzeniem były też pełne trybuny i zapełnione
wszystkie miejsca wokół boiska. Sprzedano wszystkie 650 biletów, które rozeszły się w osiem godzin
wśród mieszkańców. Chociaż była niewielka grupa
Trener Stali Nysa, Jarosław Stancelewski

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z kapitanem i rozgrywającym
ZAKSY Pawłem Zagumnym.
„Puls Niemodlina”: Czym dla was był
ten mecz? Bardziej pojedynkiem czy sparingiem?
Paweł Zagumny: Na pewno formą treningu, sparingu. Jesteśmy jeszcze przed sezonem ligowym, więc trenujemy różne rozwiązania. Dzisiaj część nam wychodziła, część nie. Ale ważne,
że wszyscy zawodnicy pograli i poczuli ten rytm
meczowy.
PN: Czy odczuwacie różnicę, grając
w dużej hali, np. Spodku, a w takiej hali
jak w Niemodlinie?
PZ: Ciężko się gra dla nas w takich małych halach, tym bardziej, ze jesteśmy przyzwyczajeni
do grania na dużych obiektach. Być może dlatego
nie pokazaliśmy wszystkich naszych umiejętności.
Tutaj jest trochę za nisko. Takich hal nie ma w Plus
Lidze. Nasza gra tutaj to fajna promocja dla tego
regionu, dla ludzi i kibiców.
PN: Jak ocenia pan grę przeciwników?
Czy jest to poziom Plus Ligi?
PZ: Nie sądzę, żeby to był poziom Plus Ligi.
Na pewno ciężko byłoby im utrzymać się w Plus Li-

Stal Nysa

kibiców z Nysy, to jednak pierwszeństwo zakupu
miały osoby z naszej gminy. OSiR nie chciał doprowadzić do sytuacji, że na mecz przyjechałyby autokary kibiców z Nysy i Kędzierzyna i oni wypełniliby widownię. Nie taki był cel organizacji tego
spotkania.
Widowisko nie zakończyło się wraz z gwizdkiem sędziego. Po meczu nastąpiło wręczenie pucharów i indywidualnych wyróżnień dla zawodników, które ufundował bur mistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, a wręczali je Paulina Opałacz, córka redaktora, któremu poświęcony był
mecz oraz zastępca burmistrza, Bar tłomiej Kostrzewa. Oczywiście Superpuchar powędrował
w ręce ZAKSY, jak i większość wyróżnień: Michał
Ruciak – najlepszy atakujący, Paweł Zagumny
– najlepszy rozgrywający, Piotr Gacek – najlepszy
libero, Marcin Możdżonek – najlepszy środkowy
i najbardziej war tościowy gracz. Najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Łukasz Karpiewski,
a najlepiej przyjmującym Krzysztof Andrzejewski
– obaj zawodnicy Stali Nysa.
Po meczu i spotkaniu była też chwila, na którą
czekało wielu kibiców – możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z ulubionym siatkarzem czy wzięcia autografu. Zwłaszcza u młodych osób można było dostrzec, jak wielkie wrażenie na nich robi to, że mogą podejść i poprosić o podpis Marcina Możdżonka
albo Piotra Gacka.

– Mecz spełnił oczekiwania spor towców, trenerów, ale przede wszystkim kibiców. Jest to wskazówka dla nas, co robić dalej. Zgłosiliśmy Superpuchar
Opolszczyzny i Memoriał Leszka Opałacza do Opolskiego Związku Piłki Siatkowej jako imprezę cykliczną, którą chcielibyśmy organizować. Chcemy nią zainteresować władze województwa. Dzięki sprawnej
organizacji i zadowoleniu obu klubów, będzie łatwiej
doprowadzić do ewentualnej kontynuacji Superpucharu w Niemodlinie – powiedział Krzysztof Kubiak. Jeśli do tego dojdzie, to będzie dobra wiadomość dla niemodlińskich kibiców siatkówki, jak i dla
naszego miasta.
mk
Zdjęcia do artykułu i na okładkę
wykonał Mariusz Kiczak.

dze. Myślę, że na dzień dzisiejszy jest ogromna
różnica między I Ligą Siatkówki a Plus Ligą.
PN: Jak wygląda praca z drugim trenerem, Sebastianem Świderskim, który
do niedawna był kolegą z drużyny?
PZ: „Świder” pomagał nam już od dwóch lat
jako trener, doradzał, podpowiadał różne rzeczy.
Także naprawdę zmieniła się tylko nazwa, że jest
trenerem. On chce to robić. Mam nadzieję, że
przy Danielu Castellanim wiele się nauczy.
PN: Również nowym trenerem od tego sezonu jest Daniel Castellani. Czy
wniósł coś nowego w treningi albo styl
gry ZAKSY?
PZ: Daniel Castellani jest na etapie zmiany stylu naszej gry drużyny. Do tego potrzeba czasu.
Jest z nami dopiero dwa tygodnie. Na pewno
na wnioski będzie jeszcze czas.
PN: Czy osoba z niewielkiego miasta,
w którym nie ma dużego klubu, może zostać zawodowym siatkarzem, reprezentantem kraju?
PZ: Na dzień dzisiejszy są różne ośrodki,
do których można się zapisać, będąc utalentowanym. Jeżeli nie ma się klubu w swoim mieście, trzeba szukać trochę dalej. Myślę, że miejsce pochodzenia nie ma znaczenia.

PN: Co w takim razie jest najważniejsze: talent, rodzice czy klub?
PZ: Wszystko po trochu. Na pewno z jednej
rzeczy nic nie będzie.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Zawodnicy i trener ZAKSY

Wydarzenia
W sobotnie popołudnie sala
gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Rogach zapełniła się
gośćmi przybyłymi świętować
jubileusz 50-lecia istnienia szkoły, który był zarazem III Zjazdem
Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.
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Mała szkoła z wielkimi ludźmi
Występy uczniów

Po wprowadzeniu sztandarów miało miejsce uroczyste powitanie przez gospodarza, dyrektor Jolantę
Włoch, zaproszonych gości: przede wszystkim absolwentów szkoły, poprzednich dyrektorów Marię i Zdzisława Wasylików, ówczesnych pedagogów Krystynę Bandrowską i Stanisławę Stanoszek, władze gminy,

Pierwszy dyrektor Zdzisław Wasylik
i obecna dyrektor Jolanta Włoch

dyrektorów szkół i innych instytucji, laureatów „Tadeuszów” i sponsorów szkoły.
Po powitaniu przyszedł czas na życzenia dla rogowskiej szkoły. Pierwszy złożył je burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. Powiedział, że kiedy mówimy „szkoła w Rogach”, te słowa kojarzą się nam z wieloma
rzeczami. Najpierw widzimy piękny budynek, który jest
zadbany i życzył, aby ten zawsze taki pozostał. Szkoła
to także nauczyciele, zarówno poprzedni, jak i obecni,
którzy mają ogromny wpływ na późniejsze sukcesy
swoich uczniów. Ale oprócz budynku, nauczycieli
i uczniów, jest jeszcze coś takiego jak duch szkoły, duch
pozytywnego myślenia i właśnie szkoła w Rogach
owego ducha posiada. Widać to chociażby po organizowanych wielu imprezach kulturalnych czy działalności amatorskiego teatru. Na koniec burmistrz życzył dalszych wielu wspaniałych lat gronu pedagogicznemu,
rodzicom i uczniom. Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz, wspominając różne osiągniecia szkoły, życzył nauczycielom dalszych sukcesów, zdrowia,
szacunku i wdzięczności od uczniów i rodziców. Swoje
życzenia złożyli również dyrektorzy szkół i przedszkoli naszej gminy. Te przybrały formę rymowanego wiersza,
w którym usłyszeliśmy miedzy innymi takie zdania:
Są tu pałace oraz świątynie
Lecz gmina Niemodlin nie z tego słynie,
Szczególnie w jednej dziedzinie

Mamy mistrzów oraz mistrzynie!
Na pięćdziesiąty, okrągły jubileusz,
Nad szkołą niech zawsze czuwa Tadeusz,
Niech wszystkie troski od Was zabiera,
Ten polsko-amerykański generał.
Pięćdziesięciolecie szkoły w Rogach stało się też
okazją do podziękowań. – Taki chlubny jubileusz to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, ale również dla obecnych uczniów
oraz osób związanych z naszą szkołą. Nie jest to tylko
sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita
okazja do podziękowania pierwszym dyrektorom i nauczycielom za to, jak pięknie ukształtowali pokolenia absolwentów. Za to, że dzięki ich zaangażowaniu i pracy
nasza szkoła tak wiele osiągnęła – powiedziała Jolanta Włoch. Rozpoczął się moment podziękowań wszystkim tworzącym historię szkoły i wręczanie pamiątek-podziękowań „za czynów ślady złote”.
Niejako drugą częścią spotkania stała się prezentacja półwiecznej historii jubilatki. Było to połączenie
prezentacji multimedialnej, przedstawiającej stare zdjęcia i krótkie filmy o szkole, z występami uczniów, którzy
przedstawiali humorystyczny obraz absolwenckich zjazdów. I tak przeplatały się czarno-białe zdjęcia z początków szkoły z piosenkami Gdzie ci mężczyźni czy Ale to
już było, tańce szkolnej grupy Rożek i zdjęcia z poprzednich zjazdów, dając bogaty obraz wydarzeń, które miały miejsce przez te lata. Na koniec młodzi aktorzy zaśpiewali wspólnie na znaną wszystkim melodię:
Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień,
To kawał czasu w szkole, ty to wiesz.
Pięćdziesiąt lat minęło, za nami jest
I ciągle coś się zmienia, rób co chcesz.
Pięćdziesiąt lat minęło, to piękny wiek
Pięćdziesiąt lat i nawet jeden dzień
Na drugie tyle teraz przygotuj się
A może i na trzecie, któż to wie.
Po obejrzeniu historii szkoły, obecni na sali goście
przenieśli się w wiek XVII, gdzieś na wschodnie kresy
dawnej Rzeczypospolitej. A to za sprawą wystawionej
przez Amatorski Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Rogach komedii Henryka Sienkiewicza Zagłoba
swatem. To historia dwojga młodych zakochanych w sobie, nie mogących być ze sobą ze względu na ojca
dziewczyny, który chce wydać córkę za bogatego jegomościa. Tak się jednak nie stało za sprawą pana Zagło-

by. Charakter sztuki i oddająca go w pełni gra aktorska
powodowały kolejne wybuchy śmiechu wśród publiczności. W przedstawieniu wystąpili aktorzy-amatorzy: nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły i zaproszeni goście.
Reżyserem był Zdzisław Wasylik, założyciel zespołu teatralnego w Rogach. Reżyser, aktorzy i wszyscy zaangażowani w przygotowanie przedstawienia zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.
Dalsza część świętowania przeniosła się do szkoły, gdzie na zaproszonych gości czekał poczęstunek,
udostępnione kroniki szkoły i pamiątkowe zdjęcia, wystawa obrazów Zdzisława Wasylika. Była to także okazja do rozmów i spotkań absolwentów Szkoły Podstawowej w Rogach oraz wszystkich jej przyjaciół.
Sto lat, sto lat, niech uczy, kształci nas.
Sto lat, sto lat, niech wychowuje nas.
Jeszcze raz, jeszcze raz, niech wprzyszłość wiedzie nas
Szkoła w Rogach.
Niech jej gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie,
A sukcesy absolwentów błyszcza coraz jaśniej.
Sto lat niech żyje nam!
mk
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Niemodlina

Nowe zajęcia
w Ośrodku Kultury
Chcesz tańczyć hip-hop, dancehall albo
house? Chcesz wyrazić siebie w tańcu i muzyce,
którą lubisz? Przyjdź do Ośrodka Kultury w
Niemodlinie! W każdy czwartek od godz. 16.30
do 18.00 odbywają się zajęcia STREET DANCE.
Jest tylko jedna grupa młodzieżowa, od lat 13-stu
w górę. Na każdych zajęciach tańczymy, więc
ubierz się luźno. Do zobaczenia!

Koncert Andrzeja Cierniewskiego
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na
koncert Andrzeja Cierniewskiego, który odbędzie się
28 października br. (niedziela), o godz. 16.00 w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 25
złotych do nabycia w sekretariacie OK.

Scena Młodzieżowa zaśpiewała w opolskim amfiteatrze
Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie została zakwalifikowana do
Przeglądu Dorobku Artystycznego Ośrodków Kultury Województwa Opolskiego Opolskie
Kulturą Stoi.
Podczas koncertu, który odbył się w niedzielę 16 września w amfiteatrze opolskim wystąpiły wokalistki:
Aleksandra Kaleta Dorota Zysiak, Magdalena Mrożek, Natalia Kryjom, Magdalena Krzemień i Justyna
Adamowska, którym na fortepianie akompaniował instruktor Ośrodka Kultury – Paweł Ostrowski.
Red.

Po przedstawieniu Diety cud
We wtorkowy wieczór 16 października
br. sala widowiskowa Ośrodka Kultury była
pełna po brzegi. A to za sprawą komedii Dieta cud, której znana szerokiej publiczności
obsada, przyciągnęła wielu widzów.
Dieta cud to sztuka, której fabuła opiera się na formacie programu reality show. Publiczność oglądająca
przedstawienie była równocześnie widzami będącymi
świadkami zmagania trzech kobiet w domu Slim Brothera (wszelkie podobieństwo z Big Brotherem było zamierzone), które odchudzając się, walczyły o głosy widzów
i sto tysięcy złotych. W rolach zrzucających nie zawsze
zbędne kilogramy pań, wystąpiły na naszej scenie: Ewa
Ziętek, Mimi Kokoski oraz Ewa Dałkowska. W rolę zaborczej instruktorki fitness, która miała wycisnąć siódme poty z uczestniczek programu, wcieliła się Ewa Kuklińska.
Komedia Dieta cud to satyra na telewizyjne czasy,
gdzie człowiek stał się narzędziem „oglądalności”, produktem wypełniającym czas między blokami reklamowymi. Stąd sztuka wyśmiała format telewizyjny, jakim jest
program typu reality show. Jednak było to także, a może przede wszystkim, przedstawienie o ludzkich pragnieniach akceptacji i miłości, zagubieniu wśród wzorców idealnej współczesnej kobiety. Także oprócz sporej dawki
śmiechu, było miejsce na refleksję. Scenarzysta postanowił połączyć komedię z dramatem, aby uzyskać głębszą
treść i szerszą perspektywę dla interpretacji. Czy mu się
to do końca udało, nie jest takie oczywiste.
mk

Wielka Woda
– koncert piosenek Osieckiej
9 października 2012 roku Agnieszka
Osiecka obchodziłaby 76. urodziny. Jeśli bylibyśmy zaproszeni na urodzinowe przyjęcie w warszawskim mieszkaniu na Saskiej
Kępie, pośród wielu gości spotkalibyśmy
znanych nam przyjaciół solenizantki: pisarza Marka Hłaskę, poetę Jeremiego Przyborę, dziennikarza Daniela Passenta, malarkę Hannę Bakułę.
Naowym przyjęciu mogliby zagrać izaśpiewać wykonawcy jej piosenek: Maryla Rodowicz, Violetta Villas,
Seweryn Krajewski, zespół Raz, Dwa, Trzy, czy też Katarzyna Nosowska. Razem z nimi śpiewalibyśmy albo
przynajmniej nucili Cyrk nocą, Małgośkę, Niech żyje bal.
Zabawa i rozmowy zapewne trwałyby do rana.
To wyobrażenie o urodzinach Agnieszki Osieckiej pokazuje, że pisarka była ważną osobą polskiego środowiska artystycznego od lat 60-tych, aż
do końca lat 90-tych. Inspiruje kolejne pokolenia artystów, którzy ciągle interpretują jej piosenki. Te utwory
na trwałe wpisały się w naszą kulturę i w nasze życie. Tak bardzo, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, iż znana nam „od zawsze” piosenka jest
autorstwa Osieckiej.

Dwa dni przed rocznicą urodzin poetki, w Ośrodku Kultury miał miejsce koncert piosenek Agnieszki
Osieckiej Wielka Woda. Pochmurne niedzielne popołudnie nabrało kolorów za sprawą pięknych i pełnych
treści słów napisanych przez artystkę, połączonych
z wrażliwością wykonawczyń. Podczas ponad godzinnego występu zaśpiewały Justyna Adamowska, Aleksandra Kaleta, Magdalena Krzemień, Natalia Kryjom
i Dorota Zysiak – wokalistki Sceny Młodzieżowej. Emocje w czasie koncertu były jak twórczość Osieckiej: raz
filuternie i zabawnie w piosence Kocio – kocio, sentymentalnie i trochę gorzko w Świecie Ordonki, poważnie w utworze Konie. Odmienne nastroje podkreślał
fortepianowy akompaniament Pawła Ostrowskiego.
Nad przygotowaniem muzycznym pracowała Katarzyna Paszula-Gryf.
Wielka Woda to nie tylko nazwa koncertu, a zarazem tytuł jednej z najpiękniejszych piosenek autorki. Wielka woda jest także metaforą jej twórczości. Jak
to rozumieć? Kiedyś wywiązał się taki dialog dziennikarza z poetką:
– Czy pani tak wszystko pisze z życia?
– Z życia.
– A łatwo się pani pisze?
– Łatwo.
– A jak się pani żyje?
–...
Agnieszka Osiecka zawsze czerpała z siebie, ze
swoich przeżyć, jej piosenki nie są fikcją literacką.
Dlatego słuchając słów: „Trzeba mi wielkiej wody,
tej dobrej i tej złej”, wiemy, że Osiecka pisze o sobie.
Wielka woda jest metaforą pragnienia Osieckiej, aby
żyć pełnią życia, ze wszystkimi jego blaskami
i wszystkimi cieniami. To niezwykłe pragnienie życia,
jego jasne i ciemne strony, odnaleźli słuchacze koncertu Wielka Woda.
mk
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Program
obchodów
Święto Karpia
Carp Festiwal 2012
16-17 listopada 2012 r.
Organizatorzy:

Jubileuszowe obrady Karpika
Na X Międzynarodowy Konkurs Satyryczny Karpik nadesłano prawie pół tysiąca prac z czterdziestu czterech krajów, czyli z co piątego na świecie!
Zwycięzcą tegorocznej edycji został Izraelczyk Grigorij Katz, którego praca przedstawia elegancką damę
wyprowadzająca równie szykowną rybę na spacer.
Dwie nagrody równorzędne otrzymają polscy rysownicy Maciej Trzepałka i Krzysztof Grzondziel. – Tegoroczny konkurs, jak poprzednie, przyniósł wiele ciekawych
i intrygujących prac, nie wyczerpując tematu – a to już
dziesięć lat. Ryby były przedstawiane na wiele sposobów, a wciąż pojawiają się nowe i „stare” pomysły narysowane w ciekawy, nowatorski sposób – powiedział
przewodniczący jury, Jacek Frąckiewicz. W wyborze
najlepszych prac przewodniczącego wspomagało jury
w składzie: Marek Adamus, Małgorzata Biedroń, Michał Graczyk, Anna Olczyk i Wiesław Lipecki.

Oto pozostałe nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu
– Witold Mysyrowicz
• Nagroda Oddziału Terenowego ARR w Opolu – Sławomir Łuczyński
• Nagroda Firmy Ornament z Nysy – Henryk Cebula
• Nagroda Burmistrza Niemodlina – Andrzej Terlecki

Wyróżnienia honorowe:
Wladimir Kazanevsky (Ukraina), Konstantin Kazanchev (Ukraina), Doru Axinte (Rumunia), Adam Żą-

dło, Luc Descheemaeker (Belgia), Wiesław Zięba,
Leszek Hermanowicz (Australia).
Oprócz Kar pika jest jeszcze Mały Kar pik,
czyli konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gmin, na terenie których działa Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna. Oto wyniki
konkursu:
Grand Prix i nagrodę prezesa Lokalnej
Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” otrzymuje
Karolina Lewczak PSP w Grodźcu (gmina Ozimek).

Nagrody w kategorii klas 0-4:
1. Michał Oleśków (ZSP Grabin)
2. Katarzyna Dolak (PSP1 Niemodlin)
3. Marek Luszczyk (PSP Popielów)
Wyróżnienia w kategorii klas 0-4: Roksana Drzewiecka (PSP1 Niemodlin), Oliver Sowa (PSP
Popielów), Adam Kalbarczyk (ZSP Grabin), Karolina
Budnik (PSP1 Niemodlin), Mateusz Walkowicz
(PSP1 Niemodlin).

Nagrody w kategorii klas 5-6:
1. Joanna Prajel (PSP1 Niemodlin)
2. Wiktoria Habiak (PSP1 Niemodlin)
3. Aleksandra Gruszka (PSP Popielów)
Wyróżnienia w kategorii klas 5-6: Wiktoria Mamczyńska (PSP1 Niemodlin), Julia Błońska
(PSP1 Niemodlin), Emilia Badeja (PSP1 Niemodlin),
Oliwia Koteluk (PSP1 Niemodlin).
mk

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
do wzięcia udziału w Polsko-Czeskim Konkursie
Kulinarnym na Potrawę z Ryb

• Ośrodek Kultury w Niemodlinie
• Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
• Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
• Agencja Rynku Rolnego
• ARiMR

Patronat honorowy:
1. Burmistrz Niemodlina
2. Marszałek Województwa Opolskiego
3. Starosta Opolski
4. Wojewoda Opolski
5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 listopada (piątek)
• Dworek w Graczach, godz. 10.00
Konferencja rybacka Rozwój rybactwa Opolskiego – szanse i możliwości
• Sala konferencyjna Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 11.00
– wręczenie nagród Laureatom Konkursu
Mały Karpik 2012
– animacje dla dzieci: Co szumi w stawie?

17 listopada (sobota)
• Rynek, godz. 12.00
– kulinarne show Jana Kuronia Rybne smaki
w kuchni Kuronia połączone z degustacją
zupy rybnej
– animacje dla dzieci: Podwodny świat
• Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 17.00
– jubileuszowa gala wręczenia nagród Laureatom X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik 2012
– występ kabaretu Koń Polski
– odsłonięcie pamiątkowych tablic na Ścianie
Satyryków
– wernisaż wystawy prac konkursowych Karpik 2012
– rozstrzygnięcie Polsko-Czeskiego Konkursu
Kulinarnego na Potrawę z Ryb
– degustacja karpia

W trakcie imprezy:
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. Organizatorzy ufundują atrakcyjne
nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 17 listopada br. po ogłoszeniu wyników konkursu.
Red.

Prezentacja działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej „Opolszczyzna”, Agencji Rynku
Rolnego, Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PULS

Kultura

8

Niemodlina

Ratujmy
zabytek
Janusz Tekiela

Prawie trzysta tysięcy złotych
pozyskała niemodlińska parafia
na remont kościoła w Szydłowcu
Śląskim. Jednak by móc wykorzystać te pieniądze, należy zabezpieczyć własny wkład w inwestycję, czyli siedemdziesiąt tysięcy
złotych.
Kościół w Szydłowcu Śląskim stoi przed wielką szansą poważnego remontu. – W najgorszym stanie jest dach
kościoła, który wymaga pilnego remontu, a dokładniej
jego więźba. Jeśli tego nie zrobimy, to stabilność dachu
będzie poważnie zagrożona. Chcemy dokładnie sprawdzić stan więźby i wymienić te części, które już się nie
nadają. Następnie położymy nową dachówkę – mówi
ks. Jerzy Chyłek, proboszcz niemodlińskiej parafii.
Oprócz dachu, remont przewiduje przywrócenie
wieży kościoła do historycznego kształtu, który podczas
powojennego remontu nie został zachowany. Do tego dojdzie wymiana okien i drzwi, w czasie której oka-

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Podajmy sobie ręce” w Szydłowcu Śląskim (Szydłowiec Śląski 39a) informuje, że
w dniu 29 września 2012 r., na podstawie
pozwolenia SOS. 5311.5.2012 wydanego
przez burmistrza Niemodlina, przeprowadziło sprzedaż cegiełek. Wyniki zbiórki:
sprzedano 64 cegiełki o wartości 10 złotych i 142 cegiełki o wartości 5 złotych.
Łącznie zebrano 1350 złotych. Koszty
przeprowadzonej zbiórki wyniosły 82 złote. Uzyskana kwota 1268 złotych została
wpłacona na konto Rzymskokatolickiej parafii w Niemodlinie z przeznaczeniem
na remont zabytkowego kościoła w Szydłowcu Śląskim.

Marlena Borowicz

że się, czy został zachowany portal nad drzwiami wejściowymi. Jeśli tak, to także zostanie odnowiony, podobnie jak cała elewacja kościoła. Wzmocnione zostaną również ściany świątyni poprzez ankrowanie, czyli założenie kotew spinających ściany budynku, szczególnie w miejscach pęknięć.
Otrzymana dotacja nie jest pierwszą, którą otrzymał szydłowiecki kościół. W ostatnich latach udało się
odrestaurować znajdującą się w środku kościoła zabytkową ambonę. Na ten cel pozyskano ponad siedemdziesiąt tysięcy złotych z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków i z Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu. Drugą rzeczą, którą zrobiono, to wyprowadzenie wody opadowej poza obręb kościoła, które może nie całkowicie pozbawiło ścian wilgoci, ale w znaczący sposób pozwoliło im wyschnąć. Koszt tego osuszenia wyniósł trzynaście tysięcy złotych.
Na obecny remont szukano funduszy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale wnioski
zostały odrzucone. Za to udało się pozyskać środki w ramach naboru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Odczyt Janiny Domskiej

Występ Braci Pancho

Partnerstwa Borów Niemodlińskich, działanie Odnowa i rozwój wsi. Projekt otrzymał najwięcej punktów.
W ten sposób parafia ma zabezpieczone osiemdziesiąt procent kosztów remontu. Teraz pozostaje zebrać
resztę kwoty.
Jednym ze sposobów, który miał w tym pomóc, był
zorganizowany w sobotę 29 września br. w Szydłowcu
Śląskim festyn Ratujmy zabytek. – To było spontaniczne przedsięwzięcie i mieliśmy na to bardzo mało czasu, ale dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób udało się wspólnie zrobić coś dla naszego kościoła – mówią
sołtyski Rzędziwojowic i Szydłowca Śląskiego, Bernarda
Jagiełło i Izabella Mihilewicz. Mieszkańcy Szydłowca przygotowali miejsce do zabawy tuż naprzeciw kościoła,
po drugiej stronie drogi, więc za każdym razem, kiedy
spoglądało się w stronę sceny, widać było kościół, którego remont trzeba wspomóc.
Festyn połączył dwie rzeczy – zabawę i pomoc zabytkowi. Można było bawić się podczas występu zespołu Victis z grodkowskiego ośrodka kultury. W podróż przez
przeboje muzyki rozrywkowej i poważnej zabrał słuchaczy Janusz Tekiela, wykonując piosenki miedzy innymi
Michała Bajora, Andrei Bocellego czy Louisa Armstronga. Innymi wykonawcami ze Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie, którzy wystąpili w Szydłowcu, byli
Marlena Borowicz, Paulina Judasz i Kacper Szmitowicz.
Wieczorem zagrali Bracia Pancho. Pomimo deszczu, zagrzali ludzi do tańca i zabawa trwała do północy.
W trakcie festynu można było spróbować różnych
potraw: pierogów, ciast, ale i dziczyzny, kupić cegiełkę
na remont kościoła czy wylicytować podczas koncertu
Braci Pancho tort Ratujmy zabytek, przygotowany
przez mieszkańców z Lipna, i ręcznie haftowany obraz
z Magnuszowiczek, łącząc przyjemne z pożytecznym.
Przez cały dzień kościół był otwarty dla wszystkich.
W środku odbył się krótki odczyt dr Janiny Domskiej o historii i zabytkach świątyni. Warto było sobie na nowo
uświadomić, jak szczególnie cenne jest wyposażenie kościoła (ołtarz główny, ambona, chrzcielnica), pochodzące w całości z czasu jego budowy, czyli mające prawie
czterysta lat. Dr Domska podkreśliła ten fakt oraz wagę remontu, który ma te dobra kulturowe zabezpieczyć.
Łącznie na festynie w Szydłowcu Śląskim zebrano
cztery tysiące złotych. Do zbiorki na rzecz kościoła można dołączyć w każdej chwili, wpłacając pieniądze
na specjalnie założone na ten cel konto.

Nazwa: Rzymskokatolicka parafia w Niemodlinie
Numer konta: 25 8890 0001 0612 4605 2006 0005
Adres: Rynek 29, 49-100 Niemodlin
Tytułem: Kościół w Szydłowcu Śląskim
– Jestem zbudowany aktywnością wszystkich zaangażowanych w przygotowanie festynu. Widać, że włożyli serce w jego zorganizowanie, za które bardzo dziękuję. Dziękuję także osobom, które wczoraj na festynie
były i wspomagają remont – powiedział następnego dnia
ks. Chyłek w czasie niedzielnej mszy w kościele w Szydłowcu.
mk

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

cję, bieżące utrzymanie dróg i zieleni, być może także oświetlenia ulicznego. Jeżeli dodamy
do tego nowe obowiązki, jakie spadają
na gminę w zakresie przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami i jej sfinansowanie, to zbliżający się 2013 rok będzie
naprawdę bardzo trudny. Chciałbym, aby ta
oczywista prawda dotarła do wszystkich. Pracujemy nad przyszłorocznym budżetem. Projekt budżetu na 2013 r. przedstawię
w połowie listopada.
„Puls Niemodlina”: W przyszłym roku będziemy obchodzili 730-lecie powstania Niemodlina oraz 70-tą
rocznicę Wydarzeń Wołyńskich. Jakie
są plany obchodów tych rocznic?

Rozmowa
„Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem
Stankiewiczem.
„Puls Niemodlina”: Panie burmistrzu, trwają prace nad przyszłorocznym budżetem gminy. Jaki on będzie?
Mirosław Stankiewicz: Zapowiada
się bardzo trudny rok w gospodarce. Wpłynie
to również na nasz budżet. Spodziewam się
mniejszych wpływów podatkowych z PIT i CIT.
Mając na uwadze postulaty zgłaszane przez
naszych przedsiębiorców, zaproponowałem
Radzie Miejskiej minimalne, bo sięgające zaledwie 4%, wzrosty podatków lokalnych. Najważniejsze podatki, a więc podatek
od budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz podatek od środków transportowych zostały zamrożone na następny rok.
Nie będzie z tego tytułu podwyżek, ale tym samym nie będzie też większych wpływów
do miejskiego budżetu. Wszystko po to, aby
chronić miejsca pracy. Powinno to skutkować
również poprawą konkurencyjności naszych
przedsiębiorców na rynku. Rada Miejska zaakceptowała te propozycje. Mam nadzieję, że
wszyscy wiemy, że wiąże się to z brakiem możliwości podnoszenia nakładów na bieżące
utrzymanie gminy. Niestety, wzrastają wydatki na niemodlińską oświatę i opiekę społeczną. Jest to związane z podwyżkami płac
nauczycieli, jakie nastąpiły we wrześniu oraz
wzrostem minimalnego wynagrodzenia
uprawniającego do objęcia pomocą społeczną większej ilości mieszkańców. Wzrost wydatków w tych obszarach będzie skutkował
zmniejszeniem wydatków na inne ważne dziedziny życia gminy: kulturę, sport, administra-

Mirosław Stankiewicz: Trwają prace
związane z wypracowaniem stosownych scenariuszy. Ale w świetle tego, co powiedziałem
wcześniej o trudnym roku i budżecie, nie należy się spodziewać bogatych imprez uświetniających lub upamiętniających te ważne rocznice.
To chyba oczywiste.
„Puls Niemodlina”: Czy przewiduje
pan jakiekolwiek nakłady inwestycyjne w przyszłym roku?
Mirosław Stankiewicz: Cała sztuka
konstrukcji budżetu polega właśnie na tym, aby
z jednej strony zbilansować dochody i wydatki
bieżące, z drugiej zaś generować środki na obsługę i spłatę zaciągniętych kredytów oraz pożyczek, a także na prowadzenie inwestycji. Tak,
przewiduję, że w przyszłym roku będą rozpoczęte nowe inwestycje. Na pewno nie w takiej
skali, jak dotychczas. Mamy kilka przygotowanych projektów: budowa kanalizacji w Wydrowicach, termomodernizacja szkół w Graczach,
modernizacje świetlic wiejskich w Lipnie oraz
Grodźcu, przebudowa stadionu w Niemodlinie.
Czy wszystkie te inwestycje będzie można zrealizować, tego jeszcze nie wiem. Na część tych
inwestycji mamy przyznane środki z Unii Europejskiej. Szkoda byłoby z nich nie skorzystać.
Wszystko będzie zależało od tego, czy znajdziemy pieniądze na tak zwany wkład własny.
Od tego, czy zrobimy takie oszczędności w różnych dziedzinach funkcjonowania gminy, zależy
uzyskanie środków i tym samym podjęcie decyzji o realizacji kolejnych inwestycji. Tylko poszukując oszczędności w wydatkach bieżących
można poważnie rozważać kontynuację proinwestycyjnego rozwoju gminy.
„Puls Niemodlina”: Jeżeli będą
prowadzone inwestycje, to czy niemodlińscy przedsiębiorcy na tym skorzystają?
Mirosław Stankiewicz:: Oczywiście,
że tak. Są tylko dwa warunki: po pierwsze muszą przystąpić do przetargów i po drugie ich ceny muszą być konkurencyjne w stosunku
do innych oferentów. Dokonaliśmy ostatnio ana-

lizy postępowań przetargowych w latach 20082012. W tym czasie ogłosiłem 24 przetargi
na różne zadania inwestycyjne. Proszę sobie wyobrazić, że w 18 przetargach nie było żądnych
ofert przedsiębiorców z terenu naszej gminy.
Dlaczego? Nie wiem. W cześciu przetargach,
w których wzięli udział nasi przedsiębiorcy,
w trzech wygrali, a w pozostałych trzech ich ceny były znacznie wyższe niż konkurentów, stąd
też ich ofer ty zgodnie z obowiązującym prawem
nie mogły zostać przyjęte. I taka jest prawda.
Mam nadzieję, że po ogłoszeniu przetargów
na nowe zadania inwestycyjne nasi przedsiębiorcy wezmą w nich udział.
„Puls Niemodlina”: Wspomniał
Pan o możliwości realizacji nowych inwestycji pod warunkiem przeprowadzenia działań oszczędnościowych
w gminie. Dlaczego tych działań nie
udaje się przeprowadzić w bieżącym
roku?
Mirosław Stankiewicz: Działania
oszczędnościowe są już prowadzone. Osiągamy konkretne oszczędności. Niestety, są to
kwoty sięgające kilku lub kilkunastu tysięcy
złotych. Nam brakuje kilkuset tysięcy lub nawet kilku milionów złotych. Dotychczas proponowane zmiany strukturalne, które mogłyby
znacząco wpłynąć na stabilizację budżetu nie
znalazły zrozumienia. Każda proponowana zmiana, która ma szansę przynieść znaczące oszczędności jest kontestowana. Nie ma
zgody na zmiany w oświacie oraz racjonalizację zarządzania gospodarką wodno-ściekową.
Mamy rzadką przypadłość pozostawania
w tym, co jest. Nie chcemy zmian, bo się ich
boimy, chociaż przykłady z naszego najbliższego otoczenia wskazują, że można bardziej
efektywnie wykorzystywać istniejący majątek.
Można oszczędniej nim zarządzać. Odnoszę
wrażenie, że wkraczający coraz bardziej
do naszego kraju i naszej gminy kryzys gospodarczy oraz jego konsekwencje są dla niektórych pojęciami abstrakcyjnymi. Jednocześnie
oczekiwania dotyczące kolejnych inwestycji są
ogromne.
„Puls Niemodlina”: Przedstawił
pan konsekwencje i wpływ kryzysu gospodarczego na plany naszej gminy.
Czy będzie aż tak źle?
Mirosław Stankiewicz: Moim zadaniem jest uzmysłowić mieszkańcom zagrożenia
związane z sytuacją gospodarczą oraz przedstawiać racjonalny plan działania w sytuacji
kryzysowej. I taki plan powstaje. Jeżeli zagrożenia miną lub się nie spełnią, to będziemy żyć
spokojniej i szybciej się rozwijać. Oby tak było.
Podjęte działania mają nas zabezpieczyć
przed ewentualnymi skutkami kryzysu. Liczę
na zrozumienie i aprobatę podejmowanych
działań.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
w okresie od 6 września do 4 października 2012 r.
• W dniu 11 września radni RM, pracownicy ZGKiM-u oraz zastępca burmistrza wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Lewina Brzeskiego w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania spółki komunalnej działającej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
• W dniu 12 września odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu do Spraw Oświaty w nowym
roku szkolnym. Jednym z tematów omawianych podczas spotkania było zapoznanie się ze
zmianami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
• W dniu 18 września burmistrz prowadził rozmowy mające na celu uruchomienie na terenie gminy selektywnej zbiórki leków przeterminowanych.
• W tym samym dniu omawiał wspólnie z księdzem proboszczem Jerzym Chyłkiem problemy sfinansowania remontu zabytkowego kościoła w Szydłowcu Śląskim.
• W dniu 19 września burmistrz spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorców niemodlińskich
w celu zaprezentowania możliwości wsparcia inicjatyw gospodarczych przez stowarzyszenia LGD
„Bory Niemodlińskie” oraz LGR „Opolszczyzna.” Podczas spotkania omówiono również potrzeby budżetu gminy w roku 2013, a także oczekiwania przedsiębiorców w zakresie ograniczenia
wzrostu podatków lokalnych w świetle pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz chęci utrzymania zatrudnienia przez przedsiębiorców na maksymalnym poziomie.
• W dniu 20 września burmistrz spotkał się z przewodniczącymi komisji RM oraz przewodniczącym RM w celu wypracowania stanowiska w sprawie inicjatywy spółki cywilnej dotyczącej prowadzenia szkoły i przedszkola w Grabinie.
• 21 września miało miejsce spotkanie zastępcy burmistrza z dyrektorem PKS-u Brzeg w sprawie bieżących problemów związanych z obsługą pasażerów z naszej gminy. W wyniku rozmów
uzgodniono dodatkowy poranny kurs autobusowy relacji Tłustoręby – Tarnica – Radoszowice – Gracze – Magnuszowice – Szydłowiec – Rzędziwojowice – Gościejowice – Niemodlin i popołudniu od godziny 15:30 po tej samej trasie. Gmina Niemodlin nie dopłaca PKS-owi Brzeg
do tego kursu.
• Tego samego dnia na terenie naszej gminy obchodzono Europejski Dzień bez Samochodu. Imprezę przeprowadzono na basenie w Lipnie. Łącznie udział w niej wzięło 50 dzieci ze szkół podstawowych w Niemodlinie. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Dnia bez Samochodu, a szczególnie Pani Alicji Sewiłło – koordynatorowi imprezy oraz radnemu Panu Wiesławowi
Pogonowskiemu, który co roku pomaga w jej realizacji, serdecznie dziękuję.
• 24 września zastępca burmistrza brał udział w inauguracyjnym spotkaniu członków Aglomeracji Opolskiej. W skład aglomeracji wchodzi również gmina Niemodlin.
• 26 września zastępca burmistrza wraz ze skarbnikiem gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na kanalizację Wydrowic – kwota dofinansowania 1 563 566,00 zł, tj. 75% netto
wartości inwestycji oraz umowę na nasadzenia drzew na Placu Obrońców Przebraża – kwota
dofinansowania – 7250,00 zł. Obydwie inwestycje współfinansowane są ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• W tym samym dniu zakończono zebrania wiejskie (odbywające się od 4 września) z udziałem
burmistrza lub zastępcy burmistrza, których głównym tematem było przeznaczenie środków
z funduszu sołeckiego w 2013 roku. W zebraniach wiejskich wzięło udział łącznie 400 mieszkańców wsi. Aktualnie przeprowadzana jest analiza formalno-prawna zgłoszonych propozycji,
a także innych postulatów mieszkańców naszych sołectw.
• 27 września zastępca burmistrza brał udział w uroczystościach 50. rocznicy powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.
• 28 września zastępca burmistrza wziął udział w konferencji: Podsumowanie realizacji RPO
WO 2007-2013 i POKL – komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020 z udziałem minister Elżbiety Bieńkowskiej. W trakcie konferencji prezentowano najbardziej udane projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym niemodlińską halę widowiskowo-sportową.
• Tego samego dnia z udziałem zastępcy burmistrza odbył się wyjazd radnych do siedziby spółki, która zamierza prowadzić szkołę w Grabinie. Przedmiotem rozmów było zapoznanie radnych
z koncepcją prowadzenia placówki w Grabinie. W spotkaniu wzięło udział 8 radnych.
• 2 października w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie odbył się mecz siatkówki o Puchar
Opolszczyzny pod patronatem burmistrza Niemodlina. Rywalizację pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a Stalą Nysa obejrzało ok. 700 kibiców siatkówki. Wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania tej prestiżowej imprezy, a szczególnie dyrektorowi OSiR-u Panu Krzysztofowi
Kubiakowi oraz jego pracownikom składam serdeczne podziękowania i gratulacje.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

XXX Sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 4 października 2012 r. odbyła
się XXX Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto niżej wymienione uchwały:
1) uchwała Nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012
r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2012;
2) uchwała Nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku
od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości;
3) uchwała Nr XXX/185/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012
r. w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie z inną
instytucją kultury – Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie;
4) uchwała Nr XXX/186/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012
r., zmieniająca uchwałę w sprawie uznania niektórych urządzeń wodnych na terenie gminy
Niemodlin za ważne dla ochrony przeciwpowodziowej;
5) uchwała Nr XXX/187/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 października 2012
r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Niemodlin w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
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
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr działki 1069/4 o powierzchni 17 m2, położonej w Niemodlinie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
część działki 1227/4 o pow. 702 m2, położnej w rejonie ul. Chopina w Niemodlinie, z przeznaczeniem
na urządzenie terenów zieleni.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tutejszego urzędu, tel. 774606295 do 7
wew. 209.
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Burmistrz Niemodlina
informuje
IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, oznaczonej nr działki 1023/5 k. m. 12 o powierzchni 0,6043 ha; KW
nr OP1O/00076415/0.

noszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

Nieruchomość ta stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie
nieużytkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych przy ul. Opolskiej, działka nr 1023/5
znajduje się na terenie przeznaczonym pod funkcje
usługowe i wytwórczo-przemysłowe. Plan zakazuje lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu
na środowisko.
Położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej – drogi krajowej Opole-Nysa, w odległości
ok. 4 km od węzła autostrady A4 w Prądach.
Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową,
elektryczną i kanalizacyjną. Dostęp do mediów
od strony ul. Opolskiej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 9
września 2011 r.; drugi przetarg odbył się w dniu 22
listopada 2011 r, natomiast trzeci przetarg odbył się
w dniu 23 maja 2012 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 302.000,00 zł (sł: trzysta dwa tysiące złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 36). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tutejszego urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 30.000,00 zł (sł.: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać na konto bankowe
Urzę du
Miej skie go
w
Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 2 listopada 2012 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy prze-

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr działki 4/1 o powierzchni
5,3900 ha (RIVa – 0,3500 ha, RIVb – 1,0400 ha,
RV – 1,7300 ha, RVI – 1,3300 ha, ŁIV – 0,9400 ha),
k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00066597/6. Stanowi własność
gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 113.000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tutejszego urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł.(sł. dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać na konto
ban kowe Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 2 listopada 2012 r. Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się ogłoszenia
o przetargach:
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• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 162/6 o powierzchni 0,0800 ha (PsIV- 0,0800, B-0,0300 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00096912/0. Stanowi własność
gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na teren ten została wydana decyzja o warunkach
zabudowy Nr 33/12 z dnia 20.07.2012. r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 5 listopada 2012 r. do godz. 16:00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby
rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
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I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 178/5 o powierzchni 0,0918 ha (PsIII- 0,0918 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na teren ten została wydana decyzja o warunkach
zabudowy Nr 72/11 z dnia 6.10.2011r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość poprzez ustanowienie służebności przejazdu przez działkę nr 178/8 będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej. Teren posiada
dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 44.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 5 listopada 2012 r. do godz. 16:00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 12:00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr działki 207/2 o po-

wierzchni 0,2400 ha (RIIIa-0,0500, Ps-0,1800 ha,
W-0,0100 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054025/9. Stanowi własność
gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin nieruchomość znajduje się
na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy
mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
Dojazd do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Brak uzbrojenia terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 5 listopada 2012r. do godz. 16:00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby
rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
póz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 12.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osobna wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 220/4 o powierzchni 0,2600 ha (RV – 0,2600 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00065761/0. Stanowi własność
gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
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Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin nieruchomość znajduje się
na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy
mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 61.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 6.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 5 listopada 2012 r. do godz. 16:00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 13:20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
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Mity na temat przemocy w rodzinie
Wiele społeczeństw czy środowisk nie
reaguje na problem przemocy w rodzinie,
wyrażając tym samym zgodę na przemoc.
Jest to wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej mitów i stereotypów
na temat przemocy, które pokazują fałszywy obraz problemu. Mity i stereotypy
usprawiedliwiają stosowanie przemocy,
służą do ukrycia czy zbagatelizowania
problemu, przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności
czy okrucieństwa wobec bliskich. Dają
sprawcy sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc, umacniają w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, zniewalając ofiarę przemocy i zmuszając ją
do milczenia. War to zatem wiedzieć, co
jest mitem i stereotypem, aby nie ulegać
fałszywym przekonaniom odbierającym
siłę do walki o lepsze życie.
Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać. NIEPRAWDA!!!
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie
osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym
i podlegającym karze, jak przemoc wobec obcych
osób. Bycie małżeństwem czy mieszkanie razem
pod jednym dachem w wolnym związku nie daje
nikomu prawa do stosowania przemocy, nie zwalnia
z odpowiedzialności prawnej. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek reagować na przestępstwo.
Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne
ślady na ciele ofiar. NIEPRAWDA!!!
Nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą o przemocy. Przemoc ma „wiele twarzy”. To także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że sobie
na to zasłużył. NIEPRAWDA!!!
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie, niezależnie od tego co zrobił lub powiedział.
Nie wolno poniżać, bić innych, ani się nad nimi znęcać. Nikt nie ma takiego prawa!
Policja nie powinna inter weniować
w sprawach rodzinnych. NIEPRAWDA!!!
Przemoc domowa to przestępstwo ścigane
przez prawo, a nie sprawa rodzinna. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ściganiu sprawców,
niezależnie od tego, czy osoba dotknięta przemocą
należy do rodziny sprawcy czy nie.
Ofiary przemocy w rodzinie akceptują
przemoc. NIEPRAWDA!!!
Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle
traktowane przez swoich bliskich. Starają się bronić
siebie i innych zagrożonych przemocą członków rodziny. Chcą przerwać przemoc, ale pozostawiając
w osamotnieniu, często nie potrafią tego zrobić. Będąc w opresji działają często nieracjonalnie co prowadzi do nasilenia przemocy.
To był jednorazowy incydent, który nigdy się nie powtórzy. NIEPRAWDA!!!
Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym, pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma tendencję do powtarzania się. Niezatrzymana eskaluje
i przybiera na sile. Nie wolno czekać i łudzić się, że
sama się skończy. Przemoc nigdy sama nie mija

– trzeba stanowczo powiedzieć NIE i podjąć konsekwentne działania by wyjść z przemocy.
Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy. NIEPRAWDA!!!
Nikt nie lubi być poniżanym i bitym. Osoby doznające przemocy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji wypełnionej bólem, cierpieniem, strachem,
bezsilnością i poczuciem osamotnienia. Tkwienie
w związku pełnym krzywdzenia wynika między innymi z wyznawania tradycyjnych wartości takich jak:
miłość, trwałość małżeństwa, mylnego przeświadczenia, że sprawca jest dobry dla dzieci, gdyż ich nie bije, przekonania o zależności ekonomicznej od sprawcy i niemożności samodzielnego funkcjonowania,
wiary, w obietnice sprawcy, że się zmieni, nieracjonalnego obwiniania się za przemoc, czy też braku wiedzy na temat miejsca, gdzie osoba dotknięta przemocą może znaleźć bezpieczne schronienie
i specjalistyczną pomoc.
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. NIEPRAWDA!!!
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia
od odpowiedzialności za działania dokonywane
pod jego wpływem. Alkohol może nasilać przemoc
i ułatwia jej stosowanie. Stanem nietrzeźwości sprawcy próbują usprawiedliwić fakt znęcania się
nad członkami rodziny.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje. NIEPRAWDA!!!
Każda osoba niezależnie od tego czy żyje
w związku formalnym, nieformalnym czy jest wolna,
jest uprawniona do samodzielnego decydowania
o swoim życiu intymnym i zachowaniach seksualnych. Małżeństwo nie zmienia definicji gwałtu. Gwałt
polega na doprowadzeniu innej osoby do poddania
się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego
czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub

podstęp. Definicja ta nie wyklucza małżonków, ani innych osób z rodziny sprawcy.
Osoby używające przemocy muszą być
chore psychicznie. NIEPRAWDA!!!
Przemoc jest dążeniem do przejęcia pełniej władzy i kontroli nad innymi osobami. Nie ma żadnych
danych wskazujących na istnienie bezpośredniego
związku pomiędzy przemocą a chorobą psychiczną.
Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
NIEPRAWDA!!!
Przemoc jest poważnym problemem, który niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, ale również
innych członków rodziny narażonych na uczestniczenie w aktach przemocy. Nie można ukrywać przemocy i pozostawać biernym. Takie zachowanie
na pewno nie uzdrowi rodziny. Należy chronić
przed przemocą siebie i swoich bliskich. Ujawnienie
problemu i zwrócenie się po specjalistyczną pomoc
nie ma nic wspólnego z ujawnianiem tajemnic rodzinnych. Przemoc domowa nie może być tajemnicą.
Nie ma innej drogi do wyjścia z przemocy, niż ujawnienie jej i przeciwdziałanie.
Nie można zmienić swego przeznaczenia. NIEPRAWDA!!!
Przemoc w rodzinie nie jest nikomu przeznaczona. Żaden Stwórca nie przeznaczyłby nikomu tak
okrutnego losu. Doznawanie przemocy przez lata nie
oznacza, że tak musi być i że trzeba się z tym pogodzić. Wręcz przeciwnie, przemocy trzeba się przeciwstawić. Nigdy nie jest za późno, aby przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc.
Opracował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Niemodlin na podstawie informacji dostępnych
na stronie internetowej www.niebieskalinia.info

Jestem rodzicem – przyjacielem
To hasło przewodnie spotkań organizowanych dla rodziców w szkołach i przedszkolach w naszej
gminie w związku z realizacją 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. Spotkania poprowadzi specjalista w dziedzinie terapii rodzinnej.
Terminy i miejsca spotkań:
• 17 października o godz. 15:30 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie, ul. Opolska 30A,
• 17 października godz. 17:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie, ul. Nyska 90,
• 18 października o godz. 15:15 Publiczne Przedszkole Nr 1,, Bajka” w Niemodlinie, ul. Kilińskiego 31,
• 18 października o godz. 17:00 PSP Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, ul. Reymonta 9,
• 13 listopada o godz. 16:00 Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 44,
• 14 listopada o godz. 16:45 SP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie, ul. Szkolna 5,
• 15 listopada o godz. 15:00 SP im. Tadeusza Kościuszki w Rogach, Rogi nr 10,
• 20 listopada o godz. 16:00 Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach, ul. Kręta 13,
• 20 listopada o godz. 17:00 SP im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej i PG im. Polskich Noblistów w Graczach, ul. Niemodlińska 21.
Informacje o projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, jak również są
one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w menu głównym: Przeciwdziałanie przemocy.
Zapraszamy serdecznie rodziców do uczestnictwa w spotkaniach.
Koordynator projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
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Obwodnica
Do pięt na stu ty się cy sa mo cho dów
przejeżdża przez centrum Niemodlina
w ciągu doby. I bez znajomości tej liczby mieszkańcom daje się we znaki duże
natężenie ruchu w mieście, szczególnie
aut ciężarowych. Dlatego wielu z nich
czeka na obwodnicę i infor mację o jej
budowie.
Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Opolu, dotyczące
budowy obwodnicy naszego miasta. GDDiA reprezentowali Agnieszka Moczydłowska, kierownik
projektu z Wydziału Dokumentacji i Michał Wandrasz, rzecznik oddziału GDDKiA w Opolu. Obecni na spotkaniu zapoznali się z technicznymi aspektami planowanej obwodnicy: najwyższa nośność
jezdni dla tego typu drogi, ekrany akustyczne

i przeciwolśnieniowe, miejsce ważenia pojazdów,
przejścia dla zwierząt, parking, stacja benzynowa. Zobaczyć też mogli projekty węzłów i komputerową wizualizację przebiegu drogi oraz poznać
stan dokumentacji prac. Na tym polu wszystko
jest gotowe. Opolska GDDKiA ma wszystkie decyzje środowiskowe, kompletny projekt budowlany
i wykonawczy oraz szacowany koszt robót drogowych, który ma wynieść 590 mln złotych. – Jeśli
otrzymamy decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, możemy zacząć budować – powiedział Michał Wandrasz.
Jednak nie będzie to takie proste. Chociaż projekt obwodnicy znajduje się na liście rządowych inwestycji na lata 2014-2020, to zajmuje na niej
pozycję sześćdziesiąta piątą. – Decyzja nie należy
już do nas, to już jest decyzja polityczna. Ale
do 2014 roku nie możemy siedzieć z założonymi rę-

kami. Musimy naciskać naszych przedstawicieli
w parlamencie, aby znalazły się pieniądze na budowę obwodnicy – zaznaczył Antoni Hasenbeck,
przewodniczący Regionalnego Komitetu ds. Obwodnic Nysy i Niemodlina. Burmistrz Stankiewicz
zwrócił uwagę na fakt, że obecnie Niemodlin jest
na podobnym etapie prac nad obwodnicą co Nysa. Podziękował w tym miejscu za możliwość współpracy z tym miastem. Co pozostaje? Na pewno nie
dać zapomnieć opolskim politykom w Warszawie
o składanych zapewnieniach dbania o inwestycje
w regionie. Ta droga zdaniem Hasenbecka jest
lepsza niż blokowanie drogi krajowej na przejściach dla pieszych. – Komitet nigdy nie blokował
ulic i nie chce tego robić. Wolimy spokojnie rozmawiać i zastanawiać się nad rozwiązaniem problemu – dodał na koniec.
mk

Walne Zebranie PBN

członek zarządu oraz Andrzej Miśta jako przedstawiciel rady decyzyjnej, oceniającej wnioski. Do nowego zarządu ponownie został wybrany zastępca burmistrza Niemodlina, Bar tłomiej Kostrzewa,
natomiast w radzie decyzyjnej od 2012 roku zasiądzie Ireneusz Kiełb.
Budżet Partnerstwa Borów Niemodlińskich
w naborach 2009-2013 opiewa na kwotę 6 425 978,20 zł we wszystkich czterech działaniach: Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. W trakcie 11 naborów wniosków jakie odbyły się do połowy 2012 roku z terenu gminy Niemodlin, dofinansowanie otrzymało 17 projektów. Warto dodać, że co
do wartości złożonych projektów, drugie miejsce zajmuje niemodlińska parafia. Wnioskiem na remont
kościoła filialnego w Szydłowcu Śląskim zarezerwowała dofinansowanie w kwocie 288 000 zł.

4 października 2012 roku w Wawelnie, gm.
Komprachcice, odbyło się XI Walne Zebranie Członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Rangę zebrania podkreślały dwa cele, dla których zebranie zostało zwołane. Pierwszy z nich to sprawozdanie
z działalności zarządu, rady decyzyjnej oraz komisji
rewizyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich za cała kadencję, która skończyła się w 2012 roku. Celem
drugim były wybory nowych organów stowarzyszenia. W tym miejscu należy przypomnieć, że LGD
Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest stowarzyszeniem 7 gmin, wśród których gmina Niemodlin była pierwszym formalnym członkiem, który przystąpił
do stowarzyszenia 29 maja 2008 roku. W ustępującej kadencji z terenu gminy Niemodlin w organach
Partnerstwa zasiadali: Bartłomiej Kostrzewa jako

Wnioski z gminy Niemodlin, które uzyskały dofinansowanie
lub podlegają obecnie ocenie (nabory 2009-2012)
L.p.
1
2
3
4
5

Budowa kanalizacji
w Wydrowicach
W dniu 26 września br. zastępca burmistrza Bartłomiej Kostrzewa oraz skarbnik
gminy Alicja Domalewska podpisali umowę o przyznanie pomocy na budowę kanalizacji w Wydrowicach.
Operacja pod nazwą Kanalizacja obszarów
wiejskich – etap II – Budowa kanalizacji w Wydrowicach, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW-em
na lata 2007-2013, będzie realizowana w latach 2013 – 2014. Szacowany koszt całości przedsięwzięcia wynosi 2, 5 mln złotych, z czego półtora
miliona Niemodlin pozyskał z Unii Europejskiej.
Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru naszej gminy poprzez zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych
do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury
w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Wydrowic, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.
Grzegorz Krzyśków

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tytuł projektu
Konserwacja pomnika św. Floriana w Niemodlinie
Wirtualny spacer po Niemodlinie
Świadek historii – dąb w Szydłowcu Śląskim
Cyfrowe archiwum zamku w Niemodlinie
Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego
Karpik 2010 – Święto Karpia
XI Barbórkowy Bieg Skalnika
Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie
Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich
w gminie Niemodlin
Rozwój Działalności Usługowej firmy Climing System
techniki linowe poprzez rozszerzenie oferty parku linowego
w Niemodlinie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach
Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Opracowanie i wydanie publikacji pt. Monografia Niemodlina
Remont zabytkowego kościoła filialnego
pw. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim
Wyposażenie studia nagrań w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Dziedzictwo przyrodnicze gminy Niemodlin na kartach kalendarza
Wprowadzenie nasadzeń na placu Obrońców Przebraża
w Niemodlinie
Powiększenie bazy rekreacyjno – sportowej poprzez wybudowanie
górnej trasy parku linowego w Niemodlinie

Kwota pomocy
21 000,00
21 308,00
17 150,00
24 766,00

Nabór
2009
2009
2009
2010

Działanie
Małe Projekty
Małe Projekty
Małe Projekty
Małe Projekty

Beneficjent
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Organizacja pozarządowa

17 290,00
22 495,57
25 000,00

2010
2010
2010

Małe Projekty
Małe Projekty
Małe Projekty

Ośrodek Kultury
Przedsiębiorca
Urząd Miejski

355 690,00

2010

Odnowa i Rozwój Wsi Urząd Miejski

23 800,00
14 000,00
24 036,90
18 095,00

2011
2011
2011
2011

Małe Projekty
Małe Projekty
Małe Projekty
Małe Projekty

288 000,00
25 000,00
5 120,00

2011
2012
2012

Odnowa i Rozwój Wsi Parafia
Małe Projekty
Ośrodek Kultury
Małe Projekty
Urząd Miejski

7 249,95

2012

Małe Projekty

Urząd Miejski

24 996,90

2012

Małe Projekty

Przedsiębiorca

Razem

934 998,32

Przedsiębiorca
Organizacja pozarządowa
Ośrodek Kultury
Ośrodek Kultury

Przygotował Daniel Podobiński
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
www.boryniemodlinskie.pl
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Inwestujemy w twoją przyszłość
Dnia 8 października 2012 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina.
Celem strategicznym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i społecznego oraz dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina poprzez poprawę infrastruktury drogowej, w tym przebudowę ulic
śródmieścia. W ramach projektu w latach 2011-2012
przebudowano ulice: Drzymały, Kilińskiego, Lompy,
Lwicką, Szewską, Krótką, Spółdzielczą, Szkolną, Podwale, Strażacką. Przebudowa realizowana była zgodnie
z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizację deszczową,
oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie
budynku, tworzącego wąskie gardło (starej kaflarni).
W ramach zadania przebudowano również kolidującą
sieć wodociągową w ciągu ulicy Drzymały. Wprowadzono organizację ruchu ukierunkowaną na poprawę
bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej

niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły znaczny problem dla mieszkańców niemodlińskiego rynku.
W wyniku realizacji projektu przebudowano 1,7 km
dróg, uległa znacznej poprawie estetyka niemodlińskiego rynku oraz bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę nowych punktów świetlnych. Realizacja
projektu ma wpływ na rewitalizację znacznej części
Niemodlina.

Rzędziwojowice - informacje
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi w Rzędziwojowicach Kawał Dobrej Roboty informuje, że
w dniu 07.07.12 r. w ramach dotacji burmistrza
Niemodlina zorganizowano imprezę otwartą o charakterze profilaktycznym. Mieszkańcy spędzali czas
wolny bez alkoholu i narkotyków tym razem na krytej pływalni w Krapkowicach.
Podziękowania wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy, szczególnie burmistrzowi Niemodlina.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.
Wartość zadania wyniosła 4,73 miliona złotych,
w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3,88 mln. Był to jeden z największych projektów realizowanych przez gminę Niemodlin ze środków Unii Europejskiej.
Bearnadeta Lisson-Pastwa
W dniu 19.08.12 r. zorganizowano festyn w Rzędziwojowicach, na którym sprzedawano cegiełki zgodnie z pozwoleniem burmistrza Niemodlina na zbiórkę
publiczną. W trakcie festynu sprzedano 134 cegiełki
po 5 zł, 30 cegiełek po 10 zł i 10 cegiełek po 20 zł.
Razem zebrano kwotę 1170 zł, która została
wpłacona na konto stowarzyszenia i zostanie wydatkowana na zadanie pod nazwą Doposażenie świetlicy w Rzędziwojowicach. Za pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca stowarzyszenia
Aleksandra Wasilewska

www.zakladlewicki.pl
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II Forum przedsiębiorczości
19 września br. miało miejsce spotkanie
burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza z niemodlińskimi przedsiębiorcami
w sprawie określenia stawek podatkowych.
W sali posiedzeń rady miejskiej spotkało się z burmistrzem, zastępcą burmistrza, skarbnikiem, sekretarzem, przewodniczącym rady miejskiej oraz naczelnikiem wydziału inwestycji szesnastu przedsiębiorców.
Poprzywitaniu przez burmistrza przybyłych naspotkanie, dyrektor OSiR-u zapowiedział mecz o Superpuchar

Opolszczyzny pomiędzy kędzierzyńską ZAKSĄ anyską Stalą. Dzięki podpisanym umowom jest on okazją do promocji gminy, jak również reklamy naszych przedsiębiorstw.
Do skorzystania z pomocy w rozwoju swoich firm
zachęcała obecnych również Anna Charęza ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
która aktywizuje lokalne społeczności i samorządy
na rzecz wspólnych działań oraz poprawy jakości życia
na obszarach zależnych od rybactwa. Nasza gmina jest
takim obszarem, dlatego złożyła dwa projekty na prace związane z zalewem Ścinawy oraz rewitalizacją parku miejskiego. Także przedsiębiorcy mogą skorzystać
z dofinansowania z LGR-u. Informacje na ten temat dostępne sa na stronie stowarzyszenia www.lgropolszczyzna.com i pod numerem telefonu 77 403 31 72.
Po zreferowaniu przez skarbnika gminy Alicję
Domalewską progów podatkowych i wynikających
z nich kwot podatków, rozpoczęła się dyskusja na temat
kondycji i perspektyw niemodlińskich przedsiębiorstw,
ponieważ, jak zauważyła jedna z osób, problem nie tyle leży w podatkach i ich wysokości, ile w coraz trudniej
pozyskiwanych dochodach.
Przybyłych na spotkanie interesowały przede
wszystkim działania gminy w zakresie promowania

Mądra pomoc, czyli Szlachetna paczka w Niemodlinie
Szlachetna paczka to ogólnopolski
projekt pomocy rodzinom
żyjącym
w niezawinionej biedzie. Co roku angażuje do współpracy tysiące ludzi: wolontariuszy, darczyńców, a także osoby wspierające projekt finansowo. W tym roku realizowany jest po raz dwunasty, a w Niemodlinie
po raz pierwszy.
W naszym mieście powstał jeden z 430 paczkowych rejonów, a grupa dwunastu wolontariuszek dołączyła do grona 7200 wolontariuszy w całej Polsce. Akcja pomocowa obejmie swym
zasięgiem nie tylko miasto, ale również wsie naszej
gminy, a także gminę Tułowice.
Wolontariuszki projektu, które 6 października
br. dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół im. B.
Chrobrego w Niemodlinie, przeszły profesjonalne
przeszkolenie w zakresie procedur realizacyjnych
projektu, jeszcze w tym miesiącu spotkają się z potrzebującymi rodzinami, które bardzo często wsty-

dzą się prosić o pomoc i czasem już nie mają nadziei na lepszy czas. Diagnozując sytuację rodziny,
podejmą mądrą decyzję włączenia jej do projektu.
Później dostarczą jej pomoc przygotowaną przez
darczyńców.
Wśród dotychczasowych darczyńców Szlachetnej paczki można było spotkać Jerzego Dudka, Cristiano Ronaldo, Pepe i inne gwiazdy Realu Madryt,
Grzegorza Turnaua czy parę prezydencką – Annę
i Bronisława Komorowskich oraz rzesze zwykłych
obywateli naszego kraju, takich jak Ty, Drogi Czytelniku „Pulsu Niemodlina”. W ubiegłym roku darczyńcy pomogli 11900 rodzinom w potrzebie.
W roli darczyńców mogą wystąpić grupy znajomych, rodziny, klasy szkolne i przedszkolne, grupy ludzi uprawiających wspólnie sport, grupy zawodowe – możliwości i kombinacji jest wiele.
Najważniejsza jest świadomość faktu, że możemy
pomóc, bo siła tkwi w grupie, w jedności, we wzajemnej współpracy. Przygotowując pomoc materialną dopasowaną do potrzeb konkretnej rodziny
w formie paczki-prezentu, darczyńca poprzez kontakt z wolontariuszem – opiekunem rodziny, ma
pewność i gwarancję, że jego pomoc trafi rzeczy-

Niemodlina jako miejsca przyjaznego inwestorom, czy
można wykorzystać zamek jako atrakcję przyciągającą
turystów, jak wygląda sprawa z budownictwem mieszkaniowym i możliwością uczynienia z Niemodlina tak
zwanej „sypialni Opola”.
Chociaż zamiarem burmistrza była dyskusja
nad znalezieniem złotego środka pomiędzy potrzebami gminy związanymi choćby z nowymi inwestycjami,
a sytuacją przedsiębiorstw, odpowiedział on na wszystkie pytania o działania gminy, które mają pobudzać lokalną gospodarkę. Na początku zwrócił uwagę na spowolnienie gospodarcze w skali kraju, które sprawia, że
inwestorzy nie są chętni do podejmowania ryzyka. Tym
bardziej gmina działa w kierunku ich pozyskania, między innymi przez przystąpienie do utworzonej 28 czerwca aglomeracji opolskiej, jak również ułatwia i skraca
do minimum czas na dopełnienie formalności leżących po jej stronie.
Dwugodzinne spotkanie stało się forum wymiany
propozycji i uwag dotyczących działalności przedsiębiorstw i współpracy z gminą, a właśnie od jakości
tych relacji w dużej mierze zależy rozwój gminy i jakość
życia mieszkańców.
mk
wiście w ręce i serca potrzebujących, a nie tych, którzy biedę uważają za sposób na życie.
Darczyńcy już od 17 listopada po przeczytaniu
na stronie www.szlachetnapaczka.pl opisu przygotowanego przez wolontariusza, mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc. Poznają tam jej historię,
przyczyny trudnej sytuacji i listę podstawowych
potrzeb. Dzięki temu wiedzą dokładnie, komu pomagają i mają pewność, że ich paczka pomoże rodzinie w wychodzeniu z trudnej sytuacji, a przeznaczone na nią pieniądze nie posłużą utrwalaniu
nawyku życia z biedy. W tym roku Szlachetna paczka chce dzięki hojności darczyńców wesprzeć rodziny, w których są chore osoby, szczególnie dzieci
oraz osoby stare i samotne, które nie są w stanie
same sobie pomóc.
Każda osoba zaangażowana w projekt na poszczególnych etapach jego realizacji ma możliwość rozwoju swojego potencjału, ma poczucie
wpływu na otoczenie i ma przekonanie, że warto
współpracować z innymi ludźmi.
W Szlachetnej paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Zapraszam Czytelników „Pulsu Niemodlina” do współtworzenia
Szlachetnej paczki w roli darczyńców.
Violetta Szczyrk
Lider rejonu Niemodlin

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
Na kontrakt z NFZ tylko dorośli

Wieści z gminy

Stanąć na nogi
Każdy rodzic chce, aby jego dzieci usamodzielniły się. Najczęściej związane jest
to z znalezieniem przez nie pracy, założeniem własnej rodziny. Mama Zuzi Płonki
także marzy, aby jej córka była samodzielna – sama chodziła, siadała, potrafiła trzymać łyżkę.
To, że te marzenia odbiegają od większości rodzicielskich pragnień, związane jest z chorobą
dziewczynki, która cierpi na małogłowie. Chociaż Zu-

Kontakt z policją
W związku ze zgłaszanymi problemami
z uzyskaniem połączeń telefonicznych z Komisariatem Policji w Niemodlinie, zamieszczamy dane adresowe i numery telefonów Komisariatu Policji w Niemodlinie.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 774023653, 997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 774023660
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 774023663

zia ma prawie trzy lata, to ze względu na towarzyszące chorobie wzmożone napięcie mięśniowe, nie
raczkuje, nie chodzi, nawet nie siedzi. Żeby stymulować rozwój dziecka, potrzebna jest ciągła rehabilitacja, która polega na pobudzaniu ośrodka nerwowego poprzez ćwiczenia. Narodowy Fundusz
Zdrowia zapewnia dwa 45-minutowe zajęcia w tygodniu. To zdecydowanie za mało, dlatego rodzice
muszą zapłacić za dwa dodatkowe spotkania z rehabilitantem w Opolu. Bardzo dużo w leczeniu tego
typu choroby pomagają turnusy rehabilitacyjne,
w czasie których mali pacjenci ćwiczą trzy i pół godziny dziennie, czyli w ciągu jednego dnia o godzinę więcej niż Zuzia w ciągu całego tygodnia. Dlatego marzeniem rodziców było to, żeby Zuzia
wyjechała na taki turnus, ale z jednej pensji taty nie
było to w ogóle możliwe.
Jednak rodzina Płonków nie została w potrzebie
sama. W lutym mieszkańcy Grodźca zorganizowali
zabawę karnawałową, z której zarobione pieniądze
przekazali rodzicom Zuzi. Dzięki tej szlachetnej postawie w maju Zuzia znalazła się na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Bielsku-Białej. – Widać poprawę u córki. Wcześniej nie otwierała dłoni,
tylko miała mocno zaciśnięte pięści, aż paznokcie
wbijały jej się w dłoń – mówi Agnieszka Płonka. – Teraz otwiera je i zamyka.
Znalazły się także osoby, które wykorzystały daną przez państwo możliwość przekazania 1 procentu podatku dochodowego na wybraną przez siebie
organizację pożytku publicznego, a dokładniej fundację, której podopieczną jest Zuzia.
„Serdeczne podziękowania dla Pana Sołtysa, rady sołeckiej i wszystkich mieszkańców Grodźca za zorganizowanie zabawy tanecznej, z której dochód został przekazany na turnus rehabilitacyjny Zuzi.
W szczególności dziękuję zespołowi Duet z Graczy,
który umilał nam ten wieczór i bez którego ta zabawa nie miałaby miejsca. Serdeczne podziękowania
dla Państwa Krawczuków z kwiaciarni Sonia za bezinteresowną ofiarność. Podziękowania należą się
również wszystkim ludziom, którzy oddali dla Zuzi 1% podatku. To dzięki waszej pomocy nasza córeczka mogła znowu pojechać na turnus rehabilitacyjny”.
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Zbiórka żywności
W dniu 29 września br. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne
„Nadzieja” przeprowadziło po raz kolejny zbiórkę żywności. Nasi wolontariusze zbierali artykuły żywnościowe
w sklepach w Niemodlinie – Tomi
Markt i Wimar oraz w Tułowicach
w Supersamie i Eko. Łącznie udało
nam się zebrać 385 kg żywności.

Dane szczegółowe:
Tomi Markt – 76 kg
Wimar – 114 kg
Eko – 86 kg,
Supersam – 109 kg.
Nasi wolontariusze to od zawsze uczniowie
Zespołu Szkół. Serdecznie dziękujemy młodzieży, która w sobotę od godziny 7.45 do godziny 14.00 przeprowadzała zbiórkę. Dziękujemy
opiekunowi Pani Tatianie Śnieżek oraz dyrekcji
zespołu szkół za okazaną pomoc. Dziękujemy
mieszkańcom Niemodlina i Tułowic.
W związku z pytaniami, informujemy, że
żywność zebrana w Tułowicach rozdysponowana zostanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach. Żywność z Niemodlina rozdana zostanie mieszkańcom Niemodlina,
szczególnie rodzinom wielodzietnym.
Inf. wł.

Agnieszka Płonka
mk

Trzymamy rękę na pulsie
• 23 września br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który prowadził samochód osobowy.
• 23 września br. w miejscowości Roszkowice
spacerujący po lesie grzybiarz znalazł skorodowany
pocisk moździerzowy pochodzący z okresu II wojny
światowej. O znalezisku powiadomiono Jednostkę
Wojskową z Brzegu.
• 27 września br. w Niemodlinie na ulicy Zamkowej nieznany sprawca ze zbiornika paliwa ciągnika marki John Derre skradł 190 litrów oleju napędowego na szkodę Gospodarstwa Rybackiego
w Niemodlinie. Straty 1.100 zł.
• 27 września br. w Niemodlinie na ulicy Al.
Wolności nieznany sprawca skradł samochód osobowy marki Honda Civic. Straty 40 tys. zł.
• 29 września br. w Niemodlinie z parkingu na ulicy Osiedle Piastów nieznany sprawca skradł samochód
osobowy marki Toyota Corolla. Straty 25 tys. zł.
• 30 września br. w Niemodlinie na Alei
Wolności nieznany sprawca zrywając kłódkę,

włamał się do garażu, z którego skradł piłę i kosę spalinową marki Stihl, myjkę ciśnieniową marki Karcher oraz agregat prądotwórczy i szlifierkę. Straty 6 tys. zł.
• 30 września br. w Niemodlinie z parkingu
na ulicy Mickiewicza nieznany sprawca skradł motorower marki Rhon. Straty 1.300 zł.
• 1 października br. w Niemodlinie na ulicy
Podwale nieznany sprawca wyrywając listwy ze
ścian, włamał się do altanki, z której skradł kosiarkę
spalinową. Straty 350 zł.
• 5 października br. w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich nieznany sprawca wybijając szybę w oknie, włamał się do biura, z którego
skradł dwa komputery i monitor na szkodę Spółdzielni Rzemieślniczej. Straty 5 tys. zł.
• 11 października br. w Niemodlinie na ulicy
Opolskiej nieznany sprawca na stacji paliw zatankował 88 litrów oleju napędowego do samochodu
marki Mercedes, nie uiszczając zapłaty na szkodę
PKN Orlen. Straty 510 zł.

• 13 października br. w Niemodlinie na ulicy
Podwale nieznany sprawca ukręcając skobel
w drzwiach, włamał się do altanki, z której skradł kosiarkę spalinową marki Aero Start. Straty 800 zł.
Opracował M. G.

PULS

Edukacja
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Niemodlina

Jan Paweł II – Papież rodziny
Książki od IPN-u w bibliotece
Niemodlińska Biblioteka Publiczna wzięła udział
w ogólnopolskim projekcie Instytutu Pamięci Narodowej Biblioteka na to czeka. Nasze zbiory wzbogaciła kolekcja książek poświęconych historii Polski. Każda biblioteka biorąca udział w projekcie nieodpłatnie otrzymała
pakiet 20 tytułów. Do naszej placówki trafiły książki wydane przez IPN w latach 2000 – 2010. Znajdują się
tam między innymi: Polskie podziemie 1939-1941.
Od Wołynia do Pokucia, Dokumenty władz NSZZ Solidarność 1981-1989, Artyści władzy, władza artystom
oraz kilka Biuletynów IPN-u.
Wszystkie publikacje są już opracowane i dostępne dla naszych czytelników. Zapraszamy.
Małgorzata Nawrocka-Badeja

„Moja recenzja”
Dnia 3 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Niemodlinie rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego pod tytułem „Moja recenzja”. Młodzi czytelnicy mieli możliwość zaprezentować swoje talenty plastyczne i literackie, tworząc
recenzje do książek przeczytanych podczas tegorocznych wakacji i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na ich temat z innymi.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez bibliotekę,
a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Prace konkursowe można obejrzeć w oddziale dla
dzieci naszej biblioteki.
Dorota Olszewska

Święto pieczonego ziemniaka
W piątek 5 października, w ramach współpracy z rodzicami, w grupie Biedronek w Publicznym
Przedszkolu nr 1 Bajka w Niemodlinie odbyła się integracyjna impreza Święto pieczonego ziemniaka.
Takie spotkania bardzo dobrze wpływają na integrację różnych środowisk. Pomagają również naszym
dzieciom poznać i docenić wartość przyjaźni i wspólnej zabawy.
Piękna pogoda, dobre humory, ciekawe gry, zabawy i konkursy gwarantowały udaną zabawę. Zaczęliśmy tradycyjnie krótką prezentacją poświęconą ziemniakowi, bohaterowi naszego spotkania. Wszystkie
dzieci i rodzice chętnie brali udział w tańcach i konkursach. Najwięcej emocji wzbudziły konkurencje: rzutu
ziemniakiem do kosza, biegu z ziemniakiem na drewnianej łyżce. Atrakcją dla „małych” i „dużych” było pieczenie kiełbasek oraz rozkoszowanie się smakiem gorących, wyjętych prosto z ogniska ziemniaków, których
nie mogło zabraknąć tą jesienną porą. Dla większości był to smakołyk jedzony po raz pierwszy. Ziemniaki znikały jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki” lub potrawy z najlepszej kuchni świata. Smak pieczonych
ziemniaków na pewno długo zostanie w pamięci nie
tylko dzieci, ale i dorosłych. Na zakończenie imprezy
wielką frajdą okazały się wykopki ziemniaków w przedszkolnej piaskownicy.
Rodzicom, dzieciom i pani dyrektor serdecznie
dziękujemy za przybycie, wspaniałą zabawę i owocną współpracę. Szczególne podziękowania za wkład
w organizację imprezy pragniemy złożyć państwu:
Irenie i Bogusławowi Dulskim, Annie i Andrzejowi
Bencar, Małgorzacie Kochanek, Oldze Kruczek, Joannie Podstawka.
Ewa Tomków, Jadwiga Syguła

W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie
odbył się Tydzień Papieski, związany z osobą patrona – Jana Pawła II.
Tydzień Papieski to czas, w którym uczniowie brali udział w konkursach związanych z Janem Pawłem II.
W klasach i na korytarzu powstały gazetki na temat papieża Polaka. Na lekcjach przybliżana była biografia Karola Wojtyły. Wszystko po to, by uczcić pamięć Jana
Pawła II i zgłębiając jego naukę, brać z niego przykład.
Zwieńczeniem Tygodnia Papieskiego był występ laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji o Janie Pawle II i Festiwal Piosenki Religijnej, który odbył się 11 października br. w kościele św. Mikołaja w Grabinie.
W szkole powstała wystawa prac plastycznych
pod hasłem „Jan Paweł II – Papież rodziny”. 12 października wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni
przy okazji pasowania na ucznia. Nagrody zostały
ufundowane przez państwa Krzemińskich z Grabina.
Danuta Lewandowska

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej w „Dwójce”
15 października „Dwójka” obchodziła DEN. Z tej
okazji cała szkoła zgromadziła się w sali gimnastycznej.
Społeczność uczniowską przywitała dyrektor Krystyna
Bartosik-Paszkowska, która w tym dniu nagrodziła nauczycieli. Byli to: Ewa Bardon-Lewandowska, Lidia Barylak, Katarzyna Bilińska, Zdzisława Kloc i Jacek Kuźniak, natomiast Agnieszka Wasilewska otrzymała
nagrodę burmistrza Niemodlina.
Pani dyrektor pogratulowała wyróżnionym pedagogom, wyraziła wdzięczność za ich pracę na rzecz
szkoły. Na tę uroczystość został zaproszony radny Stanisław Janiak, który odczytał list przewodniczącego
Rady Miejskiej Mariusza Nieckarza skierowany do pracowników naszej szkoły w dniu ich święta.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, czyli przedstawienie, które z pomocą Agnieszki Wasielewskiej i Magdaleny Gibas przygotowali uczniowie klas 46. Uczniowie w krótkich wierszykach podziękowali
swoim nauczycielom za pracę i trud, a przede wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość. Każdy z recytatorów otrzymał gromkie brawa, zarówno od nauczycieli,
jak i od swoich kolegów i koleżanek.
Po przedstawieniu przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego Dominika Wasilewska zamiast tradycyjnego kwiatka wręczyła nauczycielom koszulki z charakterystycznymi emblematami, a pracownicy obsługi
słodkie co nieco. Wszyscy obdarowani założyli koszulki i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Tego dnia przed całą społecznością uczniowską wystąpiła również klasa pierwsza. Pierwszaki pokazały
na co je stać. Z pomocą wróżki i złej czarownicy (w tych
rolach wystąpiły Wiktoria Mrówczyńska i Paulina Hiza)
pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Lidii Barylak, wykonały wspaniały spektakl. Po przedstawieniu Katarzyna Bilińska wręczyła pierwszakom książeczki SKO
i gorąco zachęcała ich do systematycznego oszczędzania oraz wręczyła nagrodę za zajęcie I miejsca Wiktorii Mrówczyńskiej w konkursie SKO pt. „Konkurs na konkursy”. Po uroczystościach wszyscy rozeszli się do klas,
aby kontynuować przerwane lekcje.
Magdalena Gibas

DEN w Graczach
To dzięki Wam, szanowni Pedagodzy, mówiąc słowami poetki Marii Urbańskiej, uczniowie „nie okłamu-

ją chmur, nie oszukują wiatru, nie okaleczają marzeń”.
Słowa te były myślą przewodnią podczas tegorocznych
obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się
w dniu 12 października br. w Szkole Podstawowej oraz
Publicznym Gimnazjum w Graczach.
Na uroczystość zostali zaproszeni nauczyciele,
pracownicy obsługi i administracji, emeryci oraz przyjaciele szkoły. Podczas oficjalnej części akademii dyrektor szkoły Iwona Trawka oraz dyrektor gimnazjum
Eugeniusz Świątek wręczyli nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji Nagrody Dyrektora
SP i PG w Graczach. W tym roku nagrody w Szkole
Podstawowej w Graczach otrzymali: Ewa Studzińska,
Lech Wąchała, Stella Cybulska – Sołtysik, Bogumiła
Sanojca – Tuła; w Publicznym Gimnazjum w Graczach: Ewa Rehlis, Joanna Pindel, Radosław Paszkowski, Monika Lata oraz pracownicy obsługi i administracji: Jan Dwojak, Teresa Sasak, Ewa Andrejszyn,
Grażyna Walas, Ewa Banaszczyk. Nagrody burmistrza otrzymały: Aleksandra Korzeniowska, Katarzyna
Kristman, Ewa Nicpoń.
Część artystyczna przygotowana została przez
uczniów klasy III oraz uczniów z koła teatralnego
pod przewodnictwem nauczycielek Małgorzaty Jędry
oraz Beaty Homontowskiej. Jak co roku swój wkład
w przygotowanie uroczystości miał także szkolny samorząd uczniowski pod kierunkiem Beaty Homontowskiej (słodycze) oraz Ewy Rehlis i Agnieszki Borowicz (laurki). Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali
piosenki, ucharakteryzowani na nauczycieli odegrali scenki, w których nauczyciele oraz uczniowie dzielili się między sobą rozmyśleniami. Na zakończenie
spotkania uczniowie podziękowali pedagogom za troskę, wyrozumiałość i cierpliwość okazywaną im każdego dnia w szkole.
Nie zabrakło także pysznego poczęstunku przygotowanego przez nieocenione panie z kuchni: Beatę Prościak, Grażynę Walas, Edytę Szmigielską pod kierownictwem pani Małgorzaty Kulczyńskiej.
Dyrektorzy PG i SP w Graczach

Sukcesy nauczycieli
i uczniów „Chrobrego”
16 października w Prószkowie odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty
w Opolu. W uroczystości udział wzięli m.in. Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Ryszard Wilczyński
– Wojewoda Opolski, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, przedstawiciele związków zawodowych oraz wyróżnieni nauczyciele z województwa opolskiego. W czasie spotkania nastąpiło
wręczenie odznaczeń państwowych (Krzyż Zasługi
oraz medali za długoletnią służbę), KEN, nagród Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora
Oświaty pracownikom edukacji za wybitne osiągnięcia zawodowe. W gronie nagrodzonych nauczycieli
jest Barbara Panecka – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Dyrektor ZS w Niemodlinie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Kolejny sukces to zakwalifikowanie się naszej
uczennicy do stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2012/2013. Stypendystką została Bożena Maligłówka – uczennica klasy 3 b Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie. Serdecznie
gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
E. Woźniak

NASZE PIERWSZAKI

ZSP Grabin

PSP Rogi

Od lewej: Sara Gierczak, Wojciech Portała, Michał Oleśków, Kamil
Cymbała, Oliwia Przyłucka, Michał Nowak, Irena Karoń, Magdalena Kozik.
Drugi rząd od lewej: Jadwiga Marcjasz – dyrektor ZSP w Grabinie, Franciszka Kempe – wychowawca klasy.

PSP Gracze • Klasa 1a
Stoją (od lewej): Julia Misztal, Marcin Bałamucki, Karolina
Szmigielska, Paweł Kacprzak, Oliwia Lipa, Miłosz Turowski, Maciej
Rożniatowski, Jakub Malik, Bartosz Kieloch.
Siedzą (od lewej): Alicja Ciećka, Maja Polańska, Natalia Piksa,
Adrianna Zawiła, Szymon Brykowski, Julia Rudnicka, Mateusz Szewc.
Dorośli (od lewej): Iwona Trawka – dyrektor szkoły, Andrzej Miśta –
prezes Bazalt-Gracze, Ewa Stala – wychowawczyni.
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Od prawej: Oliwia Krząstek, Oliwia Kania, Martyna Świerszczyńska, Weronika Kijas, Julia Bednarz, Karolina Jachurska.
Drugi rząd od prawej: Szymon Lach, Maciej Koper, Paulina Węgrzyn,
Maja Maciejewska.
Wychowawczyni Krystyna Kuśnierz.

PSP Gracze • Klasa 1b
Siedzą (od lewej): Oliwia Miller, Kacper Sapota, Laura Kaliciak,
Julia Kupczak, Marcelina Zaremba, Alan Szmigielski.
Stoją (od lewej): Julia Makieła, Mikołaj Miller, Dominika Kanaś,
Oliwia Ptak, Karolina Rutowicz, Michał Chrobot, Jakub Judasz,
Dawid Kozłowski, Jakub Mendak.
Dorośli (od lewej): Iwona Trawka – dyrektor szkoły, Andrzej Miśta –
prezes Bazalt-Gracze, Ewa Studzińska – wychowawczyni.
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PSP nr 1 w Niemodlinie • Klasa 1a
I rząd od lewej: Daria Jędrzejczyk, Dominika Rutowicz, Wiktoria Burzec, Weronika
Brzęczek, Dominik Tomecki, Kinga Dębińska, Jakub Jukowski, Milena Syta.

PSP nr 1 w Niemodlinie • Klasa 1b
I rząd od lewej: Wanessa Krawczyk, Igor
Bielecki, Paweł Polański, Nikola Strzelecka,
Dominika Żelazna, Aleks Moździrski, Jakub
Skrzetuski, Szymon Brukało, Jakub Mainka.

PSP nr 2 w Niemodlinie
Stoją (od lewej): Konrad Chrobak, Dawid
Mikoś, Klaudiusz Tkacz, Adrian Telatyński,

II rząd od lewej: Konstanty Martynowicz,
Piotr Tomaszewski, Szymon Bernard, Kacper Słodkowski, Maria Oleksy, Martyna Wojciechowska, Patryk Broś, Marcel Moryń.
III rząd od lewej: Rafał Łukawski, Nikodem Nawrocki, Kacper Sapeta, Dominik

II rząd od lewej: Marcin Krysiak, Mateusz
Ogrodowski, Mateusz Walkowicz, Kamil
Rusnak, Oliwia Krupińska, Milena Cempa,
Oliwia Włodarczyk.
III rząd od lewej: Maksymilian Zajonc, Bartosz Szklarski, Dominik Dura, Mar tyna

Sebastian Ryba, Jakub Jordan, Oliwer Jordan, Filip Juszczak, Jeremiasz Wyciślik.
Siedzą (od lewej): Sebastian Słodkowski,
Adrianna Mikołajczyk, Martyna Rozkrut,

Dąbrowicz, Karol Zawałka, Kamil Kretowicz, Sebastian Białowąs, Krystian Dębiński.
Za uczniami wychowawczyni klasy Barbara
Świątek, dyrektor szkoły Krystyna Dżaluk i wicedyrektor Mariusz Konowaluk.

Charchut, Bianka Malinowska, Magdalena
Piestrak, Malwina Krajewska, Zuzanna Jasinowska, Łukasz Olejnik.
Za uczniami wychowawczyni klasy Agnieszka
Kalicińska, dyrektor szkoły Krystyna Dżaluk
i wicedyrektor Mariusz Konowaluk.

Angelika Zawrzykraj, Karolina Lasman, Zuzanna Gajewska, Amelia Banasik, Magdalena Siwiec, Aleksandra Bieniecka.
Wychowawczyni Lidia Barylak.

