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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

W listopadowym numerze „Pulsu Niemodlina”
króluje Karpik, a zatem przeczytają Państwo obszerną relację z jubileuszowej gali X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2012,
który od czterech lat jest częścią Święta Karpia – dwudniowego wydarzenia kulturalnego naszej gminy.
W tym miesiącu już po raz piąty przyznano statuetkę Złotego Sokoła – nagrodę dla osoby lub instytucji, która wyróżnia się działalnością na rzecz
lokalnej społeczności. Publikujemy przy tej okazji roz-

mowę z Rafałem Pasierbkiem – nominowanym
do nagrody. Dwukrotny mistrz świata w motocyklowym freestyle’u opowiada o początkach swojej pasji, która stała się dla niego czymś więcej,
o pierwszych startach w zawodach i tegorocznym
pobycie w USA.
Ponadto zamieściliśmy artykuł o szczególnych jubilatach gminy Niemodlin. Swoje Złote Gody obchodziło piętnaście małżeństw, których pamiątkowe zdjęcie zamieszczamy.

Na łamach „Pulsu Niemodlina” apelujemy również do naszych Czytelników o włączenie się w akcję pomocy potrzebującym rodzinom z naszego otoczenia. Wspaniałą okazją jest do tego inicjatywa
Szlachetnej Paczki.
Zachęcamy także do lektury artykułów z życia
przedszkoli, szkół i biblioteki, a także relacji i wyników Biegu Skalnika, który odbywa się każdego roku w Graczach.
Miłej lektury.
Redakcja

Złote Gody
Olga i Bohdan Bernaccy, Józefa Błaszczyk, Czesława i Dominik Farasiewiczowie, Krystyna i Czesław Gapowie, Kazimiera i Romuald Grębowcowie, Wanda i Edward Jędrzejczykowie, Antonina i Czesław Łozowiccy, Maria i Władysław Mazurowie, Janina Moździerska, Romualda i Marian Ratuszni, Wanda i Kazimierz Taratuta, Teresa i Ryszard
Winiarczykowie, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.

W GRUDNIU
POLECA
• CHOINKI, OŚWIETLENIE, OZDOBY
• ŚWIECE ADWENTOWE I NA KOLĘDĘ
• POKARM DLA PTAKÓW DZIKO ŻYJĄCYCH

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Wielkie rybobranie – Święto Karpia 2012
W dniach 16 i 17 listopada br.
Niemodlin na pewno był niekwestionowaną stolicą karpia
w Polsce, a może i na świecie,
gdzie po raz czwarty obchodziliśmy Święto Karpia – dwudniową imprezę obfitującą w wiele
wydarzeń kulturalnych.

Jacek Podlasiński,
Sławomir Lizoń
i Andrzej Terlecki

Autorem pracy,
która zdobyła
Grand Prix, jest
Grigori Katz
z Izraela

W pierwszym dniu festiwalu karpia najważniejsi byli najmłodsi rysownicy, ponieważ w niemodlińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Mały
Karpik 2012”. Razem z dziećmi obecni byli również
rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, członkowie jury i sponsorzy konkursu.
Grand Prix i nagrodę Lokalnej Grupy Rybackiej
„Opolszczyzna” otrzymała z rąk prezesa Jakuba Ro-

Laureatka Grand Prix
Małego Karpika
Karolina Lewczak

szuka – Karolina Lewczak, reprezentująca Szkołę
Podstawową w Grodźcu (gmina Ozimek). Nagrody
w kategorii klas 0-4 trafiły do Michała Oleśkowa ze
Szkoły Podstawowej w Grabinie, Katarzyny Dolak
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie i Marka
Luszczyka ze Szkoły Podstawowej w Popielowie.
W kategorii klas 5-6 nagrodzone zostały: Joanna
Prajel i Wiktoria Habiak ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie oraz Aleksandra Gruszka ze Szkoły
Podstawowej w Popielowie. Wyróżnienie Firmy „Ornament” z Nysy otrzymały Alicja Herman ze Szkoły
Podstawowej w Grodźcu (gmina Ozimek) i Izabela
Kyć ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
– Chciałabym przede wszystkim podziękować
dzieciom, które na pewno bardzo chętnie stworzyły rysunki na tegoroczny konkurs. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że było tak dużo prac, które były wykonane
na wysokim poziomie. Rysunki były piękne i bardzo kolorowe. Mieliśmy ogromne trudności, żeby wybrać te
najładniejsze – powiedziała Małgorzata Biedroń, która od kilku lat zasiada w jury „Małego Karpika”. – Ma-

my nadzieję, że na przyszły rok także wyślecie swoje
prace. Dziękujemy nauczycielom, którzy zadbali o to,
żeby te prace do nas dotarły.
Po wręczeniu nagród przyszedł czas na zabawę
i animacje dla dzieci „Co szumi w stawie”. Były konkursy, przeciąganie liny, szukanie skarbu, a także
malowanie twarzy. Bawili się wszyscy i każdy uczestnik otrzymał pamiątkową nagrodę.
W pierwszym dniu Święta Karpia miała również
miejsce konferencja zatytułowana: „Rozwój rybactwa
oPolskiego – szanse i rozwój”, która odbyła się w restauracji Dworek w Graczach. Spotkanie poświęcone
gospodarce rybackiej naszego regionu zorganizowała Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Polskie Towarzystwo Rybackie. W programie konferencji
znalazły się tematy poświęcone m.in. dobrym przykładom wykorzystania funduszy unijnych przez rybaków
województwa opolskiego czy też oferta pierwszego
ogólnopolskiego projektu promocji bezpośredniej
sprzedaży ryb. „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” podzieliło się z uczestnikami konferencji doświadczeniami w budowanie marki regionu przy wykorzystywaniu
innowacyjnych metod. Przed zakończeniem konferencji jej uczestnicy mogli zabrać głos w dyskusji na temat
poruszanych zagadnień i przyszłości rybołówstwa
w naszym regionie.
Drugi dzień obchodów Święta Karpia rozpoczął
się w południe na niemodlińskim Rynku, gdzie
na dawnym bruku, obok zabytkowej lampy miejskiej
miało miejsce kulinarne show Jaśka Kuronia „Rybne
smaki w kuchni Kuronia”. Przy słonecznej pogodzie,
znany kucharz opowiadał i pokazywał, jak przyrządzić
aromatyczną zupę rybną. Zachęcał do jedzenia rodzimych ryb, których jemy za mało. Podkreślał, że mieszkańcy Niemodlina mogą kupować świeżego karpia
na miejscu. – Uważam, że musimy przywrócić karpiowi należne miejsce w naszej kuchni. To jest nasza misja. Karp jest nasz, wiemy, gdzie on pływa, czym jest
karmiony. To jest fantastyczna ryba i naprawdę nie
musimy sprowadzać zdecydowanie mniej smacznych
ryb np. z Azji, które są mniej zdrowe. Dlatego trzeba
promować nasze ryby, bo „cudze chwalimy, a swego
nie znamy”.
(ciąg dalszy na s. 4)
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Konferencja rybacka

Zwyciężczyni konkursu
kulinarnego Bogusława
Niewiadomska
i przewodniczący
konkursu Jan Kuroń

ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Rybackie
(Fundusz Promocji Ryb) otrzymał reprezentant Izraela Grigorij Katz, którego praca przedstawia elegancką damę wyprowadzająca równie szykowną
rybę na spacer. Dwie nagrody równorzędne otrzymali polscy rysownicy: Maciej Trzepałka i Krzysztof
Grzondziel. Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymali: Witold Mysyrowicz – Nagroda Stowarzyszenia
Ruchu Rozwoju Regionu, Sławomir Łuczyński – Nagroda Oddziału Terenowego ARR w Opolu, Henryk
Cebula – Nagroda Firmy Ornament z Nysy. Nagrodę Burmistrza Niemodlina Andrzej Terlecki odebrał
osobiście z rąk Mirosława Stankiewicza. W konkursie wyróżnienia honorowe otrzymali: Wladimir Kazanevsky (Ukraina), Konstantin Kazanchev (Ukraina), Doru Axinte (Rumunia), Adam Żądło, Luc
Descheemaeker (Belgia), Wiesław Zięba, Leszek
Hermanowicz (Australia).
Po ceremonii rozdania nagród na scenie wystąpił, z pewnością przez wielu oczekiwany, kabaret Koń Polski. Ar tyści zaprezentowali niemodlińskiej widowni najbardziej znane skecze, m.in.
Mariana i Helę, plebiscyt na najpopularniejszego
polityka, skecz o skoczku narciarskim z zachodniopomorskiego. Po występie kabaretu na Ścianie
Satyryków uroczyście odsłonięto trzy kolejne tablice uznanych ar tystów, tym razem byli nimi: Sławomir Lizoń, Jacek Podlasiński i Andrzej Terlecki.
Po uhonorowaniu rysowników-satyryków burmistrz
przeciął wstęgę i otworzył jubileuszową wystawę X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012”.
Roznoszące się wokoło zapachy nie dawały zapomnieć gościom Święta Karpia o Polsko-Czeskim
Konkursie Kulinarnym na Potrawę z Ryb. Do konkur su zgłoszono dwa razy więcej potraw niż

(dokończenie ze s. 3)
Pokaz połączony był z degustacją przygotowanej
przez Kuronia zupy. Niektórzy z zebranych na Rynku widzów pierwszy raz w życiu jedli zupę rybną i byli zaskoczeni, że jest tak dobra.
Dalsza część sobotniej imprezy powróciła
do Ośrodka Kultury, w którego sali widowiskowej odbyła się jubileuszowa gala wręczenia nagród laureatom X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012”. Na widowni znaleźli się
mieszkańcy gminy Niemodlin, rysownicy, władze
samorządowe, wojewódzkie, powiatowe, delegacje
miast partnerskich Stity (Czechy) i Doliny (Ukraina),
radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, przedstawiciele organizatorów i goście. Z okazji dziesięciolecia
Karpika zgromadzeni na sali mogli obejrzeć, zawieszone nad sceną, nagrodzone prace z poprzednich
edycji konkursu. W klimat wodny wprowadzała dekoracja sceny: sieci, ryby, łódź rybacka oraz… jurorzy konkursu w kaloszach, z wędkami i podbierakami. Jacek Frąckiewicz w stroju profesjonalnego
amatora wędkowania odczytał werdykt znany nam
już od 12 października br. Grand Prix i nagrodę

Zabawa Co szumi w stawie?

Wydarzenia
przed rokiem i jury wybierało najlepsze rybie przysmaki spośród 25 dań. Jury, w skład którego wchodzili: Jan Kuroń (przewodniczący), starosta miasta
Stity Jiri Vogel, burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, Jakub Roszuk – prezes LGR „Opolszczyzna”, Agnieszka Zagola – dyrektor OT Agencji
Rynku Rolnego w Opolu oraz Katarzyna Paszula-Gryf – dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
po degustacji wszystkich potraw za najlepsze wybrało pasztet z karpia Bogusławy Niewiadomskiej
– właścicielki i jednocześnie szefowej kuchni restauracji z Niesułowic. Zapytana o przepis, nie
chciała go zdradzić: – Recepta na ten pasztet długo powstawała i włożyłam w nią wiele pracy. Powiem tylko, że jest tam duża mieszanka przypraw
i ziół, które sama suszyłam. Z karpia można przygotować wiele potraw i po prostu trzeba próbować. Nie ma dróg na skróty, żeby zrobić bardzo
dobre danie. Mam nadzieję, że przyjadę do Niemodlina za rok. A jeśli ktoś chce spróbować pasztetu, to zapraszam do restauracji „W Starym Młynie” w Niesułowicach.

Pozostałe nagrody w konkursie kulinarnym:
I nagroda – Lena Marguła za „Niebo w gębie”
(łosoś w słodkim sosie z orzechami włoskimi),
II nagroda – Jolanta Rakoczy za karpia w galarecie faszerowanego bakaliami,
III nagroda – Bar Mango w Opolu za karpia
po opolsku,
I wyróżnienie – Katarzyna Niżyńska, Ewa Bujalska za sandacza po turawsku,
II wyróżnienie – Danuta Majewska za galantynę z sandacza w galarecie z czerwonej kapusty
z makaronem serowym,
III wyróżnienie – Zbigniew Sukiennik za gołąbki
z ryby i pęczakiem w sosie kurkowym.
Nagrody specjalne Agencji Rynku Rolnego OT
w Opolu: Stanislava Smrckova za uzený sumec (wędzony sum), Agata Dwojak za pierogi „złota rybka”
z barszczem lub sosem grzybowym, Marie Zamecnikova za Šilperské rybí škvarky.
– Jestem zaskoczony fantastyczną, luźną atmosferą imprezy, dużą ilością humoru, a jednocześnie na fajnym poziomie. Wysoki poziom kulinarny

Mam swojego karpia
Wywiad z gośćmi Święta Karpia 2012 – kabaretem Koń Polski
(w składzie: Leszek Malinowski, Waldemar Sierański i Maria
Borzyszkowska).
Waldemar Sierański
i Leszek Malinowski

„Puls Niemodlina”: Jesteśmy na imprezie, której głównym bohaterem jest
karp. Stąd pierwsze pytanie – czy lubicie
karpia i w ogóle ryby?
Waldemar Sierański: Po drodze do Niemodlina zjadłem rybę.
Leszek Malinowski: Ja uwielbiam karpia,
a szczególnie, kiedy złowię go we własnym stawie.
Posiadam taki staw na wsi pod Szczecinkiem i hoduję tam karpie. Jeśli wydry go nie wyjedzą i okoliczni mieszkańcy (śmiech), to mam swojego karpia
i rzeczywiście jest to jedna z ryb, którą uwielbiam.
PN: A Pan wędkuje (pytanie do Waldemara Sierańskiego)?
WS: Nie, nie wędkuję. Ja do ryb mam podejście bardziej konsumenckie. Po drodze tutaj zjadłem sandacza. Wiem, że niedługo idą święta i będzie karp po żydowsku, którego rewelacyjnie robi

dziadek. Trzeba będzie od niego wycyganić recepturę, jak on to robi.
PN: Jesteście ze sobą na scenie prawie trzydzieści lat. Czy czujecie się jak
stare, dobre małżeństwo, które nie może
bez siebie żyć? Czyli jak Marian i Hela?
LS: (z długim westchnieniem) Taaak.
WS: (podobnie wzdychając) Taaak. (obaj zaczynają się śmiać). Co by tu powiedzieć, żeby nie
skłamać?
LS: Lata lecą, ale my czujemy się młodzi. I to
jest najważniejsze.
PN: Jaki ostatnio dowcip albo sytuacja was rozbawiła?
WS: Był taki dowcip, ale ja go nie mogę powiedzieć (śmiech).
Maria Borzyszkowska: Mnie rozśmieszyła wczoraj córka – opowiedziała kawał, który opo-
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konkursu mnie zadziwił, a jeżdżę po całej Polsce
i miałem okazję spotkać się z wieloma tego typu
konkursami – powiedział przewodniczący jury konkursu, Jan Kuroń. – Dzisiejsze dwa pierwsze miejsca to potrawy, których autorzy trochę zaryzykowali, dali więcej ziół, przypraw, były orzechy. Nie bali
się eksperymentować i tym sposobem wygrali. I jeszcze jedno. Dzisiaj byłem zaskoczony na plus
estetyką potrawy, bo potrawy z ryb trudno przygotować, żeby naprawdę ładnie wyglądały „dla oka”.
Dlatego chylę czoła przed autorami potraw
za wspaniałą estetykę podania ryb – dodał.
Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i degustacja potraw z karpia zakończyła tegoroczne obchody karpiowego święta. I tak, dziesiąty konkurs rysunku satyrycznego „Karpik” i czwarte Święto Karpia
przeszło, a raczej odpłynęło już do historii. Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Ośrodka Kultury
oraz do odkrywania na nowo rybnych smaków,
szczególnie naszego niemodlińskiego karpia.
mk

wiedziała im pani na języku polskim w szkole a propos halloween: Siedzą dwa duchy na grobie i jeden
mówi do drugiego – Ty, a ty w ogóle wierzysz w ludzi?
LS: Sytuacji śmiesznych jest sporo, zwłaszcza
ze świata polityki, który jest tak śmieszny, że czasami nawet kabareciarze wysiadają.
PN: Czy Polacy mają dystans do siebie? Czy nauczyliśmy się z siebie śmiać?
WS: Raczej z sąsiada.
PN: Łatwiej śmiać się np. z Niemców
niż z siebie?
WS: To się przenosi nawet na małe społeczności. Jeśli ktoś słyszy dowcip o sobie, to wydaje
mu się, że to nie dotyczy jego, tylko jego sąsiada.
Że dowcip jest nie o nim.
PN: Był swego czasu etos kabaretu,
który ma nie tylko śmieszyć, ale i uczyć.
Czy nadal tak jest?
LS: Ja myślę, że dzisiaj wszystko bardzo się
urynkowiło. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to publika zaczęła prowadzić koncepcję kabaretu. Przede wszystkim ma być śmiesznie.
PN: Czy są już plany na trzydziestolecie Konia Polskiego?
LS: Może jeszcze nie na trzydziestolecie, ale
planujemy w połowie stycznia premierę nowego
programu na scenie kabaretowej na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Piszemy piosenki, do niektórych pisze się muzyka, skecze też już powoli są
dopracowywane. Plan jest taki, żeby w styczniu, że
tak powiem, wystrzelać nowy magazynek.
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– przypominał ideę powstania nagrody burmistrz, wymieniając przy tym wszystkich dotychczasowych nominowanych i laureatów. Zwrócił też uwagę na zmianę
w rozpatrywaniu kandydatur. – W tym roku po raz
pierwszy kapituła typując do nominacji, rozpatrywała
wnioski z 2012 roku oraz brała pod obrady wnioski dotyczące nominowanych z lat ubiegłych.
Decyzją kapituły nagrody, laureatem statuetki Złotego Sokoła w 2012 roku został Zbigniew Kosterkiewicz.

Nominowani do nagrody
Złotego Sokoła

Złoty Sokół 2012
Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej połączona z galą Złotego Sokoła.
Na widowni zasiedli m.in. Mirosław Stankiewicz
– burmistrz Niemodlina, zastępca burmistrza – Bartłomiej Kostrzewa, ksiądz dziekan Jerzy Chyłek, kombatanci, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi i mieszkańcy gminy
Niemodlin. Specjalnymi gośćmi byli nominowani do statuetki Złotego Sokoła 2012: Jan Janik – wieloletni, były
dyrektor PSP nr 1 w Niemodlinie, Zbigniew Kosterkiewicz – prezes RSP w Wydrowicach, Rafał Pasierbek
– dwukrotny mistrz świata w motocyklowym freestyle’u
oraz Stowarzyszenie Monar w Graczach.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Mariusz Nieckarz. W swoim wystąpieniu krótko przypomniał tamte dni, kiedy Józef Piłsudski powrócił z twierdzy magdeburskiej do Polski i 11 listopada z rąk Rady Regencyjnej otrzymał pełnię
władzy. Jako Naczelnik państwa polskiego, Piłsudski
zagrzewał Polaków do walki w obronie niepodległej
Rzeczpospolitej.

Szkolne poczty sztandarowe

– Zastanawiałem się, na czym polega ta wielkość
i duma Polaków i znalazłem odpowiedź. W naszych żyłach płynie krew przodków, którzy poprzez pokolenia,
w tradycji przekazali nam takie cechy, jak męstwo,
ofiarność, patriotyzm, przywiązanie do wolności i tolerancja do odmiennych przekonań. To są nasze cechy,
które z dumą powinniśmy pielęgnować i poprzez przykłady z życia przekazywać młodemu pokoleniu. Dlatego tak ważna jest przeszłość, którą z dumą wspominamy, bo na tych fundamentach i doświadczeniach należy
budować jeszcze lepszą i silniejszą Polskę. Do budowania potrzebna jest też zgoda, dialog, wzajemne zrozumienie, wspólne świętowanie, co teraz czynimy i za co
wszystkim jestem wdzięczny, że znaleźli dziś ten jakże
cenny czas – powiedział Mariusz Nieckarz.
Częścią wspólnego świętowania był występ trzech
wokalistek Sceny Młodzieżowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury: Aleksandry Kalety, Magdaleny Mrożek i Doroty Zysiak, które przy fortepianowym akompaniamencie wykonały polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie,
m.in. Rozkwitły pąki białych róż, Deszcz jesienny czy Wojenko, wojenko.
Przy okazji Narodowego Święta Niepodległości,
przewodniczący rady miejskiej odczytał nazwiska pracowników gminy Niemodlin, których Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył medalami za długoletnią
służbę. Złote medale otrzymali: Teresa Adamczyk, Walerian Kaliński i Zenon Romańczukiewicz. Srebrny medal otrzymała Zofia Gwóźdź-Wąchała. Medale za Długoletnią Służbę zostały nadane na wniosek burmistrza
Mirosława Stankiewicza i są nagrodą za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.
W drugiej części uroczystości nastąpiło uroczyste
wręczenie statuetki Złotego Sokoła. – W tym roku obchodzimy mały jubileusz. Jest to już piąta edycja Złotego Sokoła. Wszystko zaczęło się w grudniu 2007 roku.
Wówczas uznałem, że są wśród nas ludzie, których postawa i zaangażowanie w życie naszej społeczności są
wzorem i siłą dla innych do dalszych działań. Uznałem,
że ci, którzy w sposób szczególny przyczyniają się
do rozwoju gminy i naszego społeczeństwa, zasługują
na wyróżnienie nadane właśnie przez społeczeństwo

Zbigniew Kosterkiewicz

Jak napisano w uzasadnieniu wniosku o wyróżnienie
statuetką: Pan Zbigniew Kosterkiewicz nieprzerwanie
od 1979 roku, kieruje Rolniczą Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach. Sprawnie przeprowadził przedsiębiorstwo przez wszystkie zawirowania ekonomiczno-ustrojowe. Dzięki jego zdolnościom menedżerskim
od lat spółdzielnia plasuje się w gronie najlepszych
przedsiębiorstw rolniczych w kraju, co stanowi doskonałą promocję naszej gminy i regionu. Wyniki te są dostrzegane i wysoko oceniane przez instytuty i przedsiębiorstwa specjalizujące się we wdrażaniu nowych
technologii upraw i ochrony roślin. Pan Zbigniew Kosterkiewicz jest także znanym społecznikiem, zaangażowanym w sprawy naszej gminy. Kierowana przez niego firma czynnie wspiera (finansowo i sprzętowo)
społeczności lokalnych i okolicznych sołectw. Bez jego
pomocy trudno byłoby przeprowadzić wiele imprez
o charakterze kulturalnym czy sportowym.
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach Zbigniew Kosterkiewicz, który odbierał statuetkę z rąk burmistrza, nie krył zaskoczenia decyzją kapituły. – Nie spodziewałem się dostać nagrodę spośród
tak szanownych nominowanych – powiedział laureat,
patrząc na wyróżnionych nominacją.
Na zakończenie uroczystości, dla wszystkich gości
wystąpił Amatorski Zespół Teatralny, działający
przy Szkole Podstawowej w Rogach. Zaprezentował
przedstawienie w reżyserii Zdzisława Wasylika – Zagłoba swatem. Gra aktorów została nagrodzona owacją
na stojąco.
mk

Amatorski Zespół Teatralny

Ludzie

Coś więcej niż pasja
Rozmowa z Rafałem Pasierbkiem, dwukrotnym mistrzem świata
we freestyle’owej jeździe motocyklem.

Marek Krzyżanowski: Jak to się stało, że zainteresowałeś się mo torami?
W czasie, kiedy byłeś dzieckiem, to najważniejsze było granie w piłkę i zabawa
patykami.
Rafał Pasierbek: Szczerze powiem, że nigdy dobrze nie grałem w piłkę nożną czy w siatkówkę. Nigdy do tego nie przykładałem wagi, nie
interesowałem się tym. Z drugiej strony bardzo pomogła mi rodzina, w której było wielu pasjonatów
motocykli i obracałem się wśród nich. Rzecz, którą pamiętam i wspominam bardzo pozytywnie,
moja pierwsza styczność z motocyklem, to kiedy
dziadek dał mi pierwszy raz WueSKę. Miałem
wówczas sześć, siedem lat.
Ale przecież to duży motocykl.
– Tak, bardzo duży. Miał dla mnie „komarka”,
ale ten leżał zepsuty, więc mówi do mnie: – Dobra,
no to masz WueSKę, tylko uważaj. I tak mnie puszczali u mojej babci w Lipnie, która ma zaraz koło
domu pole, więc latem jeździłem po ściernisku.
Później jeździłem po różnych drogach pod lasem,
po ścieżkach. Pamiętam, jak koledzy mi zazdrościli. Oni na rowerach, a ja na motorze (śmiech). Tak
wrosłem w motocykle. Potem miałem już swoje
motorki i motory.
Twoja mam nigdy się nie bała, że możesz sobie coś zrobić?
– Cały czas. Do tej pory do mnie dzwoni, jak
gdzieś jestem, i mar twi się. Ale wie, że nie może
mi tego zabronić, bo to nie miałoby sensu.
Teraz tak, a jak byłeś młodszy? Jak to
zrobiłeś, że mogłeś jeździć na motorze?

– Myślę, że moja mama jest bardzo tolerancyjna i spokojnie do tego podchodzi. I może nie widzi w tym wszystkim czarnego scenariusza. Tłumaczyłem jej wiele razy, że jest to niebezpieczne, ale
o wiele bezpieczniejsze od wariactwa na drodze,
w ruchu publicznym, gdzie można ulec wypadkowi przy małych prędkościach. Chociaż zdarzało
się, że jak byłem młody to latem jeździłem w krótkim rękawku, bez kasku. I nie interesowały mnie
ochraniacze. Ale to były błędy młodości (śmiech).
Teraz, jak to mówią w Stanach, save to first, bezpieczeństwo przede wszystkim.
Wróćmy jeszcze do przeszłości. Masz
motor, jeździsz na nim, ale jestem ciekaw, skąd zainteresowanie trikami? Przecież nie każdy, kto jeździ na mo torze,
idzie w stronę jazdy freestyle.
– Mając czternaście czy piętnaście lat, miałem
pierwszy komputer z Internetem. A że interesowałem się różnymi rzeczami motocyklowymi, to
szukając różnych informacji na ten temat, zetknąłem się z filmikami ze Stanów Zjednoczonych pierwszych freestylerów. To był dla mnie szok. Zobaczyłem, co można robić na motorach, które zawsze mi
się podobały, na dużych ścigaczach. To nie były nie
wiadomo jakie triki, bo ten sport dopiero się rozwijał, ale jazda na tylnym kole, stanie na baku, czy
jazda tyłem do kierunku jazdy to było coś niezwykłego. Niektóre filmiki widziałem setki razy. Pomyślałem, że mogę spróbować takich rzeczy na rowerze. I zacząłem jeździć z kolegami na parkingu
koło domu kultury. Stawaliśmy na ramy, jeździliśmy
tyłem. Takie tam wygłupy. Po dwóch, trzech latach
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pomyślałem, czy nie spróbować tego na moim Suzuki RG80, którym jeździłem. Na początku, oczywiście, obiecałem mamie, że będę go szanował i nic
nie będę na nim robił (śmiech). Od razu posypały
się owiewki i inne plastiki i wszyscy się pogodzili, że
ten motocykl nie wygląda, jak wyglądał.
Jak wyglądały początki trików na motorze?
– Pamiętam, nakręciłem sobie swój pierwszy
filmik z jazdy na tylnym kole. Wtedy jeszcze nie
wiedziałem, jak to się poprawnie robi. W tej technice używa się tylnego hamulca. Kiedy przeginamy motor do tyłu, to po prostu trochę hamujemy
i nie ma tak dużego prawdopodobieństwa, żeby
polecieć na plecy, że motor nas przykryje. Wtedy
o tym nie wiedziałem (śmiech). Nikt mnie nie poinstruował, nie miałem żadnego trenera i to było
tak: jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
Dziesięć gleb dziennie i kolana pozdzierane. Ale
kiedy pokazałem rodzinie, przy okazji jakichś
świąt, pierwszy filmik, to zamiast usłyszeć: wariat – wszystkim się podobało, że tak szybko się nauczyłem. To mi dało jeszcze większą motywację, że
mam oparcie w rodzinie.
Nie miałeś nigdy pokusy prędkości,
żeby jeździć szybko, żeby jeździć na coraz większych pojemnościach silnika?
– Nie. Miałem okazję jeździć bardzo szybko
na motorze wujka, ale mi to szybko przeszło. Prędkość jest fajna, chociaż niebezpieczna, ale może
łatwo się znudzić. Prędkość, prędkość, ale co dalej? Freestyle podoba mi się dlatego, że jest kreatywny.
Co ciebie pociąga we freestyle’u? Co
jest takiego, że wracasz z treningu zadowolony?
– Dla mnie jest to coś więcej niż hobby czy pasja. Dla mnie jest to już nawyk. Od kilku lat jeżdżę
codziennie albo dwa razy dziennie. Tak się do tego przyzwyczaiłem, jak do jedzenia. Jeśli nie pojeżdżę jeden dzień, to czuję, że czegoś mi brakuje, nie
jestem sobą. Najlepsze w jeździe jest to, że się zapomina o wszystkim, o problemach. Trenujesz
i myślisz, a nawet nie myślisz, tylko koncentrujesz
się na tym, co robisz. Trzeba czuć motocykl i kierować się bardziej instynktem. To mi się podoba.
No i kreatywność. To, że każdy ma swój styl.
Na zawodach sędziowie nie narzucają niczego,
nie tak jak np. w jeździe figurowej na lodzie, że
trzeba zrobić to, to i to. We freestyle’u jest tyle stylów, ilu jest ludzi na świecie. Trzeba wyrazić siebie.
Jak to się stało, że wziąłeś udział
w zawodach?
– Jeździłem na tym moim Suzuki RG80 i miałem z tego przyjemność. W pewnym momencie dowiedziałem się, że będą organizowane pierwsze
Mistrzostwa Polski we freestyle’u w Bielawie, sto
kilometrów od Niemodlina. Usłyszałem, że sędziami będą amerykańscy stunterzy, których znałem
z filmików. Chciałem ich zobaczyć „na żywo”, zobaczyć, jak jeżdżą. Pojechałem jako zawodnik, żeby być bliżej nich, zobaczyć, jak trenują. Nie nastawiałem się naprawdę na nic. Kiedy przyjechaliśmy,
to zobaczyłem, że miałem najmniejszy motor i nikt
mnie nie brał na poważnie. Dlatego, jak po kwalifikacjach byłem pierwszy, to był szok. Moja jazda
miała taki amerykański charakter. Wtedy w Polsce
nikt tak nie jeździł, bo uważano, że akrobacje
na motorze są dla cyrkowców. A właśnie to wypunktowali sędziowie i wygrałem. Później praktycznie tych zawodów nie pamiętam (śmiech). To
był taki szok, że wygrałem Mistrzostwa Polski.
(ciąg dalszy na s. 8)
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Niemodlina

Jak wspominasz wyjazdy do USA?
– Przede wszystkim jest dużo zabawy. Można zobaczyć to na zdjęciach. Najlepszym momentem wyjazdu była jazda na jednym kole na krawędzi Wielkiego
Kanionu. Jak byliśmy w Stanach, to łączyliśmy treningi
ze zwiedzaniem. Wielu stunterów z różnych stanów zapraszało nas do siebie, na swoje miejscówki, gdzie jeżdżą, czy to w Nowym Meksyku czy na górze w Maryland albo u kolegi Aarona w Long Beach w Californii.
Takie cygańskie życie, cały czas trasa, zatrzymywanie się
u kogoś, spanie na kanapach albo w aucie, treningi
w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Przejechaliśmy przez półtora miesiąca w sumie dziesięć tysięcy mil.
Podobają ci się Stany?
– Tak. Muszę powiedzieć, że kraj naprawdę robi
wrażenie. Podoba mi się też to, że ten sport jest bardziej rozwinięty. W ogóle freestyle’owe sporty mają
tam większe wzięcie. W Stanach jest o tyle fajnie, że
tam każdy może zrobić karierę. Nawet, jak ktoś jest

Burmistrz Mirosław Stankiewicz, Rafał
Pasierbek i dyrektor OSiR-u Krzysztof Kubiak

Podczas Mistrzostw Świata
w Indianapolis

(dokończenie ze s. 7)
Czy bardzo stresujesz się przed zawodami?
– Ja mam tak, że przed zawodami mam większy
stres, tak miesiąc wcześniej, kiedy przygotowuję to
wszystko, myślę, jak to będzie. Ale przed samymi zawodami nie. Gdybym zaczął myśleć, że coś mi nie wyjdzie,
to pewnie by mi nie wyszło. A ja wypracowałem wszystko, ułożyłem, strategia jest i wystarczy tylko wsiąść, założyć kask i jechać. Co będzie, to będzie. Ja nawet nie
patrzę na zawodach, jak jeżdżą inni, żeby się nie rozpraszać. Idę do auta, słucham muzyki. Dopiero po zawodach oglądam inne przejazdy.
Kiedy wymyślasz triki? Tylko na treningach?
– Zawsze to mówię, że ja nie trenuję tylko na treningu, ale praktycznie trenuję od rana do wieczora.
W różnych momentach człowieka natchnie, jak coś
tam zrobić, czy gdy jadę autem, przed zaśnięciem albo kiedy jem. Zawsze skupiam się na tym, żeby dla ludzi tricki wyglądały na skomplikowane, ale dla mnie były proste, pewne. Oczywiście, mam zawsze jakieś asy
w rękawie, tricki niebezpieczne, które mogą mi nie
wyjść. Ale wtedy patrzę na punktację. Widzę w półfinale, że jest mała różnica punktów. Muszę wtedy pojechać
na maksa, muszę zaryzykować. Mogę dużo stracić, ale
może być dobrze.
Czyli są takie momenty na zawodach,
kiedy jedziesz z trikiem, który raz ci wychodzi, a raz nie?
– Tak, dokładnie. Ale taki stres i ciśnienie można wykorzystać. Jednych to blokuje i ogranicza, a ja mam tak,
że wtedy dużo lepiej mi wychodzi jazda. Dla przykładu,
w Stanach jeżdżę na motocyklu, który nie jest tak dobrze przygotowany jak ten, który mam tutaj, bo nie
Na krawędzi Wielkiego Kanionu w USA

mam pieniędzy, żeby dopracować i odwzorować tam
wszystko, co mam w Polsce. Jeździ się na nim dużo gorzej i gorzej czuję ten motocykl. Ale każdy mówi, że przejazd w USA był lepszy, niż w Polsce czy w Europie. To jest
właśnie adrenalina i determinacja. Trzeba pokazać
wszystko jak najlepiej.
Jak już pojawił się temat motoru, to jestem ciekaw, czy we freestyle’u motor zużywa
się tak samo, jak w zwykłym użytkowaniu?
– Tak, tylko dziesięć razy szybciej (śmiech).
To jak często zmieniasz opony?
– Dwa razy w tygodniu, a jak mam pokaz, to jedna idzie w godzinę. Ale nowych nie kupuję, szukam używanych, chociaż i te nie są tanie, więc nie ma lekko. I codziennie tankuję.
Co ci się podoba w zawodach najbardziej?
– Najbardziej podoba mi się klimat. Wiadomo, że
każdy koncentruje się na swoim przejeździe, ale kiedy
przychodzi co do czego, jak ktoś ma problemy, to jeden
drugiemu pomaga, nawet pożyczy motocykl. Już nie raz
miałem takie sytuacje. Ostatnio na zawodach w Maroko swój drugi motocykl pożyczyłem mojemu koledze
z Hiszpanii, bo mu skrzynia biegów padła. Także każdy
jest nastawiony przyjacielsko. Może dlatego, że jeszcze
nie ma w tej dyscyplinie nie wiadomo jak dużych pieniędzy, jak np. w wyścigach Moto GP. To mi się właśnie podoba. I to, że się poznaje się fajnych ludzi, stunterów
z całego świata. Na Mistrzostwach Świata w Zurichu
poznałem Aarona Twite, z którym do dzisiaj mam kontakt i pomaga mi w Stanach. Jak jestem na zawodach
w USA, to zatrzymuję się u niego w Atlancie.

Jak wygląda freestyle
na motocyklu i czym jest
stunt, najlepiej zobaczyć
na stronach Rafała:
www.facebook.com/stunter13dotcom
www.stunter13.com
w serwisie YouTube kanał
stunter13tv

mistrzem w jedzeniu hamburgerów, to ma zaraz jakiś sponsoring, propozycje na reklamy i więcej możliwości. U nas na razie freestyle nie jest brany poważnie jako sport, tylko bardziej, jak jakieś wygłupy,
namiastka sportu.
Nie marzysz o tym, żeby zostać w USA?
Większe możliwości, sponsorzy, brak zimy
w niektórych stanach.
– Tak, tam jest fajnie (śmiech). Ale chcę próbować
działać tutaj. Polska tak samo mi się podoba. Jak się
jeździ po innych krajach, to się jeszcze bardziej docenia swój kraj, swoją rodzinę i przyjaciół. U nas nie jest
tak źle, jakby mogło się wydawać. W Niemodlinie
jest gdzie jeździć. Fajny pokaz zrobiliśmy we wrześniu.
Ludzie są pozytywnie nastawieni i coraz bardziej doceniają ten sport. Niektórzy zatrzymują się i patrzą,
jak ćwiczymy. Jest pozytywnie i jest wsparcie. Żeby
jeszcze zawsze były fundusze na starty w zawodach,
to byłoby bardzo satysfakcjonująco.
Jak widzisz swoją przyszłość za pięć,
dziesięć lat?
– Nie wiem. Wiem, że cały czas nie można być mistrzem. Teraz cieszę się życiem i będę się starał i trenował, żeby trzymać poziom na zawodach. Chcę też robić pokazy w różnych ciekawych miejscach. Ostatnio
dostałem propozycję pokazu w Dubaju. Chcę też zająć
się produkcją filmików z większym budżetem. Może uda
się nimi zainteresować sponsorów. Teraz robię filmik
z zawodów we Francji, który będzie można zobaczyć
na moim kanale na YouTube. Fajnie byłoby wypromować ten nasz sport i mam nadzieje, że jakąś cegiełkę
do tego dokładam.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Rozmowa
„Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem
Stankiewiczem.
PN: Panie burmistrzu, 15-go listopada
przedłożył pan projekt budżetu gminy
na przyszły rok. Jakie są najistotniejsze
założenia tego projektu?
M.S: Prace nad budżetem trwały od września.
Projekt przedstawiony Radzie Miejskiej i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej opiera się głównie na informacjach przesłanych przez ministra finansów o dotyczących planowanych wpływach z budżetu państwa
w postaci dotacji i subwencji dla naszej gminy. Po drugie, w ramach konsultacji dotyczących budżetu odbyłem spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców,
i uwzględniając ich trudną sytuację, zaproponowałem
ograniczenie wzrostu podatków. Niektóre podatki:
od środków transportowych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą, nie wzrosną w przyszłym roku, inne zaś rosną w stopniu minimalnym.
Takie działanie powinno spowodować większą konkurencyjność naszych przedsiębiorców, a tym samym
ograniczać wzrost bezrobocia. Moją propozycję zaakceptowała Rada Miejska. Tak więc po stronie dochodowej wpływy do budżetu będą porównywalne lub
mniejsze niż w roku obecnym. Jeżeli dodamy do tego
wzrosty kosztów paliw, energii elektrycznej, wzrostu
minimalnej płacy i wielu innych czynników wpływających na ogólne koszty funkcjonowania gminy a niezależnych od nas, to rok przyszły będzie bardzo trudny.
Przypomnę, że w połowie przyszłego roku czeka nas
jeszcze „rewolucja śmieciowa”, która nakłada na gminę obowiązek odbioru i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. W budżecie zakładamy dochody i wydatki na ten cel – ponad milion złotych, pod warunkiem, że wszyscy mieszkańcy w terminie będą wpłacali
opłaty śmieciowe. A przecież wiemy, że już obecnie nie
wszyscy obywatele dokonują wpłat za mieszkania czy

też wodę. Wszystko to powoduje konieczność poszukiwania oszczędności w wydatkach. Tak zwane „cięcia
budżetowe” powinny dotyczyć wszystkich dziedzin życia gminy, począwszy od oświaty a kończąc na wydatkach na kulturę, sport i rekreację. Musimy zachować
generalną zasadę wprowadzoną przez ministra finansów: bieżące wydatki mogą być sfinansowane tylko
i wyłącznie dochodami bieżącymi. Mam nadzieję, że
Rada Miejska rozumie złożoność oraz powagę sytuacji i zatwierdzi budżet w zaproponowanych wysokościach dochodów i wydatków. Przedłożony projekt
budżetu jest kompromisem pomiędzy naszymi możliwościami a potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz różne środowiska. Co jednak najważniejsze,
spełnia wymogi stawiane przez ministra finansów
w zakresie tak zwanej reguły wydatkowej.
PN: Powiedział pan o regule wydatkowej ministra finansów. Jakie mogą być
sankcje w przypadku braku zastosowania
się do tej reguły?
M.S: W przypadku przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miejską niezgodnej z wyznaczonymi
regułami, Regionalna Izba Obrachunkowa dokona
samodzielnie ustalenia wydatków i dochodów budżetowych. Zastąpi więc w tym przypadku radę. Tak ustalony budżet przez RIO będzie musiał być zrealizowany
przez gminę.
PN: Wspomniał pan o ograniczaniu wydatków. Proszę o kilka przykładów.
M.S: Zaproponowałem Radzie Miejskiej ponowne podjęcie tematu szkoły podstawowej w Grabinie
i przekazanie jej do prowadzenia podmiotowi prywatnemu. Szkoła i przedszkole pozostaną w tym modelu zarządzania nadal w Grabinie, na czym
zależało bardzo mieszkańcom. Szkoła nadal będzie
szkołą publiczną, to znaczy że nie będzie pobierane
czesne od rodziców. W dalszym ciągu zapewnimy
dowóz dzieci do szkoły. My zaś zyskamy na tej operacji, gdyż nie będziemy dopłacali z budżetu środków
ponad te, które otrzymamy z budżetu państwa. Trwają jednocześnie prace związane z próbą ograniczenia kosztów w tej placówce przez samych nauczycieli,
a także poszukiwania przez dyrektora innego podmiotu, który może poprowadzić szkołę. Oszczędności
z tego tytułu powinny sięgać 300 000 złotych rocznie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni RM. Kolejną propozycją jest reorganizacja pracy
kuchni w stołówkach szkolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kuchnie pracujące w ramach szkół
są opłacane przez gminę w stu procentach. W związku z tym, wszystkim uczniom, a w zasadzie ich rodzicom, niezależnie od ich dochodowości, gmina
dofinansowuje posiłki w szkołach. Dofinansowywanie posiłków dla rodzin zarówno o niskich, jak i wysokich dochodach, nie jest do przyjęcia w obecnych
warunkach. Przewidywane oszczędności z tego tytułu to dalsze 100 000 złotych. Przykłady Tułowic, Lewina Brzeskiego i wielu innych gmin naszego
województwa wskazują, że można prowadzić wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych na dobrym
poziomie, niekoniecznie ponosząc aż tak wysokie
koszty, jak w naszej gminie. Stąd też w pierwszej kolejności podjęte zostały rozmowy dyrektorów szkół
z pracownikami kuchni na temat przejęcia tej działalności i świadczenia usług wyżywienia w formie działalności gospodarczej. Gmina ze swojej strony oferuje
użyczenie nieodpłatne pomieszczeń, naczyń i urzą-

dzeń, a co najważniejsze, możliwość samozatrudnienia i zbytu na świadczone usługi. Ośrodek Pomocy
Społecznej w dalszym ciągu będzie finansował posiłki dla najuboższych w pełnej wysokości. Oczekuję
obecnie na decyzje pracowników kuchni w tej sprawie. Takich przykładów propozycji zaciskania pasa
jest oczywiście więcej. Oszczędności dotyczą również
Urzędu Miejskiego.
PN: Czy w związku z czekającymi nas
oszczędnościami planuje pan również
ograniczenia w inwestycjach gminnych?
M.S: Pierwotnie zakładałem odłożenie kolejnych
inwestycji po roku 2013. Jednak po konsultacjach
z przewodniczącym RM oraz przewodniczącymi komisji stałych RM, którzy mieli odmienne zdanie, doszliśmy do wniosku, że pomimo bardzo trudnych
przyszłorocznych warunków gospodarowania, powinniśmy mimo wszystko kontynuować proinwestycyjny
rozwój naszej gminy. W dalszym ciągu powinniśmy
odrabiać wieloletnie zapóźnienia. Realizacja tego wyzwania będzie wymagała od wszystkich przestrzegania żelaznej dyscypliny w zakresie dochodów
i wydatków. Oczywiście tych inwestycji jest zdecydowanie mniej niż w tym roku i latach poprzednich.
W projekcie budżetu znalazły się: termomodernizacja
szkoły w Graczach, rozpoczęcie kanalizacji Wydrowic,
budowa garażu OSP w Grodźcu, a także remonty
świetlic wiejskich w Lipnie i Grodźcu. Ponadto kilka
mniejszych inwestycji na obszarach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie te inwestycje są
oczekiwane od wielu lat przez naszych mieszkańców.
Wszystkie inwestycje wymagają również posiadania
tak zwanego wkładu własnego, czyli własnych środków, które, jak wiadomo, pochodzą z kredytów lub pożyczek, a także ze sprzedaży mienia komunalnego.
PN: Podsumowując naszą rozmowę, to
rok 2013 zapowiada się jako najtrudniejszy w tej kadencji samorządu.
M. S: Budżet gminy jest jak każdy budżet domowy. O tym wiedzą najlepiej nasze panie, które zmagają się najczęściej z dochodami i wydatkami
domowymi każdego dnia. Jeżeli w domu chcemy kupić na przykład samochód, a nie stać nas na jego sfinansowanie z posiadanych oszczędności, to
rozważamy zaciągnięcie kredytu na jego zakup. Podejmujemy decyzję i zaciągamy kredyt. Jeździmy samochodem, ale jednocześnie oszczędzamy
na bieżących wydatkach, tak aby normalnie żyć i jednocześnie spłacać długi. Ta sama logika postępowania jest w samorządzie. Przecież ani w domu, ani
w gminie nie posiadamy drukarek do drukowania pieniędzy. Od początku tej kadencji informuję radnych
o mechanizmach, jakie obowiązują w tym zakresie
i sukcesywnie przedstawiam rozwiązania, które powinny przynieść wymierne oszczędności lub wzrost
dochodów gminy w ciągu wielu lat. Jestem przekonany, że rozwiązania te leżą zawsze w interesie gminy,
choć nie zawsze znajdują poparcie większości radnych. Wracając do postawionej tezy o najtrudniejszym roku w tej kadencji samorządu, to uzależnione
jest od zmieniających się warunków zewnętrznych. Jeżeli gospodarka Polski będzie w dalszym ciągu spowalniała, jeżeli będzie rosło bezrobocie i tym samym
spadek dochodów naszych mieszkańców, to rok zapowiada się naprawdę trudnym. My musimy być
przygotowani na różne warianty rozwoju sytuacji.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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XXXII Sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 13 listopada 2012 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 20102014, podczas której, po rozpatrzeniu projektu
uchwały, podjęto n/w uchwałę:
1) uchwała Nr XXXII/188/12 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Pełny tekst uchwały RM w wersji elektronicznej
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nim w Biurze Rady
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr
działki 1227/4 k. m. 11 położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana
jest w księdze wieczystej KW
OP1O/00083438/9. Stanowi własność
gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenów o powierzchni 702
m2 – przylegający do działek przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne, położonych
na terenie zieleni izolacyjnej (10Z) wzdłuż istniejącego gazociągu wysokoprężnego.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na urządzenie terenów zieleni o powierzchni 702 m2 przylegający
do działki nr 1247 wynosi 183,00 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 10,00 zł do dnia 17
grudnia 2012 roku do godz. 14.00.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 0774606295 do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 15 stycznia 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy
w tym terminie, wadium ulegnie przepadkowi.

Informacja
W związku z realizacją inwesetycji na stacji
uzdatniania wody w Niemodlinie, polegającej na
montażu nowoczesnego, automatycznego zestawu
hydroforowego, w dniach od 10 do 14 grudnia br.
mogą wystąpić na terenie naszego miasta problemy
z jakością dostarczanej wody.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM Niemodlin

Burmistrz Niemodlina
infor mu je, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się ogłoszenia o przetargach:
I nieograniczony prze targ ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,2600 ha
(RIVb – 0,1900 ha, RV – 0,0700 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054162/1. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania
gminy Niemodlin. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość znajduje się
na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.500,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 3 grudnia 2012 r. do godz. 14.00 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.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.(77 4606295 do 7) tut.
urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 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 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 Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr
działki 46 o powierzchni 1,1500 ha (RIVb
– 0,4100 ha, RV – 0,1100 ha, RVI – 0,5000 ha,
Lz-PsIII – 0,1300 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00093578/5. 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.
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Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 2.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 3 grudnia 2012 r. do godz. 14.00 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.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.(77 4606295 do 7) tut.
urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 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,
• 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.
Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
– lokali mieszkalnych nr 3 i 7 położonych w budynku nr 47 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki
nr 465,
– lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy Rynku nr 11 w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 561,
– lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy Rynku nr 23 w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 547/1.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzędu,
tel. 774606295 do 7 wew. 209.

Akcja informacyjna
„NIE dla czadu”
Podczas dwóch poprzednich sezonów
grzewczych (listopad-marzec) tlenek węgla zabił w sumie 217 osób, a prawie 4 tys.
osób było poszkodowanych.
Najtragiczniejszym miesiącem był luty 2012 r.,
w którym w wyniku zatrucia czadem zmarły 54 osoby. Wciąż zbyt wiele osób nie wie, czym jest czad,
i jak ustrzec się przed zatruciem.
Co to jest tlenek węgla – czad? To bezbarwny i bezwonny, silnie trujący gaz. Dostaje się
do organizmu przez układ oddechowy, a następnie
jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem
węgla? Ból głowy; ogólne zmęczenie; duszności,
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„Inwestujemy w twoją przyszłość”
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00
z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.
Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz
powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru poprzez budowę
zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Reymonta I, osiedlu Liściastym, ulicy Opolskiej, Żeromskiego i
Gościejowickiej w Niemodlinie.
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 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 840 973,08 zł.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców osiedla Reymonta I, osiedla Liściastego, ulicy Opolskiej,
Żeromskiego i Gościejowickiej w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie przy ulicy
Wojska Polskiego 3, celem załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej. Telefon kontaktowy 77 46 06 318 lub 508 295 138.
★★★
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16008/09 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI.” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-008/09-00
z dnia 30 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.
Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz
powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru poprzez budowę
zbiorczej kanalizacji sanitarnej na ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej, Świętojańskiej, Wyzwolenia w
Niemodlinie.
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 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 738 976,24 zł.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej, Świętojańskiej,
Wyzwolenia w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie przy ulicy Wojska Polskiego 3, celem
załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Telefon kontaktowy 77
46 06 318 lub 508 295 138.
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny; senność; nudność. Osłabienie i znużenie,
które czuje zaczadzony, a także zburzenia orientacji
i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny, traci przytomność, i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
Jak ratować zaczadzonego? Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
– natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
– jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
– rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale
nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia. Jeżeli po wyniesieniu na świeże powietrze
zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 997, straż pożarną – tel. 998 lub 112;
pogotowie gazowe – tel. 992.
Co zrobić, aby być bezpiecznym? Zapewnij właściwą wentylację pomieszczeń; stosuj mi-

krowentylację okien i drzwi; nigdy nie zasłaniaj kratek
wentylacyjnych; nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane; zainstaluj
czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia
Twoja rodzina. Tylko czujka pozwoli ci stwierdzić obecność tlenku węgla.
Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek
m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż
raz w roku.
Informator „NIE dla czadu”, film edukacyjny oraz
ulotka są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – www.msw.gov.pl oraz
stronie internetowej Komendy Głównej Straży Pożarnej – www.straz.gov.pl.
Opracował
Insp. Gminnego Centrum Reagowania UM
Zenon Romańczukiewicz
w oparciu o materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej „NIE dla czadu”.
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Apel do mieszkańców gminy Niemodlin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie,
w związku z trwającym okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców i lokalnych instytucji w gminie Niemodlin o zgłaszanie do ośrodka wszelkich informacji o osobach i rodzinach
przebywających w warunkach zagrażających ich
zdrowiu i życiu, w tym informacji na temat osób
bezdomnych przebywających w pustostanach,
altankach, klatkach schodowych.
Wszelkie informacje prosimy kierować
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie,
ul. Boh. Powstań Śląskich 37nr. tel. 77 4607 945.
Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.
OPS Niemodlin

Kampanie profilaktyczne w gminie Niemodlin
Gmina Niemodlin uczestniczyła w bieżącym roku w ogólnopolskich kampaniach
profilaktycznych pod nazwami „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę.”
Celem kampanii było m.in. zwiększenie zaradności
dzieci imłodzieży szkolnej poprzez rozwijanie umiejętności
radzenia sobie wtrudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie bierności ibezradności, wzmacnianie więzi rodzinnych, dostarczanie wiedzy o zachowaniach asertywnych
w sytuacjach namowy do palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania narkotyków oraz podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez udziału używek.
Wszystkim jednostkom oświatowym zterenu gminy zostały dostarczone odpowiednie materiały edukacyjne.
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zrealizowano szereg konkursów indywidualnych. Prace
konkursowe były oceniane przez organizatora kampanii, który z tysięcy prac nadesłanych do biura kampanii, wyłonił te najlepsze i wskazał laureatów konkursów,
w tym uczniów naszych szkół:
1/ Szymona Muszyńskiego – PSP w Rogach,
2/ Oliwię Muszyńską – PSP w Rogach,
3/ Ewę Muchę – PSP w Graczach,
4/ Dominika Hapanowicza – PSP w Graczach,
5/ Dominikę Jadach – PG w Graczach.
Wręczenia nagród uczniom dokonali dyrektorzy
wymienionych szkół. Burmistrz Niemodlina gratuluje
nagrodzonym i dziękuje za zaangażowanie w kampaniach uczestnikom, nauczycielom i koordynatorom.

Szkolenie z procedury „Niebieska karta”
W dniu 16 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie odbyło się zorganizowane z inicjatywy burmistrza Niemodlina szkolenie dla służb
współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Niemodlin.
Udział w szkoleniu wzięło 31 osób, w tym członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy wrodzinie wgminie Niemodlin oraz członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wNiemodlinie, atakże: pracownicy socjalni, policjanci,
nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, wychowawcy świetlicy środowiskowej, pielęgniarki z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Uczestnikom przybliżono teorię zjawiska i faz przemocy domowej oraz zadania i kompetencje poszczególnych instytucji związane z założeniem „Niebieskiej karty” i dalszą procedurą postępowania w tej sprawie.
Ponadto omówiono krok po kroku sposób wypełniania
formularzy „Niebieskiej karty”.
Szkolenie uwrażliwiło uczestników na problem
przemocy w rodzinie i pozwoliło na zwiększenie ich
umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku.
Zofia Gwóźdź-Wąchała
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Złote Gody

Najmłodsze wykonawczynie

25 października br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
nadanych przez Prezydenta RP dla par,
które mogą pochwalić się pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim.
Jubilatom w imieniu prezydenta medale
wręczył burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.

Złoci jubilaci odznaczeni medalem:
Olga i Bohdan Bernaccy z Gościejowic,
Józefa i Jerzy Błaszczykowie z Sadów,
Krystyna i Witold Domalewscy z Gościejowic,
Czesława i Dominik Farasiewiczowie z Piotrowej,
Krystyna i Czesław Gapowie z Niemodlina,
Kazimiera i Romuald Grębowcowie z Niemodlina,
Wanda i Edward Jędrzejczykowie z Niemodlina,
Antonina i Czesław Łozowiccy z Niemodlina,
Maria i Władysław Mazurowie z Niemodlina,
Janina i Henryk Moździerscy z Niemodlina,
Janina i Tadeusz Pikusowie z Graczy,
Zuzanna i Bogdan Piwkowie z Niemodlina,
Romualda i Marian Ratuszni z Niemodlina,
Wanda i Kazimierz Taratuta z Rzędziwojowic,
Teresa i Ryszard Winiarczykowie z Niemodlina.

13 listopada br. w niemodlińskim
Ośrodku Kultury gościł dziecięcy zespół
wokalno-taneczny Perła z Doliny. Młodzi
wykonawcy po raz kolejny przyjechali
do Niemodlina razem ze swoim księdzem
proboszczem Krzysztofem Panasowcem.
– Jak można kochać Polskę za granicą? Można
kochać poprzez naukę języka polskiego, przez poznawanie historii i geografii Polski. Można poznawać jej
kulturę i zwyczaje: pieśni i tańce – mówił ze sceny ks.
Panasowiec do obecnych na widowni dorosłych
i przede wszystkim dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1. – Zobaczcie, jak dzieci z Doliny kochają Polskę.
Występ Perły był podzielony na dwie części.
Pierwsza miała związek z obchodzoną dwa dni wcześniej rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległo-

Perła z Doliny
ści. Dziewczyny w strojach ludowych zaśpiewały polskie pieśni patriotyczne. Część ta zakończyła się tańcem-alegorią, przedstawiającą upadek i zabory Polski, a następnie jej odrodzenie. Druga część była
bardziej ludowa i wesoła. Znalazły się w niej ludowe
pieśni polskie i ukraińskie. Szczerość i emocje występujących na scenie dziewczyn bardzo szybko udzieliły się dzieciom na widowni, które wspólnie śpiewały Przybyli ułani czy Mój sokole. Jednak najwięcej
entuzjazmu wyzwoliły prezentowane tańce. Ich słowiańska skoczna melodia i energiczny rytm sprawiły, że uczniowie na widowni nie tylko klaskali do rytmu, ale wstawali i tańczyli. Młode tancerki z Doliny
tańczyły do największych hitów Rusłany, która
w 2004 roku wygrała Eurowizję dla Ukrainy. Ciekawe, że tak bardzo podobały się tańce, które wieloma
elementami nawiązywały do ludowych tańców huculskich. Jakże różne są te tańce od współcześnie wszędzie pokazywanych tanców muzyki hiphopowej. Dlatego nie dziwi, że występ dzieci z Doliny zakończył się
dwukrotnym bisem. Wcześniej jednak burmistrz Mirosław Stankiewicz podziękował młodym wykonawcom i wręczył kosz słodkości.
– Cieszę się, że nasze dzieci zostały tak wspaniale przyjęte. Będzie to dla nich wielka motywacja
do uczenia się i przygotowywania następnych występów – powiedział po zakończeniu ks. Panasowiec.
mk

Zespół Perła z Doliny

Na uroczystości osobiście odznaczenia odebrało dwanaście małżeństw. Panie Józefa Błaszczyk i Janina Moździerska odebrały je w imieniu
własnym i mężów. Szanownym jubilatom burmistrz podziękował w imieniu całej gminy za to,
że swoją pracą i postawą przyczyniają się do jej
rozkwitu. Życzył na kolejne lata zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia ze współmałżonków i najbliższej rodziny. Zebrane pary małżeńskie złożyły
także ślubowanie: „W dniu naszych Złotych Godów wyrażam mojej żonie/mężowi serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość, przywiązanie
i opiekę. Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe”.
mk

Trzymamy rękę na pulsie
• 2 listopada br. w miejscowości Sarny Wielkie policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 17letniego mieszkańca powiatu opolskiego poszukiwanego przez WR KMP Wałbrzych. Czynność
prowadzi KMP w Wałbrzychu.
• 3 listopada br. w Niemodlinie na ulicy
Spor towej policjanci z KP Niemodlin zatrzymali
nietrzeźwego rowerzystę, mieszkańca powiatu
opolskiego.
• 4 listopada br. w Niemodlinie na parkingu
przy ulicy Opolskiej nieznany sprawca skradł samochód osobowy marki Seat Ibiza. Postepowanie
prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 32 tys. zł.
• 4 listopada br. w Niemodlinie na ulicy
Opolskiej nieznany sprawca wybijając szybę, włamał się do samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, z którego skradł radioodtwarzacz.
Straty 300 zł.

• 4 li sto pa da br. w Gra czach nie zna ny
sprawca z otwar tego garażu skradł kosiarkę marki NAC. Straty 500 zł.
• 11 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Spor towej po li cjant bę dą cy po za służ bą, za trzy mał nie trzeź we go miesz kań ca po wia tu
opolskiego, który kierował samochodem mar ki
Volks wa gen.
• 15 listopada br. w miejscowości Gracze
nie zna ny sprawca z otwar te go do mu
skradł 700 zł. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
• 17 listopada br. w Niemodlinie na ulicy
Lwowskiej nieznany sprawca wyłamując zamek
w drzwiach, włamał się do altanki, z której skradł
dwa fotele. Straty 500 zł.
• 20 listopada br. w Niemodlinie na ulicy
Osiedle Piastów patrol z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego mieszkańca powiatu Nysa,
który kierował samochodem osobowym mar ki
Fiat Uno.
Zebrał M. G.

Wieści z gminy

Pomóżmy Bartkowi
W 2009 roku, kiedy w szkole Bartkowi Sosnowskiemu zdrętwiała ręka i nie mógł nią pisać, lekarz zdiagnozował tężyczkę. Kolejne ataki choroby, zwłaszcza trudności z chodzeniem czy drętwienie drugiej ręki
spowodowały, że Bartek dopiero wiosną tego roku został
skierowany na badanie rezonansem magnetycznym.

Oczywiście, gdyby czekał na rezonans z Narodowego Funduszu Zdrowia, to badanie miałby
w marcu przyszłego roku. Musiał zrobić to prywatnie, ale jego rodziców nie było na to stać. Dzięki
współpracownikom ojca, którzy w pracy złożyli
się na to badanie, Bar tek został właściwie zdia-
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gnozowany. Okazało się, że choruje na stwardnienie rozsiane. Leczenie choroby polega na przyjmowaniu co drugi dzień zastrzyków, których miesięczny koszt to cztery tysiące złotych. W opolskim
oddziale NFZ-u nie został zakwalifikowany do leczenia na koszt państwa. Jednak rodzice nie ustawali w poszukiwaniach. Udało się w Małopolsce.
Teraz Bar tek musi co miesiąc jeździć do Krakowa
po lekarstwa.
„Jeszcze niedawno myśleliśmy, że to wstyd prosić kogoś o pomoc finansową. Teraz my jesteśmy
w takiej sytuacji, gdzie potrzebujemy takiej pomocy.
Nasz syn, Bar tek, ma 19 lat i jest chory na SM
(stwardnienie rozsiane). Jest to bardzo ciężka i przewlekła choroba. Potrzebujemy pieniędzy na leki i rehabilitację”.
Jak pomóc?
Będzie okazja przekazać 1 % podatku na cel
charytatywny. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać numer KRS: 0000338878 Fundacja Dobro Powraca. W informacjach uzupełniających cel szczegółowy nazwisko i imię: leczenie Bartłomiej Sosnowski.
Można też wpłacać darowizny na konto BRE
Bank SA: 95114011400000213354001001, podając w tytule przelewu Bartłomiej Sosnowski.
„Będziemy Wam ogromnie wdzięczni za każdy
grosz przekazany dla naszego syna Bartka. Bez Waszego zaangażowania nie osiągniemy wiele! Wszystko polega na haśle: Podaj dalej. Podaj dalej. Dziękujemy Wam wszystkim razem i każdemu z osobna”.
Z pozdrowieniami
rodzice Bartka Sosnowskiego i Bartek

Daj szansę rodzinie
w potrzebie – zostań
darczyńcą w Niemodlinie!
Przygotuj Paczkę dla wybranej przez
Ciebie potrzebującej rodziny z gminy Niemodlin – zostań darczyńcą Szlachetnej
Paczki!
Zbierz swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych
i razem przygotujcie Szlachetną Paczkę – wspólnymi siłami uda Wam się zdziałać więcej i spełnić
więcej potrzeb rodziny, która nie z własnej winy
znalazła się w trudnej sytuacji. Paczkę możesz
przygotować również z pracownikami swojej firmy,
klasą w szkole, sąsiadami, każdą inną grupą ludzi
chcących pomóc komuś, kogo los doświadczył boleśniej niż Ciebie.
Aktualnie na stronie www.szlachetnapaczka.pl jest dostępna baza rodzin potrzebujących
Waszego wsparcia. Można w niej poznać ich historię i wybrać jedną, dla której w grupie przygotujecie pomoc na miarę własnych możliwości
w realizacji potrzeb rodziny. Po zalogowaniu
się jednej osoby (pełnoletniej) z grupy darczyń-

ców na stronie www.szlachetnapaczka.pl, skontaktuje się z nią wolontariusz, który będzie służył wsparciem i ewentualną pomocą przy realizacji paczki.
Gotową Paczkę darczyńcy dostarczają 8 lub 9
grudnia do tzw. magazynu (ul. Opolska 34 – budynek Zespołu Szkół), gdzie spotkają się z wolontariuszem rodziny, dla której przygotowywali Paczkę.
Wolontariusze przekażą Wam relację z dostarczenia Paczki rodzinie!
Łzy wzruszenia i radość to najpiękniejsze podziękowania za Waszą pomoc!

Nie patrzcie na świat tylko przez szybę własnego ciepłego domu.
Nie bójcie się otworzyć drzwi, wyjść i zaangażować się.
My, w Paczce już to robimy i teraz zapraszamy Was, żeby zmieniać świat razem z nami.
Lider rejonu Niemodlin Violetta Szczyrk
oraz wolontariuszki Szlachetnej Paczki: T. Śnieżek, M. Dawidziak, G. Janusz, M. Bartoszewska, A. Korzeniowska, J. Kamaryk,
B. Oleksa, M. Palak, L. Ostrowska, I. Witkowska, K. Kristman
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działania przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu oraz obejrzeli film-zapis warsztatu prowadzonego przez jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów różnościowych, Jane
Elliott. Udział w projekcie był bezpłatny.
Elżbieta Woźniak

Dyplomy dla stypendystów

Święto Odzyskania
Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Graczach
„I przez szacunek dla przeszłości ten
dzień na zawsze dla Polaka pozostał
Dniem Niepodległości”. 13 listopada br.
obchodziliśmy w naszej szkole najważniejsze polskie święto narodowe związane
z odzyskaniem niepodległości po 123 latach zaborów.
Poprzez zabawę w robienie kotylionów w biało-czerwonych barwach, włączyliśmy się w obchody
Święta Niepodległości. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele w tym dniu nosili przypięte biało-czerwone
kotyliony lub flagi. Podkreśliło to jeszcze bardziej
podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania.
Podczas uroczystego apelu klasa III wygłosiła
wiersz „11 listopada”, a uczniowie Publicznego Gimnazjum w Graczach przedstawili montaż poetycki
„Jak uczcić 11 listopada?”. Zespół wokalny uczniów
klas I – VI Szkoły Podstawowej w Graczach wykonał
wiązankę pieśni patriotycznych. Piękną scenografię,
dopełniającą podniosłość tej uroczystości, wykonała
Katarzyna Kristman. Dzieci pracowały pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Jędry, Katarzyny Kristman, Bogumiły Sanojcy-Tuły.
Małgorzata Jędra

ABC tolerancji
Uczniowie klasy II LO Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zakończyli realizację projektu „ABC tolerancji”, prowadzonego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pod patronatem
Konsulatu Generalnego RFN.
Tematem przewodnim spotkań była tolerancja,
akceptacja i integracja, czyli jak na co dzień żyć
w duchu akceptacji innych i integracji w Europie.
Uczniowie musieli odpowiedzieć sobie na pytania:
Czy uważasz, że jesteś naprawdę tolerancyjna/y? Co
myślisz o ludziach bezdomnych, homoseksualistach
czy cudzoziemcach? Czy wiesz, na czym polega tolerancja inności?
Do udziału w projekcie „ABC tolerancji” zakwalifikowały się trzy szkoły z województwa śląskiego
i jedna z województwa opolskiego. W każdej szkole
odbyły się 4 spotkania, które prowadziła doświadczona trenerka Katarzyna Opielka. Spotkania miały formę warsztatów i interaktywnych ćwiczeń, wprowadzających w tematykę istniejących stereotypów
i uprzedzeń oraz skutków dyskryminacji. Uczyły umiejętności, jak w życiu codziennym żyć w duchu akceptacji innych i integracji w Europie. W ramach zajęć
uczniowie spotkali się także z osobą wspierającą

Dnia 15 listopada 2012 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły im. Fryderyka
Chopina w Opolu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2013.
W gronie wyróżnionych uczniów z województwa
opolskiego jest także Bożena Maligłówka, uczennica
klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu
Szkół w Niemodlinie. Bożena jest osobą o wzorowej
kulturze osobistej, od lat osiąga wyróżniające wyniki w nauce, reprezentuje szkołę w konkursach, a także bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
Elżbieta Woźniak

Dzień Dobroci Dla Zwierząt
w Jedynce
4 października to Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt. Właśnie tego dnia
uczniowie klas IIIa i IIIc z „Jedynki” razem
z opiekunami wybrali się na wycieczkę
do lasu w Szydłowie.
Odbyła się tam nietypowa lekcja przyrody zorganizowana i poprowadzona przez Krzysztofa Piątka i Zenona Świątka z koła łowieckiego „Cietrzew”,
działającego w obrębie Nadleśnictwa Tułowice. Spacer po lesie w przepięknej scenerii, sprzyjającej obserwacjom pogodzie i bardzo ciekawe opowieści
panów, były doskonałą okazją do przybliżenia wiadomości przyrodniczych. Dzieci miały możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w wielu zabawach i konkursach. Chętnych nie brakowało. Wszyscy uczestnicy
wycieczki otrzymali ciekawe nagrody, a zwycięzcy
konkursów piękne dyplomy i medale.
Dodatkową atrakcją wyjazdu było ognisko i pieczenie kiełbasek na leśnej polance. Wszystkie nagrody i poczęstunek ufundowali i przygotowali członkowie koła łowieckiego. Naszym dobroczyńcom
z całego serca dziękujemy!
Uczniowie klas 3a i 3c wraz z opiekunami Bożeną Słodkowską, Anną Rawską
i Aleksandrą Hajtałowicz

Dzień Patrona w Szkole
Podstawowej nr 2
w Niemodlinie
Jak co roku, 7 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Myślą przewodnią tegorocznej uroczystości
było hasło „Badamy i wyciągamy wnioski
jak Maria Skłodowska-Curie”.
Tego dnia wszyscy przyszli odświętnie ubrani,
a zamiast lekcji odbywały się inne zajęcia. Nasi
uczniowie wiedzą, że dużą część swojego życia wielka uczona spędziła w laboratorium, poświęcając się
badaniom nad m. in. promieniotwórczością. Stąd pomysł, by pokazać, jak pracowała nasza patronka, or-

ganizując szkolne laboratorium. Jednocześnie była to
okazja na poznanie różnych form oszczędzania – nie
tylko pieniędzy – i dbania nie tylko o nasz portfel (bo
prężnie działa SKO), lecz o zdrowie i środowisko.
Uczniowie w swoich salach wraz z wychowawcami wykonali gazetki na temat życia i pracy naszej
patronki. Zapoznali się z przygotowanymi materiałami na temat szkodliwości promieniotwórczości i wykorzystywania jej w dobrych celach, jak np. uzyskiwanie energii, leczenie chorób nowotworowych,
odkrywania pęknięć w kościach i metalowych konstrukcjach. Wykonali następnie plakaty na ten temat.
Komisja najwyżej oceniła dzieło klasy 2 i 4b. Magdalena Gibas i Joanna Lelek przygotowały quiz wiedzy,
w którym uczniowie klas 4-6 musieli wykazać się dużą wiedzą o patronce. Pierwsze miejsce zdobyła Izabela Bober z klasy 4B, drugie – Wiktoria Gajewska
i Robert Widz, a trzecie Paulina Żelazna.
W pozostałym czasie wszystkie klasy przeprowadzały doświadczenia i uczyły się prawidłowo wykonywać podstawowe czynności chemika. Doświadczenia
dotyczyły podstawowych zjawisk wokół nas, takich
jak równowaga na dźwigni dwustronnej – huśtawka
z groszami, dlaczego „oliwa zawsze na wierzch wypływa”, czy szacowanie objętości naczyń i jej pomiar za pomocą wskazanych przyrządów (zlewki
i strzykawki). Uczniowie mieli też rozwiązać problem, jak policzyć grosiki (a zbieramy ich dużo
w szkole) bez liczenia, wykorzystując wagę, kalkulator i informacje o masie bilonów, którą musieli odszukać w tabeli. Z tym zadaniem najlepiej poradziła sobie klasa 4b i 5.
Myślę, że najciekawsze zajęcia odbyły się w laboratorium pod czujnym okiem Magdaleny Gibas
i wychowawców. W tym prowizorycznym laboratorium znalazły się zlewki, kolby, pipety, probówki,
saczki i inne sprzęty laboratoryjne, które na wstępie
dzieci miały rozpoznać po opisie i w karcie pracy
wkleić odpowiedni rysunek do nazwy. Później podzielili się na grupy i uczyli się zgodnie z pokazaną instrukcją prawidłowo odczytywać wyniki pomiaru
i zakres przyrządów, miareczkować za pomocą pipety, składać sączek, przesączać mieszaninę gleby
z wodą, wyznaczać objętość przedmiotu o nieregularnym kształcie. W tym momencie nasi uczniowie
pracowali jak nasza patronka, wykonywali trudną
i precyzyjną pracę chemika. Najlepiej poradziła sobie z tym zadaniem klasa 6.
Dzień Patrona przebiegał w duchu zdrowej rywalizacji między klasami i dobrej zabawy połączonej
z nauką, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły. Wygrali uczniowie klas 1
i 5. Nagrody dla uczniów i klas zostały wręczone
na apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Katarzyna Bilińska

Jesień w bibliotece
W październiku br. w bibliotece w Niemodlinie, w oddziale dla dzieci, odbyły się
spotkania dla młodych czytelników z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych.
Najmłodsi obejrzeli prezentację multimedialną
„Jesień”, podczas której dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wzięli udział w głośnym czytaniu wesołego
opowiadania o Kubusiu Puchatkowa sterta liści, tematycznie związanego z jesienią, a także z ochotą
odpowiadali na pytania i liczne zagadki dotyczące jesieni. Uczniowie mogli też wysłuchać fragmentu
Czterech pór roku Antonio Vivaldiego – Jesień oraz
z entuzjazmem i radością uczestniczyli w zabawach:
kasztanowej sztafecie, jesiennej dramie i słoneczni-
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kowym tańcu do muzyki Fryderyka Chopina. Na zakończenie miło spędzili czas w kąciku z książkami
„Bajkowe Królestwo”.
Dorota Olszewska

XVII Konkurs Wiedzy o BHP
w Rolnictwie
Dnia 9 listopada br. w Zespole Szkół
w Niemodlinie odbył się etap powiatowy XVII Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.
Do etapu wojewódzkiego z naszego powiatu
weszły dwie osoby:
Paulina Żmuda z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
uzyskując 29 na 30 punktów oraz Sandra Dudek
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu, uzyskując 27 na 30 punktów.
Dalsze zmagania Pauliny będą miały miejsce 30
listopada w Opolu, kiedy to odbędzie się etap wojewódzki tegoż konkursu. W etapie wojewódzkim,
oprócz Pauliny, Zespół Szkół reprezentować będzie
też Bożena Maligłówka (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Za obie nasze reprezentantki trzymamy kciuki i życzymy sukcesu.
Katarzyna Drabik

Międzynarodowy miesiąc
bibliotek szkolnych
Z tej okazji w dniach 15-20 X 2012 r.
w bibliotece Zespołu Szkól w Niemodlinie
zaprezentowana została wystawa poświęcona 5-tej rocznicy śmierci Władysława
Kopalińskiego (1907-2007).
Ten wybitny leksykograf, tłumacz i wydawca jest
autorem popularnych słowników, leksykonów i encyklopedii. Biblioteka szkolna dysponuje różnymi pozycjami tego autora i wszystkie są dostępne dla
uczniów. Na lekcjach bibliotecznych uczniowie mogli poznać sylwetkę i twórczość autora, zapoznać się
z zawartością eksponowanych książek, a następnie
rozwiązać quiz sprawdzający umiejętność korzystania z poszczególnych słowników.
Okazuje się, że nawet w dobie Internetu książka
jest obecna i niezbędna w życiu codziennym, a korzyści z jej użytkowania nieocenione. „Ten, kto chce zdobyć wiedzę, musi książki cenić wyżej od złota i drogich
kamieni” (Jan Amos Komeński). Zafascynowanych
słowem pisanym zapraszam do biblioteki.
Agnieszka Tracz

Noc w Hollywood
19 października br. w Zespole Szkół
w Niemodlinie odbyła się „Noc w Hollywood”. Chętni uczniowie gimnazjum wzięli
udział w tej zabawie. Była to na pewno nowość, ponieważ szkoła nigdy wcześniej nie
organizowała tego typu imprez.
W planie mieliśmy oglądanie filmów, karaoke,
tańce, zabawy oraz pokaz mody. Po przybyciu
na miejsce, wszyscy się poznali, zjedliśmy wspólną
kolację, popijając gorącą herbatą. Pomimo nieudanego seansu filmowego (zawiodła technika), bawiliśmy się znakomicie – nikt nie podejrzewał, że gimnazjalistom spodobają się harcerskie zabawy, pląsy
i gry, w które grają dzieci. Największą atrakcją wie-

czoru był taniec Belgijka. Nawet nasze nauczycielki
dały się wciągnąć w kółko, świetnie się przy tym bawiąc. Kilka uczennic postarało się o przebranie
na pokaz mody. Tym sposobem dosiedzieliśmy
do około czwartej rano, kiedy to już większość zasnęła dzięki Pani Dawidziak, która uśpiła nas kołysanką
w wersji gitarowej. Niestety o 6:30 musieliśmy wstać.
Było ciężko, ale daliśmy radę. Następnie posprzątaliśmy całą salę i korytarz, po czym udaliśmy się
do domów. Chyba wszyscy przespali całą sobotę, ale
było warto. Rzeczywiście było super. Każdy dopytuje się, kiedy kolejna noc w szkole.
Dziękujemy naszym nauczycielkom za pomysł,
zorganizowanie oraz poświęcenie swojego czasu.
Dominika Grin III bg

Pasowanie na przedszkolaka
Dzień 25 października br. pozostanie
na długo w pamięci dzieci trzyletnich z Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajka” i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się
pierwsza ważna przedszkolna uroczystość
– Pasowanie na przedszkolaka.
Uroczystość ta jest szczególnie ważna dla nowo
przyjętych dzieci. Święto rozpoczęło się od powitania
gości i przedstawienia części artystycznej, w której
maluszki zaprezentowały swoje umiejętności, dając
tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc
piosenki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka
na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania oraz słodki upominek.
Barbara Grządziel

Profilaktyka uzależnień
Wszystkich zainteresowanych problemem uzależnień – pedagogów, nauczycieli, terapeutów, rodziców – chętnych poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko
rozumianej profilaktyki, zapraszamy
do korzystania ze zbiorów MGBP w Niemodlinie.
Warto skorzystać z literatury i innych materiałów tematycznych, będących źródłem pomocy merytorycznej i dydaktycznej w zadaniach wychowawczych rodziców oraz specjalistów. Wykaz
zakupionych publikacji – książek oraz filmów – jest
dostępny na stronie internetowej biblioteki http://biblioteka-niemodlin.pl. Zapraszamy!
Małgorzata Nawrocka-Badeja

Wyjątkowa lekcja
18 października br. uczniowie starszych klas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie mieli okazję uczestniczyć
w wyjątkowym spotkaniu. Kierownik Zespołu Obsługi Klienta Banku PKO w Niemodlinie, Agnieszka Gajewska, zaprosiła
ich, by w ramach programu Szkolnej Kasy
Oszczędnościowej przybliżyć im rolę, jaką
pełnią banki.
W spotkaniu uczestniczyło 24 uczniów. Zostali oni serdecznie przyjęci przez pracowników Ban-
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ku PKO. Po przywitaniu przez panią Agnieszkę Gajewską, pracownik banku, pan Tomasz Świech,
opowiedział dzieciom o historii banków oraz ich roli we współczesnym świecie. Panie: Ewelina Wałtosz i Katarzyna Florczak skupiły się na historii
waluty i zagadnieniami związanymi z historią pieniądza. Ich wystąpienie zakończył quiz, a poprawne odpowiedzi były nagradzane upominkami. Nie
zabrakło też zabawy połączonej z nauką. Dzieci
rozpoznawały nominały monet, liczyły je i na tej
podstawie dobierały się w grupy. Pani Ewelina
Wałtosz pokazała uczniom, w jaki sposób można
sprawdzić autentyczność pieniędzy. Młodzi ludzie
dowiedzieli się, jak w banku liczy się pieniądze. Zaprezentowała to pani Helena Wyszyńska. Dzieci
mogły samodzielnie przeliczyć banknoty na specjalnej maszynie do liczenia.
Nie zabrakło ciekawostek w postaci prezentacji monet okolicznościowych. Dzięki pani Renacie
Kut, zgromadzeni dowiedzieli się, jak zbudowana
jest prawdziwa kar ta bankomatowa. Wprowadzono pojęcie PIN i uczulono młodych ludzi, że PIN powinien być chroniony, by uniknąć kradzieży. Każdy
uczeń miał okazję zobaczyć działanie i poznać funkcje bankomatu. Pani Beata Choroszy i pani Małgorzata Leżuch opowiedziały obecnym o oszczędzaniu i o kredytach. Na koniec dzieci miały
niepowtarzalną okazję zadać kilka pytań bankierom, którzy z uśmiechem na ustach udzielali na nie
odpowiedzi. Podkreślano ważne kwestie, między
innymi szacunku do zarobionego pieniądza, postępowania ze zniszczonymi lub fałszywymi nominałami, oszczędzania, uczciwości.
Było to naprawdę ciekawe, świetnie zorganizowane i pouczające spotkanie. Wszyscy pracownicy
banku z wielkim zaangażowaniem prezentowali
określone kwestie. Opiekunowie grupy: Danuta Babicz i Michał Jędra byli pod wrażeniem talentu dydaktycznego osób, które opowiadały o swojej pracy.
Dyrektor, nauczyciele, a przede wszystkim
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie serdecznie dziękują Bankowi PKO w Niemodlinie
za niezwykłą lekcję. Zapamiętamy ją i skorzystamy
z niej w dorosłym życiu – to pewne, jak w banku!
Danuta Babicz

Strrraaaszny wieczór
w bibliotece
W piątkowy wieczór 26 października
br. w bibliotece miejskiej miała miejsce halloweenowa impreza – „Strrraaaszny wieczór w bibliotece”, w której uczestniczyli
uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja Halloween
– święto duchów, wprowadzająca nastrój tajemniczości i magii, którą dopełniał wystrój pomieszczeń
bibliotecznych: dynie, papierowe duchy a także niezliczona ilość nietoperzy i pająków. Dzieciom podobały się halloweenowe wróżby i zabawy: łowienie jabłek bez pomocy rąk, przebieranie swoich kolegów
za mumie, chwytanie ciastka, odgadywanie kalamburów oraz naśladowanie najdziwniejszego chodu,
najstraszniejszej pozy, najokropniejszego śmiechu
i przerażającego krzyku. Nie zabrakło również „strrraaasznych przysmaków” oraz tańców przy halloweenowej muzyce, podczas której uczniowie dali upust
swoim tanecznym talentom. Na zakończenie zasiedli przed dużym ekranem i obejrzeli film Królewna
Śnieżka i Łowca.
Dorota Olszewska
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Urodziny książkowego misia

Święto drzewa
Dzień 29 X 2012 r. w naszym przedszkolu ogłosiliśmy „Świętem drzewa”.
Do obchodów tego święta zachęcono wszystkie
dzieci i panie w przedszkolu. Ten dzień został ogłoszony dniem zielonym. Z tej to okazji, zarówno dzieci, jak i wychowawcy grup, przyszli do przedszkola
ubrani na zielono.
Grupa 4-latków „Żabki” z pomocą Małgorzaty
Piłasiewicz i Barbary Grządziel przygotowały program artystyczny z konkursami ekologicznymi pt:
„Leśne zmartwienia”. Na program zostali zaproszone dzieci z pozostałych grup przedszkolnych, a w godzinach popołudniowych rodzice dzieci z grupy „Żabek”. Celem programu artystycznego i konkursów
było uświadomienie dzieciom, że życie ludzi bez otaczającego nas świata roślin i zwierząt nie istnieje.
Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia,
czerpie on ze świata przyrody. Zakończeniem święta drzewa było posadzenie drzewka na terenie przedszkola jako znak, że jesteśmy miłośnikami przyrody
i najbliższego otoczenia.
Małgorzata Piłasiewicz,
Barbara Grządziel

Ta, co nie zginęła

Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, w Zespole Szkół im.
Bolesława Chrobrego odbył się uroczysty
apel przygotowany przez uczniów klas
pierwszych i drugich gimnazjum pod kierunkiem Doroty Moździerskiej.
Montaż słowno-muzyczny zatytułowany: Ta, co
nie zginęła był chwilą refleksji nad historią naszej ojczyzny i trudną drogą do upragnionej wolności.
Oprawę muzyczną zapewnili Maria Dawidziak oraz
Waldemar Juzwa. Podczas apelu zostały również
rozdane dyplomy i nagrody dla zdobywców pierwszych miejsc w szkolnym konkursie historycznym „11
listopada – Polaków droga do wolności”. Nagrody
otrzymali: Aneta Wąchała kl. II b – I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, Maria Kosterkiewicz
kl. III a LO – I miejsce w kategorii klas licealnych, Aneta Kuc kl. I ZSZ – I miejsce w kategorii klas zawodowych. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Dorota Moździerska

W dniach 15-16 października br. niemodlińska biblioteka włączyła się do akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach
której obchodziła „Urodziny Książkowego Misia”.
Z tej okazji zaproszeni do wspólnej akcji uczniowie
klas szóstych ze szkół podstawowych w Niemodlinie
zawitali u swoich młodszych kolegów w przedszkolach. Czytali im wesołe i zabawne książeczki, których
bohaterami były misie. Głośne czytanie w wykonaniu
uczniów spodobało się przedszkolakom, gdyż wysłuchały opowiadań i wierszyków o niedźwiadkach z dużym zainteresowaniem i skupieniem oraz nagrodzili
czytających uśmiechami i gromkimi brawami.
Dorota Olszewska

Wizyta na Politechnice
Opolskiej
22 października br. uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół
w Niemodlinie gościli w kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej. W Instytucie Konfucjusza obejrzeliśmy wystawę chińskiego rękodzieła: meble, lampiony,
rzeźby itp., jednak najwięcej emocji wzbudziła lekcja języka chińskiego.
Dzięki cierpliwości naszych chińskich wykładowców, nauczyliśmy się kilku podstawowych zwrotów
grzecznościowych. Nie było łatwo, na początku trema paraliżowała mówców, ale po kilkunastu minutach wszyscy bawili się doskonale.
Instytuty Konfucjusza to sieć organizacji non-profit powoływanych przez Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego
(w skrócie Hanban), których celem jest propagowanie języka chińskiego i chińskiej kultury. Patronem Instytutów jest chiński mędrzec, nauczyciel i filozof
Konfucjusz. W Instytutach prowadzone są kursy języka chińskiego, organizowane konkursy i egzaminy
państwowe HSK z tego języka. Instytucje te zajmują
się również propagowaniem chińskiej sztuki poprzez
organizację wystaw, przeglądów filmowych czy prelekcji. Pierwszy Instytut Konfucjusza w Polsce utworzono w 2006 w Krakowie. W 2008 r. otwarto trzy
następne Instytuty: w Opolu, działający przy Politechnice Opolskiej, Poznaniu (przy Uniwersytecie Adama
Mickiewicza) i Wrocławiu (na Uniwersytecie Wrocławskim).
Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Muzeum Politechniki Opolskiej z kolekcją lamp rentgenowskich o różnych zastosowaniach: medycznych,
przemysłowych, security, do dyfrakcji oraz fluorescencji rentgenowskiej. Ponadto w muzeum znajdują się także kompletne aparaty rentgenowskie, jak
również wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie stosowane z promieniowaniem rentgenowskim (filtry,
detektory, soczewki rentgenowskie, wzmacniacze
obrazu, kamery itp.), a także fotografie rentgenowskie. Największym zainteresowaniem zwiedzających

cieszyły się fotografie osób wykonane skanerami
prześwietlającymi ludzi np. na lotniskach.
Elżbieta Woźniak

Wspólnie przeciw przemocy
w rodzinie w gminie
Niemodlin
To tytuł projektu profilaktycznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, koordynowanego przez
p. Edytę Kapuścińską. W ramach tego projektu w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego odbyła się prelekcja dla rodziców
pt. „Jestem rodzicem przyjaznym”, którą
poprowadziła p. Kamila Dominiak – psycholog z firmy Illustro w Opolu.
Licznie zgromadzeni rodzice wysłuchali wystąpienia psychologa, otrzymali materiały informacyjne
oraz skorzystali z możliwości bezpośredniej rozmowy po spotkaniu.
Również w ramach realizacji zdań projektu profilaktycznego, kilka dni wcześniej pani psycholog spotkała się z radą pedagogiczną Zespołu Szkół, gdzie
także poruszano problem przemocy w rodzinie.
Elżbieta Woźniak

Zachowaj trzeźwy umysł
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa
w Rogach wzięła udział w ogólnopolskiej
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem
„Zdrowy rozsądek daje radę”.

Celem przewodnim tej kampanii było wspieranie
uczniów w realizacji celów życiowych. Zachęcenie dzieci do marzeń i stawiania sobie ambitnych celów. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań to zadanie dla dorosłych (nauczycieli i rodziców). Szczególnie
zwracano uwagę na postawy asertywne oraz przeciwdziałanie wyuczonej bezradności.
Nasi uczniowie wzięli udział w pogadankach
profilaktycznych oraz w dwóch konkursach. Pierwszy
z nich, „Żabka czy motylek”, dotyczył pływania i należało odpowiedzieć na pięć pytań z tej dziedziny.
Drugi to konkurs plastyczny „To ja”. Zadaniem
uczestników było stworzenie autoportretu, podkreślającego mocne strony i zainteresowania autora. Prace
czwórki dzieci zostały wysłane do Fundacji Trzeźwego
Umysłu. Ucieszył nas fakt, że dwoje uczniów z klasy III zostało nagrodzonych. Zestawy kreatywne otrzymali Oliwia
Muszyńska oraz Szymon Muszyński. Laureaci odebrali
gratulacje i swoje nagrody w czasie szkolnego apelu 9 listopada br. z rąk dyrektor Jolanty Włoch.
Na tym nie kończą się poczynania naszych wychowanków. Zawsze chętnie uczestniczą we wszelkich konkurencjach sportowych, co sprzyja zdrowemu trybowi
życia i stanowi alternatywę dla zachowań ryzykownych. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach kampanii nasi uczniowie również aktywnie będą uczestniczyć.
Agnieszka Bieniek
szkolny koordynator kampanii
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XVIII Mały Bieg Skalnika Gracze 2012
W sobotę 17 listopada br. na bieżni boiska do piłki nożnej
Skalnika Gracze, już po raz osiemnasty odbył się Mały Barbórkowy Bieg Skalnika. Organizatorami biegu była Szkoła Podstawowa
w Graczach oraz Publiczne Gimnazjum w Graczach.
Sponsorzy nagród to Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych Bazalt-Gracze Sp.
z o.o. Bieg Skalnika uroczyście otworzył dyrektor gimnazjum – Eugeniusz Świątek, który życzył zawodnikom zajęcia jak najlepszych miejsc oraz podkreślił, że najważniejszy nie jest osiągnięty wynik, ale sam udział i propagowanie zdrowego
stylu życia.
Na stadionie zgromadziło się 129 zawodników i gorąco dopingujących kibiców, wśród których najgłośniejszą grupą byli rodzice najmłodszych biegaczy.
W biegach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy
Niemodlin. Zawodnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych: I grupa
– klasy 1,2; II grupa – klasy 3,4; III grupa – klasy 5,6; IV grupa – klasy 1,2,3, gimnazjum. Dystans był różny dla poszczególnych kategorii wiekowych. Dla zdobywców dwudziestu czterech czołowych lokat przygotowane były medale, dyplomy
oraz sprzęt sportowy wręczany przez dyrektora gimnazjum Eugeniusza Świątka,
dyrektora szkoły podstawowej Iwonę Trawkę, prezesa spółki Bazalt Gracze Andrzeja Miśtę, dyrektora OSiR-u w Niemodlinie Krzysztofa Kubiaka.

Wyniki XVIII Małego Barbórkowego Biegu Skalnika:
I kategoria wiekowa klasy I, II szkoły podstawowej – dziewczęta:
1. miejsce – Zuzanna Zając Szkoła Podstawowa w Rogach
2. miejsce – Ewelina Połowniak Szkoła Podstawowa w Rogach
3. miejsce – Nikola Wołowiec Szkoła Podstawowa w Graczach
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I kategoria wiekowa klasy I, II szkoły podstawowej – chłopcy:
1. miejsce – Piotr Duda Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
2. miejsce – Mateusz Kownacki Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
3. miejsce – Kacper Czubak Szkoła Podstawowa w Graczach
II kategoria wiekowa klasy III, IV szkoły podstawowej – dziewczęta:
1. miejsce – Barbara Romanowsza Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
2. miejsce – Marta Zabłocka Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie
3. miejsce – Marta Bernacka Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
II kategoria wiekowa klasy III, IV szkoły podstawowej – chłopcy:
1. miejsce –Dominik Rusnak Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
2. miejsce – Dominik Mucha Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie
3. miejsce – Kamil Kasperski Szkoła Podstawowa w Graczach
III kategoria wiekowa klasy V, VI szkoły podstawowej – dziewczęta:
1. miejsce – Laura Milińska Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie
2. miejsce – Patrycja Martynus Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
3. miejsce – Karolina Kamoń Szkoła Podstawowa w Graczach
III kategoria wiekowa klasy V, VI szkoły podstawowej – chłopcy:
1. miejsce – Kacper Żołędziowski Szkoła Podstawowa w Graczach
2. miejsce – Maciej Nowak Szkoła Podstawowa w Rogach
3. miejsce – Witold Majewicz Szkoła Podstawowa w Rogach
IV kategoria wiekowa klasy I, II, III gimnazjum – dziewczęta:
1. miejsce – Joanna Budzałek Publiczne Gimnazjum w Graczach
2. miejsce – Joanna Cyndal Publiczne Gimnazjum w Graczach
3. miejsce – Iwona Sikorska Zespół Szkół w Niemodlinie
IV kategoria wiekowa klasy I, II, III gimnazjum – chłopcy:
1. miejsce – Przemysław Zabłocki Zespół Szkół w Niemodlinie
2. miejsce – Krzysztof Napieracz Publiczne Gimnazjum w Graczach
3. miejsce – Szymon Gut Publiczne Gimnazjum w Graczach
Ewa Nicpoń, Wiesław Nicpoń
organizatorzy
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Biegali w Graczach
17 listopada br. w Graczach już po raz 18. wystartował Barbórkowy Bieg Skalnika.
W ramach górniczej tradycji kulturowej organizowany jest Barbórkowy Bieg
Skalnika, który ma na celu promocję kopalni, sposobu eksploatacji złóż bazaltu
oraz zdrowego trybu życia. Impreza organizowana jest na terenie i w okolicach
Graczy, w pobliżu złóż wulkanicznych bazaltu, co wzmacnia specyfikę wsi. W imprezę zaangażowane są trzy grupy: górnicy, biegacze oraz lokalna społeczność,
a organizowana jest w partnerstwie z Ludowym Klubem Sportowym Skalnik Gracze. Bieg Skalnika poprzez swoje działanie pozytywnie wpływa na promocję zdrowego trybu życia oraz górniczego dziedzictwa kulturowego.
Start i meta zlokalizowana była przy domu kultury. W imprezie udział wzięło ok. 250 osób z podziałem na dziesięć kategorii wiekowych. W szranki stanęli
zawodnicy od 16. do prawie 80. roku życia. Uczestnicy rywalizowali ze sobą
na 15-kilometrowej trasie: Gracze – Radoszowice – Tarnica – Rogi – Góra – Rutki – Gracze. Zawody rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
w tzw. „Małym Biegu Skalnika”. Po ich zakończeniu rozpoczął się bieg główny dla
pozostałych uczestników. Po zakończeniu biegu wszyscy zebrali się w domu kultury, gdzie nastąpiła dekoracja zwycięzców. Zawodnikom w poszczególnych kategoriach, nagrody i puchary wręczali prezes kopalni Bazalt-Gracze – Andrzej
Miśta oraz kierownik Zakładowego Domu Kultury – Karol Biskup. Okolicznościowe pamiątki powędrowały do laureatów za miejsca I-III. Dla wszystkich uczestników ufundowano dyplomy, koszulki i pamiątkowe medale.
Karol Biskup

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kat. I Kobiety 16-29 lat
1. Barbara Niewiedział, MOSIR Korfantów, 01:00:06.
2. Anna Szmit, MOS Wrocław, 01:09:05.
3. Sandra Budzeń, KS Pidryna Gdynia, 01:21:06.
Kat. II Kobiety 30-39 lat
1. Anna Ryguła, Opole, 01:00:17.
2. Anna Skalska, Festiwal Biegowy w Krynicy, 01:05:05.
3. Beata Wrońska, niezrzeszona, 01:07:27.
Kat. III Kobiety 40-49 lat
1. Bożena Morawska, niezrzeszona, 01:06:11.
2. Dorota Krowicka, WKB Piast 01:06:35.
3. Wioleta Brychcy, SBD Energetyk Rybnik, 01:09:13.

Kat. IV Kobiety 50 i więcej lat
1. Anna Pastucha, Cross Krapkowice, 01:14:44.
2. Ewa Białas, niezrzeszona, 01:17:55.
3. Ewa Łabuz, WKB Piast, 01:25:29.
Kat. I Mężczyźni 16-29 lat
1. Piotr Piotrowski, MOSIR Korfantów, 00:53:05.
2. Łukasz Karasowski, JW 2697 Brzeg, 00:53:50.
3. Tadeusz Soczyński, niezrzeszony, 00:55:03.
Kat. II Mężczyźni 30-39 lat
1. Jurij Blahodir, Finisz Kalisz, 00:49:58.
2. Krzysztof Pachuta, niezrzeszony, 00:52:54.
3. Jarosław Olszewski, NKB Zryw Namysłów, 00:53:58.
Kat. III Mężczyźni 40-49 lat
1. Grzegorz Szymura, niezrzeszony, 00:53:12.
2. Andrzej Grzesik, Zawisza Stara Kuźnia, 00:54:38.
3. Norbert Czapka, JW 2697 Brzeg, 00:55:21.
Kat. IV Mężczyźni 50-59 lat
1. Marek Gadziński, WKB Piast, 00:59:34.
2. Andrzej Wymysło, Przegląd Piekarski, 01:00:03.
3. Marian Jakubowski, LKS Skalnik Gracze, 01:01:13.
Kat. V Mężczyźni 60-69 lat
1. Henryk Ambrosiewicz, KB /Lew/ Lenica, 01:03:09.
2. Tadeusz Rojewski, LZS Zawisza Stara Kuźnia, 01:05:45.
3. Ryszard Tasarek, Nysa Biega, 01:05:52.
Kat. VI Mężczyźni 70 i więcej lat
1. Józef Palczak, WKB Piast, 01:10:56.
2. Norbert Opalla, OSIL Skałka Świętochło, 01:12:11.
3. Zenon Puszczewicz, KB Lupus Oleśnica, 01:13:06.

Nieudany debiut
w Polkowicach
Niestety, przegraliśmy
w Polkowicach ze zdecydowanie lepszym i bardziej doświadczonym
zespołem
z ekstraklasową przeszłością, w składzie którego wystąpiło czterech zawodników
mających wiele meczów
w ekstraklasie futsalu.

nę za postawę, zdrowie i charakter,
jaki zostawili na parkiecie.
Skład UKS OSiR 1 NIEMODLIN: Szymków Mateusz, Paradowski Paweł, Dulski Dawid, Muraszko
Kamil, Dec Adrian, Sebastian Wiercimok, Sierkowski Bartosz, Szylar
Przemysław, Płaza Dawid, Tomasik
Sylwester, Kramczyński Piotr, Kilian
Patryk, Patrys Marcin.
TPH CUPRUM POLKOWICE
– UKS OSiR 1 NIEMODLIN 7-0
do przerwy 3:0.
inf. OSiR

Los nas nie oszczędzał, wiele
perypetii, jakie miały miejsce
przed meczem i jeszcze nie w pełni
optymalny skład, przyniósł ligową
porażkę. Postawa naszych „młodych wilków” jest ambitna i nie mamy się czego wstydzić, bo polkowiccy działacze i kibice po meczu
chwalili naszą bardzo młodą druży-

Sportowy Mikołaj 2012
Program sportowy na dzień 6 grudnia
09.00 – turniej tenisa stołowego
13.00 – turniej koszykówki
15.30 – gry zabawy
16.30 – mecz piłki nożnej
17.15 – mecz koszykówki: reprezentacja gminy Niemodlin – Radio Opole

Program na dzień 7 grudnia
09.30 – siatkówka, gry i zabawy

www.zakladlewicki.pl

Inf. OSiR
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