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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce grudniowe wydanie „Pulsu Niemodlina”,
w którym czuć atmosferę zbliżających się świąt. Tworzą ją zamieszczone życzenia oraz relacje z odwiedzin świętego Mikołaja. Jest także artykuł podsumowujący akcję Szlachetnej Paczki, która po raz pierwszy w naszej gminie i,
mamy nadzieję, że nie ostatni, pomogła wielu potrzebującym rodzinom, a także darczyńcom, myśleć o świętach Bożego Narodzenia z radością.
Zapraszamy do lektury relacji z święta górniczego stanu – Barbórki oraz
wywiadu z prezesem Bazaltu-Gracze Andrzejem Miśtą, który m.in. opowiada o mijającym roku i przyszłości kopalni. Również wywiadu udzieliła nam Paulina Żmuda, Mistrzyni Pucharu Polski w karate kyokushin w kategorii wiekowej młodziczek.

Zachęcamy do przeczytania repor tażu o Monarze w Graczach, o którym, chociaż istnieje już jedenaście lat, sporo osób o nim nie wie, a jeśli
tak, to niewiele.
Ponadto w świątecznym „Pulsie Niemodlina” odnajdziecie Państwo wiele ciekawostek i informacji z wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz bieżących spraw z życia biblioteki i niemodlińskich szkół.
Prosimy również przyjąć najserdeczniejsze życzenia pięknych
Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, pod choinką prezentów, na stole karpia, a w sercu wielkiej radości. Wszelkiej
pomyślności i zdrowia w Nowym Roku życzy
Redakcja

Życzenia dla premiera

Donalda Tuska

26 listopada br. Regionalny Komitet ds. Obwodnic Nysy i Niemodlina wręczył premierowi Donaldowi Tuskowi, który przebywał
z jednodniową wizytą w Opolu,
planszę dotyczącą budowy naszej
obwodnicy. Na odwrocie planszy
znalazły się życzenia dla premiera:
„Serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, wiary
w spełnienie marzeń i konsekwencji w realizacji zaplanowanych programów oraz inwestycji życzy Regionalny Komitet ds. Obwodnic
Nysy i Niemodlina”.

W GRUDNIU zimne ognie
fajerwerki
I STYCZNIU
świeczki
ZA GROSZE
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Zasłużeni dla górnictwa
pracownicy Bazaltu Gracze

Barbórka w Graczach
W dniu 3 grudnia br., w wigilię wspomnienia świętej Barbary,
spółka „Bazalt-Gracze” obchodziła święto górników.
Uroczystości rozpoczęto msza świętą. W nabożeństwie odprawianym w parafialnym kościele uczestniczyli pracownicy „kamionki” w galowych mundurach
i ich rodziny. Kolejnym punktem obchodów święta była uroczysta akademia w Zakładowym Domu Kultury
w Graczach. Rozpoczynając spotkanie, prezes spółki Andrzej Miśta gorąco przywitał przybyłych gości, na czele z samorządowcami gminy Niemodlin, proboszczem
graczewskiej parafii, byłymi i obecnymi pracownikami
firmy oraz mieszkańcami Graczy i gminy Niemodlin.
– To radosne święto, które obchodzimy, jest ukoronowaniem tego, co robimy na co dzień w ciągu całego
roku – powiedział prezes Miśta. – Pozwólcie, że złożę
wszystkim górnikom, całej braci górniczej, najlepsze życzenia barbórkowe. Niech wam się darzy przez następne lata, niech wam szczęście sprzyja, żebyśmy wszyscy
razem mogli jeszcze coś razem zrobić nie tylko dla siebie, ale również dla naszego otoczenia.
Nie zapomniano o górnikach, którzy odeszli
w ostatnim czasie i ich pamięć uczczono ciszą.
Po życzeniach od prezesa spółki „Bazaltu Gracze”
przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród zasłu-

żonym pracownikom kopalni, którzy otrzymywali je
z rąk prezesa Andrzeja Miśty oraz Przewodniczącego
Związku Zawodowego Górników w Polsce przy „Bazalt
Gracze” Bronisława Ślusarka.
„Zasłużony dla górnictwa RP” otrzymali Bogdan
Krępa i Zbigniew Więcek. Za 40 lat pracy w górnictwie
„złotą odznakę” i dyplom honorowy oraz za 35 lat nienagannej pracy w firmie „Bazalt Gracze” nagrodę pieniężną otrzymał Władysław Jędrzejowski. Za 35 lat
pracy w górnictwie „srebrną odznakę” i dyplom honorowy oraz za 35 lat nienagannej pracy w firmie „Bazalt
Gracze” nagrodę pieniężną otrzymali: Stanisław Rakowski, Zenon Samek, Bolesław Sasak i Michał Szurgut.
Za 30 lat nienagannej pracy w firmie „Bazalt Gracze”
nagrodę pieniężną otrzymali: Beata Sitko, Marian Jakubowski, Stanisław Smykal i Zbigniew Więcek. Za 25
lat nienagannej pracy w górnictwie złoty zegarek, „brązową odznakę” i honorowy dyplom oraz nagrodę pieniężną otrzymali: Bogdan Czart, Jarosław Konefał,
Adam Mickiewicz i Jan Świercz. Natomiast odchodzący na emeryturę i rentę za długoletnią pracę w Spółce
pamiątkowy grawerton i nagrodę pieniężną otrzyma-

li: Stanisław Pietrak (42 lata pracy) i Piotr Witkowski (38
lat pracy).
Wręczono również odznaczenia Związku Zawodowego Górników w Polsce przy „Bazalt Gracze”. „Honorowe kordy” otrzymali Marek Lach i Jacek Witos. „Złota odznakę” za zasługi dla Związku otrzymali
Mieczysław Dobroczyński i Jarosław Szczepańczyk.
„Srebrną odznakę” Ogólnego Porozumienia Związku
Zawodowego otrzymał Adam Niedziejko. Odznaczenie
Konfederacji ZZG w Polsce otrzymał Tomasz Kucharski.
Swoje życzenia dla graczewskiego stanu górniczego złożyli burmistrz Mirosław Stankiewicz oraz przewodniczący rady miejskiej Mariusz Nieckarz. – Szczerze gratulujemy i dziękujemy Państwu i Panu Prezesowi
za to, że „Bazalt-Gracze” bardzo dobrze działa i udziela się w naszej gminy m.in. poprzez organizację corocznie biegów Skalnika, małego i dużego, utrzymywanie zakładowej ochotniczej straży pożarnej, prężnie działający
klub cyklistów. Życzymy, aby św. Barbara otaczała was
zdrowiem i pomyślnością, i, przede wszystkim, aby
przyszły rok, wzorem obecnego, obył się bez wypadków
– powiedział Mirosław Stankiewicz.
Barbórkę obchodzą wszyscy górnicy,
nie tylko ci w spodniach, ale i w spódnicy,
oraz liczna grupa dzieci i młodzieży,
która do sympatyków górniczej braci należy.
Po oficjalnej części barbórkowych uroczystości nastąpił występ artystyczny dzieci z przedszkola, szkoły
podstawowej i gimnazjum w Graczach. Recytowane
i śpiewane życzenia od najmłodszych, płynące ze sceny,
spotkały się z entuzjazmem publiczności, którą większość
stanowili górnicy. Za to salwy śmiechu wywołał skecz zaprezentowany przez gimnazjalistów. W dobrych humorach goście i gospodarze udali się na rodzinna biesiadę górniczą. Pozostaje wraz z dziećmi życzyć:

Życzenia od najmłodszych

Życzymy Wam, górnicy, byście długo żyli
I jeszcze naszym dzieciom i wnukom służyli.
mk

PULS

Wydarzenia

4

Niemodlina

Zakład dla człowieka
Wywiad z prezesem firmy „Bazalt-Gracze” Andrzejem Miśtą.

„Puls Niemodlina”: Pracuje pan od ponad czterdziestu lat w górnictwie, prawie
czterdzieści z nich w Graczach. Czy
na przestrzeni tych lat bardzo zmieniła się
kopalnia i górnictwo w Graczach?
Andrzej Miśta: Sama kopalnia nie zmieniła
się aż tak bardzo. Podobna jest technologia urabiania i kruszenia skały. Zmieniły się natomiast maszyny i urządzenia służące do tego celu. Na początku
lat siedemdziesiątych zakupiono pierwsze, wtedy
nowoczesne, koparki hydrauliczno-powietrzne oraz
samochody technologiczne do przewozu urobku.
Tym samym wyeliminowano transport szynowy,
podnosząc znacznie wydajność produkcji, co pozwoliło na realizację coraz większych planów pięcioletnich narzuconych przez system. Każda tona dorzucona do planu miała kolosalne znaczenie.
W połowie lat 70-tych wybudowano nową grysownię i wprowadzono telewizję przemysłową. Później,
ciężką pracę wier tacza ręcznego i strzałowego zastąpiono młotami hydraulicznymi do rozbijania brył
nadgabarytowych. Stopniowo ograniczano pracę
kobiet na zakładzie przeróbczym, a na początku
lat 90-tych całkowicie wycofano kobiety z pracy
na produkcji. Praca w zapyleniu i hałasie, a na dodatek na trzy zmiany, nie jest pracą dla pań. Modernizacja zakładu przeróbczego i większa wydajność
maszyn kruszących pozwoliła na likwidację trzeciej
zmiany. Teraz pracujemy na dwie zmiany i przy dobrej organizacji wydobycie bazaltu jest na podobnym poziomie, jak przedtem, a że podstawę produkcji stanowią wysoko war tościowe grysy
wykorzystywane do betonów konstrukcyjnych, to
spółka ma się dobrze.
Jaki wpływ miały zmiany ustrojowe
po „89 i, następnie, prywatyzacja?
Wtedy upadały kopalnie odkrywkowe, szczególnie na Dolnym Śląsku. Powstawały nowe spółki,

wchodził obcy kapitał. Dla jednych było to wybawienie, dla innych duży problem, gdyż następowały
zwolnienia i rosło bezrobocie. U nas było inaczej, bo
zawarliśmy porozumienie w tzw. „trójkącie bermudzkim”: dyrekcja, rada pracownica i związki zawodowe ustalili, że nie będzie żadnych zwolnień, co
najwyżej będziemy mniej zarabiać i tak jest do dzisiaj. A jak przyjdzie dobry czas i będzie nas stać, to
sprywatyzujemy przedsiębiorstwo na swój sposób. I tak się stało.
Nikt nie chciał kupić kopalni w Graczach?
Byli chętni na kupno kopalni bazaltu, ale było
to niekorzystne dla pracowników, wiec nie doszło
do sprzedaży. Do prywatyzacji kopalni doszło wtedy, gdy zgromadziliśmy środki na kapitał zakładowy i tak powstała spółka „pracownicza”. Moim
zdaniem była to wtedy dla nas jedyna słuszna forma przekształcenia, gdyż uwłaszczała pracowników
kopani i mogliśmy sami decydować o własnym losie. Chodziło nam przede wszystkim o zachowanie
miejsc pracy, racjonalną eksploatację złoża bazaltu, a dopiero w dalszej kolejności o zyski i dywidendy. Trafiliśmy dobrze, bo rozpoczęła się w pobliżu
budowa autostrady A4 i dzięki temu mogliśmy zarobić na potrzebne inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia do przerobu bazaltu. W przeciwnym razie może byłby potrzebny inwestor
z zewnątrz, który z pewnością myślałby o jak najszybszym zwrocie zainwestowanych pieniędzy. Wtedy też musielibyśmy zwiększać wydobycie, pomnożyć zainwestowane środki, ale tym samym
skrócilibyśmy żywot kopalni. A my przecież tutaj
mieszkamy, żyjemy w tym środowisku i zależy nam
na jak najdłuższym funkcjonowaniu kopalni, bo póki co, jest naszą główną żywicielką.
Jaki był ostatni rok dla kopalni?
Rok 2012 jest dla nas wyjątkowo trudny. Praktycznie „Barbórka” jest podsumowaniem roku, gdyż
w grudniu już niewiele możemy nadrobić, ale powtórzę, że trudny nie znaczy – tragiczny. Jesteśmy producentem kruszyw wysokiej jakości zużywanych
przede wszystkim przy budowie obiektów drogowych, a tych było w naszym regionie nieco mniej,
więc zapotrzebowanie na beton konstrukcyjny też
spadło. Odbiło się to na naszej sprzedaży i wynikach
tego roku. Poza tym nagromadzenie zapasów

www.zakladlewicki.pl

przed Euro 2012 wstrzymało odbiory w pierwszym
półroczu. Drugie półrocze było już o wiele lepsze
i mamy nadzieję na kontynuację tego trendu w roku 2013, a będzie dobrze.
W takim razie, czy jest pan zadowolony
z czegoś, jeśli chodzi o mijający rok?
Tak, jestem zadowolony, że firma nasza w miarę poradziła sobie w tym trudnym okresie. Co prawda, w drugim półroczu nie osiągnęliśmy tyle, ile byśmy chcieli, ale na tyle wystarczająco, by
z optymizmem patrzeć w przyszłość.
To jakie są plany na przyszły rok?
Chcemy poprawić sprzedaż, zarówno na rynku
kruszyw, jak i materiałów budowlanych docieplających tzn. styropianu. Mamy nadzieję na zwiększanie
produkcji styropianu i stopniowe przechodzenie
na inny rynek, będący kiedyś podstawą naszego dochodu. W pewnym sensie jest to wymuszone kurczącymi się zasobami bazaltu, bo za kilka lat kopalnia
przestanie fedrować i o losie firmy decydować będzie
inny rodzaj działalności.
Bazalt-Gracze angażuje się w wiele
przedsięwzięć lokalnych i wspiera różne
instytucje oraz jednostki. Przecież jest to
nieekonomiczne, nie przynosi zysków.
Skąd taka postawa?
Zyski czerpiemy nie tylko z tego, co firma wyprodukuje i sprzeda, ale też ważne jest to, jak jesteśmy widziani w naszym otoczeniu. Chcielibyśmy być postrzegani jako firma przyjazna dla
środowiska i dlatego robimy, co możliwe, by jak
najmniej być uciążliwym w oddziaływaniu na to
środowisko. Poza tym staramy się pomagać różnym instytucjom i stowarzyszeniom funkcjonującym na terenie naszej gminy. Sami też organizujemy wiele imprez o charakterze kulturalno
– spor towym, mając zaplecze w postaci zakładowego domu kultury i stadionu piłkarskiego w Graczach. Wyznaję taką filozofię, że człowiek jest najważniejszy, więc również zakład pracy jest dla
człowieka, a nie człowiek dla zakładu. Inaczej mówiąc, firmę tworzą ludzie i oni są podmiotem
wszystkich działań. Jesteśmy solą tej ziemi i, oczywiście, korzystamy z darów, jakimi nas obdarzyła.
Oby jak najdłużej rozsądnie. Pozwoli Pan, że
wszystkim, którzy dobrze czynią, podziękuję i pozdrowię po górniczemu „Szczęść Boże”.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
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Mikołajki w świetlicy środowiskowej
Mikołaj odwiedził Sady

W dniu 6 grudnia br. w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie odbyła się zabawa mikołajkowa, w której udział wzięło 24
uczestników – podopiecznych świetlicy.
Główną, a zarazem najbardziej wyczekiwaną
atrakcją tego popołudnia, było wręczenie mikołajkowych paczek. Zanim jednak każdy z uczestników
otrzymał pełen słodyczy podarunek, odbył się mały konkurs talentów. Nie zabrakło chętnych do prezentowania prac plastycznych, recytowania wier-

Mikołajki w Bibliotece
5 grudnia br. na mikołajkowe spotkanie
do niemodlińskiej biblioteki przybyli uczniowie z klasy IIIa ze SP nr 1 w Niemodlinie.
Młodzi czytelnicy z ciekawością obejrzeli prezentację multimedialną o „Świętym Mikołaju” i perfekcyjnie odpowiadali na pytania do mikołajkowego quizu:
„Co wiemy o św. Mikołaju?”. Nie zabrakło również zabaw i konkursów, które dostarczyły mnóstwo śmiechu
i pozytywnych emocji: tj. polowanie na ciasteczko,
portrety Mikołaja, zimowa zgaduj-zgadula, balonowy
Mikołaj oraz zabawy ruchowej „Mikołaj wybiera się
w podróż”. W radosny i pogodny nastrój wprawiły naszych gości świąteczne piosenki. Czas upłynął wszystkim w miłej i wesołej atmosferze, na raczeniu się słodyczami, a na koniec obejrzeniu zabawnego
świątecznego filmu animowanego „Pada Shrek”.
Dorota Olszewska

Słodki Mikołaj w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie
W dniach 5 i 6 grudnia br. dla wszystkich dzieci
uczestniczących w zajęciach plastycznych, muzycznych,
tanecznych i teatralnych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Mikołaj przygotował wielki kosz pełen słodyczy.
Miły słodki upominek dostali również rodzice odbierający dzieci po zajęciach. Z pewnością ten sympatyczny akcent sprawił, że na niejednej buzi pojawił się tego
dnia uśmiech, zwłaszcza u najmłodszych.
Red.

szyków, śpiewania piosenek, a wszystko to, oczywiście, z Mikołajem w roli głównej. Po pełnych
emocji występach, wręczeniu paczek i słodkim poczęstunku, dzieci spędziły czas na wspólnej zabawie tanecznej.
Działalność Świetlicy finansowana jest przez
burmistrza Niemodlina ze środków wynikających
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1 grudnia br. w Sadach po raz drugi
zorganizowana została zabawa mikołajkowa, w której uczestniczyło 34 dzieci.
Mikołajowi nie straszny był mróz i śnieg. Dzieci
są przecież najważniejsze. Każde z nich otrzymało
od niego wspaniały prezent w zamian za wierszyk,
piosenkę, miłe słowa. Dzieci były bardzo zadowolone. Świetnie się bawiły wspólnie z gościem z Laponii
i rodzicami.
Spotkanie z Mikołajem było możliwe dzięki zaangażowaniu sołtys miejscowości Marty Biernackiej,
członkowi rady sołeckiej, który udostępnił sprzęt nagłaśniający, a także dzięki radnemu Rady Miejskiej
w Niemodlinie Bartoszowi Wajmanowi, zapewniając
słodki poczęstunek. Organizatorzy imprezy dziękują
rodzicom, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie mikołajek.
mk

Mikołaj
w Lipnie

Na świetlicy wiejskiej w Lipnie na przyjście świętego Mikołaja czekało kilkudziesięcioro małych mieszkańców miejscowości z rodzicami.
W świetlicy wiejskiej, w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja, wspólnie bawili się dzieci, młodzież
i dorośli. Do zabawy i tańca zachęcał profesjonalny
DJ, a dla łasuchów przygotowano słodki poczęstunek
i napoje. Sala była świątecznie przystrojona na przybycie gościa.

Daleka droga, jaką z Laponii do Lipna przebył Mikołaj, z pewnością się opłaciła, bo wszystkie dzieciaki
były zachwycone długo oczekiwanym gościem i prezentami, które przyniósł. Dzieci recytowały wierszyki,
odpowiadały na pytania Mikołaja, np. po czym poznać, że jest prawdziwy. Dzieci na pytania odpowiadały śpiewająco, z pewnością zasłużyły więc na wspaniałe nagrody oraz pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Organizatorami mikołajowego święta byli sołtys
Lipna Jan Gorczowski i rada sołecka.
mk
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Monar to życie
Co wiem o Monarze? Prawie nic.
Wiem, że założył go Marek Kotański, aby leczyć narkomanów.
To wszystko. I wiem, że jest Monar w Graczach, bo widziałem
parę lat temu drewnianą tablicę
„Monar Gracze”. Jest więc we
mnie zwykłe zainteresowanie,
ciekawość miejsca, które jest tak
blisko, a tak mało o nim wiem.
Pierwszy w Monarze wita mnie Darek. Jest kierownikiem SOM-u (Służby Ochrony Monaru), więc to jego
obowiązek sprawdzić, kto przychodzi. Wie, że mam być
dzisiaj u nich. Prowadzi mnie do biura, żeby mnie komuś „sprzedać”, ponieważ nie ma czasu, aby się mną
zajmować. Dzisiaj dodatkowo jest jeszcze kierownikiem kuchni i odpowiada za obiad dla trzydziestu pacjentów i kadry. Trafiam do pokoju terapeutów. Ale to

nie jest dobre miejsce dla kogoś obcego, kiedy ktoś
przychodzi porozmawiać z terapeutą. Dlatego
z Agnieszką – pracującą tam psycholożką – rozmawiamy na kanapie stojącej na korytarzu części mieszkalnej. Mijają nas mężczyźni w różnym wieku, młodsi
i starsi. Kiedyś w Monarze w Graczach były również kobiety, jednak od paru lat ośrodek przyjmuje tylko mężczyzn. Jeden z nich pyta się o coś i kilkakrotnie słyszę
słowo społeczność.
– Słowo społeczność występuje tutaj w paru znaczeniach. Po pierwsze społeczność to ludzie, którzy
zostali przyjęci do Monaru. Kiedy przychodzi pacjent,
to on pyta społeczność, czy oni wyrażają zgodę, żeby
dołączył do nich. Podobnie jest z nowymi terapeutami
czy wolontariuszami – społeczność musi zaakceptować
tę osobę. Społeczność to także codzienne spotkania
grupy, na których jest prowadzona terapia. Oprócz tego jest jeszcze terapia indywidualna, z każdym osobno – tłumaczy mi Agnieszka. – Społeczność terapeutyczna to także metoda terapii, która polega na tym,
że pacjenci tutaj mieszkają, żyją, sami sobie przygoto-

wują jedzenie, sami sprzątają, sami zajmują się domem, gospodarstwem, naszymi zwierzętami i tak dalej. Przebywają tutaj przez około rok, bo tyle trwa nasz
program terapii. Terapia jest kompleksowa i trwa tyle,
ponieważ problemem nie jest samo branie narkotyków
czy alkoholu, tylko powód, dlaczego dana osoba musiała brać albo pić.

Sex Pistols
Podczas rozmowy przysiada się obok Roman. Roman urodził się w sześćdziesiątym ósmym i szybko dochodzimy do wniosku, że lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte w muzyce były najlepsze. Ja mówię Beatlesi
i Led Zeppelin, a Roman – Sex Pistols. I to nie jest przypadek, wystarczy spojrzeć na jego tatuaże, kolczyki
i włosy. Roman jest równie bezpośredni, jak zespół, który wymienił. – Wiesz, dla mnie ćpanie i picie to był
chleb powszedni. Tak jak kawę piję i jem śniadanie, tak
dla mnie było picie i ćpanie. Po dwudziestu kilku latach
robienia tego, mnie to już nudziło. Jedno i to samo

Ludzie
w kółko: marznięcie, moknięcie, jakieś stanie, płacenie,
kombinowanie, kradzieże. Takie błędne koło. Ja nie żyłem, wegetowałem.
Nie owija w bawełnę, że był w więzieniu i na kilku
odwykach. I że nie dostanie nigdy żadnego kredytu, bo
jest w BIK-u. Pytam się go, czy mogę napisać o tym,
o czym rozmawiamy. Zgadza się. Chociaż dzisiaj jest
odpowiedzialny za sprzątanie, pokaże mi ośrodek.
Wychodzimy na zewnątrz i wchodzimy do każdego budynku. Kolejno zwiedzam garaż, „zwierzątkownię”
z końmi, owcami i kurami, pomieszczenie z kajakami
i nartami, inne z materiałami budowlanymi, dom monarowców, stolarnię. Jest też pomieszczenie ze sceną
oraz studio, które jest zamknięte. Roman opowiada
o tym, co widzimy i o sobie. – Nie patrzę się na innych
i tyle. Abym tylko osiągnął to, co chcę osiągnąć. Być
trzeźwym. Kobietę jakąś znaleźć. Na trzeźwo wszystko lepiej smakuje.
Mijamy kolejnych mieszkańców. Każdy ma coś
do roboty. Niektórzy są kierownikami danej pracy. Roman też był. – Za dwa dni będzie osiem miesięcy
w Graczach. Nawet nie wiem, kiedy trzy funkcje mi zleciały: „zwierzątkowy”, szef budowlanki i kierownik
SOM-u. Po co te funkcje? Po to, żebyśmy coś przerobili, czegoś się nauczyli.

Pozytywny wpis
Roman wraca do swoich dzisiejszych obowiązków, a ja chcę zobaczyć studio, które było zamknięte.
Prowadzi mnie tam Piotrek, chociaż to ja dostaję klucz,
a nie on. Dlaczego? Ponieważ jest jeszcze nowicjuszem, a nie domownikiem. Pobyt i leczenie w ośrodku
są podzielone na etapy, którym przypadają specyficzne cele, prawa i obowiązki. Kiedy przychodzisz do Monaru, to jesteś obserwatorem. Jeśli społeczność ciebie
przyjmie, zostajesz nowicjuszem, który musi sobie
przyswoić zasady bycia w ośrodku, pracy w grupie,
punktualności, etc. Potem zostaje się domownikiem
i pełni różne funkcje, np. kierownika kuchni. Dalej jest
opiekun, a pod koniec pobytu zostaje się monarowcem.
Piotrek jest nowicjuszem w Graczach po raz drugi. – Leczyłem się w zeszłym roku, od lutego. No i wyciągnęło mnie potem na Woodstock, na festiwale. Ale wróciłem tutaj, bo widzę po sobie, że totalny brak
perspektyw. Albo się zaćpam, albo coś ze sobą zrobię.
Taka jest prawda. No przykre to jest, ale prawdziwe. Tutaj muszę być z ludźmi, rozmawiać z nimi. I to gra. To
naprawdę działa, bo w tym momencie masz jakieś
wsparcie, wierzysz w to, co się tutaj dzieje. Ale w momencie, kiedy jesteś trochę z boku, to naprawdę zastanawiasz się „co ja tutaj robię?”. I wiesz co? To jest
na pewno głupie, bo jak nie skończę ośrodka, to się wyhuśtam i tyle. Każdy ma inny problem, ale opiera się
na tych samych mechanizmach. Dlatego jesteśmy tutaj razem i mówimy o sobie.
W salce prób rozmawiamy o muzyce, polskim
i amerykańskim rapie, o Śląsku, Zagłębiu, o tworzeniu
na haju. Pytam się Piotrka, czy życie na trzeźwo lepiej
smakuje, czy to prawda. – Jasne. Narkoman zwykle
bierze, nie daje. W związku z drugą osobą jest bierny.
Ale kiedy jesteś trzeźwy, to możesz coś tej drugiej osobie dać, kochać, dbać o nią, interesować tym. To
wszystko jest coś, czego wcześniej nie robiłeś prawdopodobnie. I masz zwrot. Bo tyle, ile dajesz, tyle do ciebie wraca.
W Monarze w Graczach jest zespół rockowy i grupa raperska. Tę ostatnią tworzy również Piotrek. Właśnie kończą nagrywać płytę i będą starać się znaleźć
kogoś, kto ich wypromuje. Powstaje też teledysk do jednego z kawałków. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy dzieją się w Monarze. Piotrek
kiedyś też: – Jak jechałem pierwszy raz na leczenie, to
wyobrażałem sobie psychiatryk. A byłem w ośrodku,

w którym robiliśmy filmy, wernisaże, koncerty, malowaliśmy graffiti, tańczyliśmy break’a. To wszystko da się
robić na trzeźwo, wiesz. Pokazuje się człowiekowi, który np. całe życie ćpał i nic nie robił, że można coś robić poza tym. Taki człowiek ma pierwsze pozytywne
wpisy i ma do czego wracać, nie do przeszłości. Buduje swoje nowe życie. Super przykładem jest to, że co roku jeździmy do Bielic na narty. Połowa ludzi nigdy nie
jeździła na nartach, a nie wyobrażasz sobie, jak są zadowoleni i wspominają ten obóz. Coś takiego buduje
trzeźwość.

Normalni ludzie
Po drodze do kuchni, do której chcę zajść, żeby zobaczyć się z Darkiem, który pierwszy mnie przywitał
w Monarze, spotykam dwóch chłopaków. Witamy się
i poznajemy. Pytają się, co tutaj robię, więc mówię, że
chcę coś o Monarze w Graczach napisać. – Super. Parę osób w końcu się dowie, że normalnie żyjemy – mówi Tomek. – Bo tak naprawdę to ludzie myślą, że monary to same ćpuny, jakieś recydywy, wiesz, i tak dalej.
A to jest nieprawda. Normalni ludzie. Po prostu za dużo w pewnym momencie czegoś było i człowiek się pogubił. Ja tu jestem od alkoholu. Wcześniej ćpałem, ale
wyleczyłem się. Potem poszedłem w drugie, uciekłem
po prostu w drugie. Teraz leczę się z alkoholu i teraz już
nie mam do czego uciec (śmiech). Teraz będę sam sobie. Uciekam w muzykę, książki. To jest piękne – trzeźwość. Na trzeźwo jest lepsza zajawka jak się gra w zespole. Możesz to opisać, że robimy teatr, że mamy
grupę rapową i drugą, taką hard rockową. Film też nagraliśmy.
Oglądałeś film? – pyta się mnie Michał. – Musisz
go obejrzeć. Nie wyjdziesz dopóki nie obejrzysz filmu.
To już trzeci raz, jak słyszę o jakimś filmie, zrobionym
przez nich. – Widzisz? Sami normalni ludzie – mówi Tomek. – No sami normalni ludzie – przytakuję mu.
– No! No ba! – wykrzykuje, odchodząc do swoich zajęć, a ja idę do kuchni.
Z różnych stołówek i barów mlecznych mam utrwalony obraz kucharek w kuchni, kobiet. Dlatego na początku długo przyglądam się sześciu czy siedmiu mężczyznom w białych fartuchach, którzy przygotowują
obiad. Dobrze mi w kuchni. Zmarzłem i muszę trochę
odtajać. Żeby jednak nie siedzieć i patrzeć, jak inni
pracują, pomagam Darkowi w obieraniu ziemniaków.
Trochę jeszcze na dzisiaj, reszta będzie na jutro. Kiedy
rozmawiamy o świętach, Monarze, o silnej woli przy wychodzeniu z nałogu, pytam się Darka, co chciałby o sobie napisać w gazecie, gdyby mógł. – Napisz, że chciałbym zobaczyć Rafała Pasierbka, bo fajnie jeździ i robi
takie triki. Oglądałem wszystkie jego filmiki i jest świetny. Do końca obierania rozmawiamy o Rafale, o tym,
ile pracy trzeba włożyć w trening. Darek nie może
uwierzyć, że Rafał nie chce mieszkać w USA i być sponsorowanym przez duży koncern. Kiedy kończą się ziemniaki i mam godzinę do obiadu, postanawiam zobaczyć
film. Darek mówi, że też w nim grał.

Hej że ho
Żebym nie oglądał filmu na komputerze, razem
z Błażejem idziemy do domu monarowców, gdzie jest
sala z telewizorem. Na ścianie zauważam duży portret
Marka Kotańskiego. Są też drewniane ozdoby na ścianie. Domyślam się, że nie zostało to kupione, ale wykonane. Zresztą, jak wszystko w tym ośrodku. Kupuje się
to, czego nie można wykonać samemu. A ostatnim
dziełem jest filmik pod tytułem „Hej że ho”. Można go
zobaczyć w Internecie na YouTube’ie na kanale „Stowarzyszenie Kamera”.
– Były u nas warsztaty filmowe, trzy dni, za darmo. Organizowali je znajomi naszej terapeutki, Sto-
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warzyszenie Kamera ze Szczecina. Mówili, że żeby
zrobić taki piętnastominutowy filmik, to trzeba przeszło miesiąc, a my mieliśmy tylko trzy dni – opowiada Błażej. – Aktorzy, muzyka, to wszystko nasze było.
Jeden dzień, wiesz, to była burza mózgów, każdy jakiś pomysł, wyciągnęliśmy esencję z tego i powstał ten
film: casting, dwie drużyny, jedna z psychiatryka,
druga ze wsi i walka. Drugi dzień to ostre nagrywanie od rana do nocy. Każdy był za coś odpowiedzialny. Trzeci dzień to składanie tego wszystkiego. Jak potem pokazaliśmy, to wszyscy byli zachwyceni. Też
zjazd rodziców był. Nie dość, że kupa śmiechu, to jeszcze bardzo im się podobało. Mam taki pomysł, żeby
na stronie Monaru zorganizować coś takiego, jak galeria. Żeby były na tej galerii ośrodki i żeby było pokazywane, że coś na tych ośrodkach ludzie robią, że coś
się dzieje fajnego, żeby to zachęcało innych do przyjazdu. Ta galeria jest też po to, żeby odczarować
Monar. Kiedyś w Monarze było ciężko, ale teraz jest
całkiem inaczej. Tu się uczymy żyć normalnie. Uczymy się pracować, żyć jakimiś zasadami, które obowiązują wszystkich. – Myślisz, że taki film pomaga
w uczeniu się życia? – pytam go. Błażej: – Nie wiem.
Mi mówią, że ten film bardzo mi pomógł, bo nie jestem już taki spięty, bo dużo napięcia jest we mnie.
Ale dużo mi pomógł, bo zrobiłem się bardziej wyluzowany. Musiałem grać i pozwoliłem sobie w tym filmie
na parę luźnych rzeczy i zeszło ze mnie to wszystko. I w ten sposób pomogło, może tak bardziej terapeutycznie. Inni też się przełamywali.

Być wolnym
Po obejrzeniu filmu idziemy na stołówkę. Jest pora obiadu. Jest też satysfakcja grupy kuchennej, bo
zdążyli z przygotowaniem, a nie było tak prosto. Wiem,
że coś im nie zagrało i w sumie musieli zrobić obiad
w półtorej godziny. Kiedy jem posiłek, który zrobili sami faceci, myślę po raz kolejny, że tutaj wszystko zostało zrobione od początku przez samych pacjentów.
Przecież przed jedenastoma laty były tutaj baraki, wokół budynki stacji nasiennej, a po drugiej stronie drogi kopalnia. Kompletnie żadnych warunków, aby zamieszkać. A teraz domy, stołówka, wszystkie
pomieszczenia, które widziałem, boisko, szklarnia, wiata, oczko. Kolejni ludzie pracują dla tego ośrodka, dla
siebie i innych, dla następnych, którzy tutaj przyjadą.
– Ja wierzę w to, że tworzenie czegoś nowego
wpływa na człowieka dobrze – mówi Wojciech Fijałkowski, założyciel i kierownik Monaru w Graczach. – Nie
ma lepszych efektów terapeutycznych, niż dostrzeganie, że ja mam na coś wpływ, że ja to zrobiłem, że tutaj jest kawałek mnie. Wierzę, że poza psychoterapią,
która oczywiście jest najistotniejsza, trzeba dać człowiekowi doświadczyć, jak fajnie jest być wolnym, jak fajnie
jest tworzyć, jak fajnie jest mieć na coś wpływ. Niezależnie od tego, czy będę mistrzem w malowaniu obrazów, czy mistrzem w koszeniu trawy.
W czasie tej rozmowy, dzielę się swoimi wrażeniami. Tym, co zobaczyłem, tym, co usłyszałem, kogo spotkałem. Przede wszystkim jednak tym, jak zmieniło się
moje wyobrażenie, czy postrzeganie Monaru. Pytam
się też o to, czym jest Monar, mojego rozmówcę.
– Monar to nazwa instytucji. Natomiast to, co my
tutaj robimy, to jest nauka życia. Terapia jest jakby przybliżaniem każdego człowieka do umiejętności społecznego funkcjonowania: do funkcjonowania w grupie, komunikowania się z innymi, do zaznaczania swoich
granic, do pokazywania uczuć we właściwy sposób,
do powstrzymywania emocji, które mogą kogoś
skrzywdzić. Generalnie rzecz biorąc, Monar to jest życie. Terapia ma nas do niego przybliżyć.
Marek Krzyżanowski

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

Rozmowa
„Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem
Stankiewiczem.
„Puls Niemodlina”: Mija kolejny rok.
Czas na podsumowania i refleksje. Jaki
ten rok był dla pana?
Mirosław Stankiewicz: Osobiście – bardzo
trudny. Początek roku to nieudana próba przeprowadzenia referendum z licznymi pomówieniami i obelgami kierowanymi pod moim adresem. Później
odreagowanie organizmu zakończone pobytem
w szpitalu i wreszcie śmierć siostry. Wszystko to bardzo przeżyłem. W tych trudnych warunkach osobistych udało się jednak prowadzić sprawy gminy
w dobrym kierunku. Zakończyliśmy dwa etapy kanalizacji Niemodlina oraz przebudowę ulic śródmieścia.
Została wyremontowana świetlica wiejska w Rzędziwojowicach. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie
budowy kanalizacji w Wydrowicach. W wymiarze inwestycyjnym był to najlepszy rok dla naszej gminy
od wielu lat.
PN: Panie burmistrzu – w ostatnim czasie mieliśmy dwie blokady drogi krajowej
nr 46 przez mieszkańców miasta. Na jakim etapie jest nasza obwodnica?
MS: W mijającym roku Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zakończyła projektowanie naszej obwodnicy i posiada wszystkie
uzgodnienia włącznie z decyzjami środowiskowymi.
Podpisałem umowy na bezpłatne użyczenie działek
gminnych w okresie przyszłej budowy. Na mój wniosek
rada miejska udzieliła zgody na przekazanie działek
gminnych bez odszkodowań w miejscach, gdzie ma
przebiegać obwodnica. Aktywnie uczestniczyłem
w spotkaniach z władzami wojewódzkimi dotyczącymi
budowy obwodnicy Niemodlina. Zrobiłem wszystko,
aby ta inwestycja została rozpoczęta. Obecnie brakuje jeszcze decyzji politycznych i finansowych na szcze-

blu rządu. Na to niestety nie mam wpływu. Informacje płynące z Warszawy o braku decyzji rozpoczęcia
budowy obwodnicy naszego miasta wywołały zaniepokojenie mieszkańców. Stąd też zniecierpliwienie
i protesty.
PN: Czy to oznacza, że obwodnicy
na pewno nie będzie?
MS: Jedyną pewną rzeczą jest to, że na pewno
kiedyś umrzemy. Wszystkie inne zdarzenia są zawsze
możliwe. Oczywiście pozostaje pytanie: kiedy? Nie inaczej wygląda sprawa obwodnicy.
PN: W poprzednim wywiadzie wspominał pan o działaniach oszczędnościowych
dotyczących naszej oświaty. Jak dzisiaj
one wyglądają?
MS: Mówiłem o oszczędnościach we wszystkich
sferach funkcjonowania gminy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez ministra finansów
w stosunku do wszystkich samorządów. Od oszczędności w urzędzie, do oszczędności w gospodarce
mieszkaniowej. Mówiłem między innymi, że takich
oszczędności poszukujemy również w oświacie. Przechodząc do odpowiedzi na zadane pytanie, to w ciągu ostatniego miesiąca doszło do spotkania radnych,
nauczycieli i rodziców z przedstawicielką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w celu zaprezentowania modelu prowadzenia szkoły
i przedszkola w Grabinie przez to stowarzyszenie.
Po tym spotkaniu zdecydowana większość rodziców
(prawie wszyscy) oraz nauczycieli wypowiedziała się
za utworzeniem szkoły katolickiej w Grabinie. W dniu
dzisiejszym brakuje jednak kierunkowej decyzji Rady
Miejskiej popierającej lub odrzucającej ten model
funkcjonowania oświaty w Grabinie. W celu zrealizowania postulatów rodziców oraz nauczycieli z Grabina, dotyczących powstania szkoły katolickiej,
skierowałem stosowne projekty uchwał likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego, szkoły i przedszkola tak,
aby od września mogły te jednostki być prowadzone
przez stowarzyszenie z Częstochowy. Pragnę dodać,
że utworzenie szkoły katolickiej musi być poprzedzone likwidacją szkoły gminnej. Taki jest warunek stawiany przez to stowarzyszenie. Ostateczną decyzję
o kierunkach prowadzenia oświaty w Grabinie podejmie rada miejska.
PN: Czy to oznacza, że przekazanie
do prowadzenia szkoły i przedszkola
w Grabinie firmie z Grodkowa jest już nieaktualne?
MS: Oczywiście, że nie. Przekazanie szkoły
i przedszkola bez ich likwidacji nadal istnieje. Ten kierunek działań został jednak przyjęty przez radę miejską, która nie znała jeszcze propozycji stowarzyszenia
z Częstochowy, a także opinii rodziców i nauczycieli,
dotyczących utworzenia szkoły katolickiej. Teraz mamy dwie propozycje. Z Grodkowa i z Częstochowy.
Obie bardzo interesujące i co ważniejsze – dające gminie znaczące oszczędności w wydatkach budżetowych. Rada ma w tej chwili znacznie większy wybór.
Czekam na decyzje w tej sprawie.
PN: A co ze stołówkami szkolnymi?
MS: Tak jak informowałem wcześniej, posiłki nie
muszą być przygotowywane w każdej, nawet najmniejszej szkole. Powinniśmy racjonalizować koszty
funkcjonowania naszej oświaty. Stąd propozycja, aby
przygotowywaniem obiadów zajęła się dotychczasowa grupa kucharek, które gotowałyby obiady w jed-

nej lub maksymalnie dwóch szkołach. Propozycja
utworzenia przez pracownice kuchni spółdzielni socjalnej obsługującej wszystkie szkoły, nie została przyjęta,
a szkoda. Gmina zapewniała udostępnienie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia za darmo przyszłej
spółdzielni do końca 2014 roku. Zapewnialiśmy finansowanie posiłków przez OPS uprawnionym rodzinom.
Niestety tak korzystne warunki nie znalazły zainteresowania tych pań. Obecnie trwają rozmowy radnych, rodziców i dyrektorów szkół nad przyszłym modelem
funkcjonowania kuchni w stołówkach szkolnych, które
były, są i będą. Przecież stołówki szkolne to nie tylko
kuchnie, ale i miejsca wydawania posiłków oraz sale
konsumpcyjne. Zmiana miejsca wytwarzania posiłków
nie oznacza, że nie będzie posiłków w szkołach.
Na pewno nie będzie likwidacji stołówek szkolnych.
Wszyscy, którzy mówią lub powtarzają informacje o likwidacji stołówek szkolnych – mówią nieprawdę.
PN: Panie burmistrzu, czy koniec roku
to tylko problemy?
MS: Ależ skąd takie przypuszczenia. Życie to kalejdoskop różnych przypadków. I tych trudnych, ale
i tych dobrych. Rozmawialiśmy o sprawach trudnych,
wymagających w najbliższym czasie ich rozwiązania
i podjęcia stosownych decyzji. Mamy również do czynienia – i to w zdecydowanej większości – z miłymi
i dobrymi wydarzeniami. O rekordowym roku inwestycyjnym już mówiłem. Cieszą osiągnięcia naszej
młodzieży. Mamy mistrza świata w sportach motocyklowych oraz mistrzynię Polski w karate. Kolejne
sportowe osiągnięcia mają nasi młodzi sportowcy
w piłce nożnej, tenisie stołowym, footsalu, siatkówce
i koszykówce. Rozwija swoją działalność niemodliński
ZHP. Nasi młodzi wychowankowie Ośrodka Kultury
zyskują uznanie we Wrocławiu, Opolu, ale także Darłowie. Konkurs rysunku satyrycznego „Karpik”, obchodzący 10-tą rocznicę urodzin, zyskał najwyższe słowa
uznania ze strony uczestników oraz zaproszonych gości. Wspaniale promowane są osiągnięcia naszych
potentatów w hodowli karpia – Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie oraz RSP w Wydrowicach. Nasi
przedsiębiorcy, pomimo wielu kłopotów gospodarczych, wspierają rozwój sportu, oświaty i kultury. Dobrze funkcjonują stowarzyszenia zajmujące się
trudnymi sprawami osób niepełnosprawnych i starszych: Caritas, PKPS oraz Nadzieja. Nasz ZOL zamyka bieżący rok po raz kolejny z dodatnim wynikiem
finansowym. Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie
z Ośrodkiem Kultury wspiera powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego inauguracyjne spotkanie
przewidziano po Nowym Roku. Tych osiągnięć ludzi
oraz instytucji naszej gminy można wyliczać o wiele
więcej. Instytucje te w swoich działaniach są wspierane przez gminę. Wszystkim tym, którzy przyczynili
się do rozwoju naszej gminy w tym roku, wyrażam słowa podziękowania i szacunku.
PN: Panie burmistrzu, zbliżają się święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.
Czego życzy pan naszym czytelnikom?
MS: Życzę, aby te święta upłynęły w spokoju i radości. Aby łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole,
nie zabrakło ciepła rodzinnego, zaś składane życzenia
płynęły prosto z naszych serc. Wszystkim współpracownikom Pulsu Niemodlina oraz czytelnikom życzę
samych pogodnych dni w 2013 roku. Życzę dużo zdrowia i pokoju, bo jedno bez drugiego jest uboższe.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie

Burmistrza
Niemodlina
przedstawione w czasie
obrad XXXIV Sesji Rady
Miejskiej Niemodlinie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Minęła połowa obecnej kadencji samorządu.
Wydaje się, że jest to dobry moment na podjęcie
dyskusji o osiągnięciach minionych dwóch lat, ale
także o sprawach, które wymagają dalszego doskonalenia i, co ważniejsze, zrealizowania w najbliższych dwudziestu miesiącach. Mówię o miesiącach,
a nie o latach. Bo już w miesiącach należy liczyć
zbliżające się kolejne wybory samorządowe. Czas
szybko mija.
Przypomnę, że nasza gmina, między innymi,
w tej kadencji zrealizowała: kanalizację Niemodlina – etap V i VI oraz Gościejowic, budowę ulicy Nowej, przebudowę ulic śródmieścia, budowę wiaty
przystankowej przy ulicy Reja, budowę 19 nowoczesnych placów zabaw. Wyremontowano zabytkową
latarnię w Rynku, salę ślubów UM, świetlicę wiejską
w Rzędziwojowicach. Unowocześniono bazę dydaktyczną w naszych placówkach oświatowych poprzez zakupy nowoczesnych programów lub urządzeń komputerowych. Współuczestniczymy
w powstaniu tworzącej się aglomeracji opolskiej.
Gmina rozwiązała na dziesięciolecia problem składowania i utylizacji odpadów komunalnych. Poprzez różnego rodzaju działania powstał projekt budowy obwodnicy Niemodlina.
Są to niektóre, istotne osiągnięcia obecnej kadencji samorządu, które wpływają lub wpłyną
na lepsze życie naszych mieszkańców. Będą służyły mieszkańcom przez wiele lat. Te przykłady potwierdzają równocześnie starą zasadę, że tam,
gdzie jest współpraca i dobra wola, są również
sukcesy.
Za tę współpracę chciałbym wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie przygotowania decyzji i realizacji trudnych działań podziękować. W szczególności radnym poprzedniej i obecnej
kadencji, którzy wspierali działania burmistrza
i urzędu w dziele unowocześnienia gminy.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Zawsze powstaje pytanie: czy zrobiliśmy
wszystko, co było można dla społeczności lokalnej?
Czy można było zrobić więcej? Odpowiedź jest złożona, ponieważ nie wszystko zależy od nas. Ale
tam, gdzie jest to możliwe i zależne od naszych, samorządowych decyzji – za brak odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie odpowiadamy my sami. Często w tej kadencji samorządu spotykam
się z postawami, które odbiegają od idei służby publicznej, dbają o interesy własne lub swoich rodzin.
Czasami próbują uzależnić poparcie stosownych
projektów od decyzji dobrych dla nich samych.
Czasami są na nich wywierane wpływy zewnętrzne ze strony naszych oponentów lub grup poli-

tycznych, chcących za wszelką cenę powrotu
do władzy. Takie postawy winniśmy eliminować. Powinniśmy kierować się w swoich działaniach dobrem innych, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej
większości obywateli.
Przed nami kolejne wyzwania. Zapewne dojrzeliśmy już do podjęcia trudnych problemów
związanych z niżem demograficznym, ograniczaniem kosztów funkcjonowania gminy, a także
ochroną najuboższych obywateli. Proponuję więc
w najbliższych miesiącach Wysokiej Radzie podjęcie dyskusji na temat najważniejszych wyzwań
i zadań, które powinny być zrealizowane jeszcze
w tej kadencji.
Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
za okres od 10 października 2012 r.
do 12 grudnia 2012 r.
W okresie sprawozdawczym:
● W dniu 10 października burmistrz spotkał się
z właścicielami aptek funkcjonujących w gminie
w celu ustalenia zasad współpracy dotyczących
zbiórki leków przeterminowanych od mieszkańców.
● W dniu 12 października burmistrz spotkał się
z dyrektorami oraz najlepszymi nauczycielami
w gminie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
● W dniu 13 października burmistrz uczestniczył w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej
w Rogach, składając podziękowania byłym i obecnym nauczycielom oraz uczniom za wspaniałe osiągnięcia szkoły w minionym półwieczu.
● W dniu 16 października burmistrz uczestniczył w spotkaniu samorządów powiatu opolskiego
z Komendantem Miejskim Policji w Opolu oraz komendantami komisariatów i posterunków policji.
Podczas spotkania omówiono aktualne problemy
oraz działania policji związane z eliminowaniem
przestępczości na terenie powiatu.
● W dniu 17 października burmistrz spotkał
się z nauczycielami ZSP w Grabinie w celu omówienia propozycji obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły.
● W dniu 18 października burmistrz wraz
z radnymi RM wzięli udział w spotkaniu nauczycieli oraz zainteresowanej przejęciem szkoły firmy
z Grodkowa, która przedstawiła propozycje warunków zatrudnienia nauczycieli szkoły i przedszkola. Kolejne spotkanie w tej sprawie, tym razem
z udziałem rady rodziców, odbyło się w dniu 23
października.
● W dniu 19 października burmistrz wraz
z przewodniczącymi komisji stałych RM oraz wiceprzewodniczącym RM spotkali się z przyszłym właścicielem niemodlińskiego zamku oraz poznali zamiary dotyczące restauracji tego obiektu.
● W dniu 24 października burmistrz spotkał się
z panem Rafałem Pasierbkiem – mistrzem świata
w akrobatycznych sportach motocyklowych, dziękując młodemu mistrzowi za działania na rzecz promocji gminy.
● W dniu 25 października burmistrz wziął
udział w spotkaniu samorządów tworzących porozumienie w sprawie prowadzenia spójnej polityki
gospodarowania odpadami na terenie działania regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów
na składowisku w Domaszkowicach pod Nysą.
W tym samym dniu burmistrz wręczył w imieniu Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie
małżeńskie parom, które obchodziły wspaniały jubileusz 50-lecia związków małżeńskich.
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● W dniu 30 października burmistrz spotkał się
z inwestorem holenderskim zainteresowanym budową mieszkań na terenie Niemodlina.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z radą pedagogiczną ZSP w Grabinie.
● W dniu 7 listopada burmistrz spotkał się
z komitetem obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina i 70-tej rocznicy wydarzeń wołyńskich.
● W dniu 9 listopada burmistrz spotkał się
z rolnikami w celu konsultacji dotyczących wysokości podatku rolnego w 2013 roku.
● W dniu 12 listopada burmistrz uczestniczył
w spotkaniu rodziców i nauczycieli ze starostą opolskim w ZS w Niemodlinie, podczas którego omawiane były problemy oraz osiągnięcia tej szkoły.
● W dniu 13 listopada odbyła się dodatkowa
sesja RM uświetniona występem polskich dzieci
z Doliny na Ukrainie, które przebywały w Niemodlinie na zaproszenie burmistrza.
● W dniu 14 listopada gośćmi burmistrza
i RM byli przedstawiciele gminy Praschma
z Czech. W trakcie wizyty goście zgłosili chęć nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin i podpisania umowy o partnerstwie w 2013 roku.
● W dniach 16 i 17 listopada odbył się jubileuszowy, dziesiąty konkurs rysunku satyrycznego
Karpik 2012. Tegoroczna impreza, wzbogacona
konferencją naukową oraz pokazami i konkursami
kulinarnymi związanymi z rybami i rybactwem, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców
oraz turystów. Podczas Karpika gościliśmy delegacje zagraniczne z zaprzyjaźnionych gmin: Doliny
na Ukrainie oraz Śtitów z Czech. Pomysłodawcy
tej imprezy, panu Michałowi Graczykowi oraz osobom, które przyczyniły się do rozwoju tego konkursu, składam wyrazy podziękowania i uznania
za wkład pracy przyczyniający się do promocji naszej gminy.
● W dniu 19 listopada burmistrz uczestniczył
w spotkaniu z minister rozwoju regionalnego poświęconemu przygotowaniom do podziału i absorpcji środków w nowej perspektywie budżetu UE
na lata 2014-2020.
● W dniu 20 listopada z inicjatywy burmistrza
odbyło się robocze spotkanie starosty opolskiego,
dyrektora ZS w Niemodlinie oraz radnych RM
w sprawie wzbogacenia ofer ty edukacyjnej naszego LO w związku z malejącym zainteresowaniem
uczniów nauką w tej szkole.
● W dniu 26 listopada odbyło się spotkanie samorządowców województwa opolskiego z Premierem RP Donaldem Tuskiem. Podczas spotkania Regionalny Komitet Monitorujący budowę obwodnic
Nysy i Niemodlina wręczył premierowi petycję
w sprawie przyspieszenia budowy obu obwodnic.
● W dniu 27 listopada odbyło się spotkanie
pracowników urzędów miejskich Nysy i Niemodlina
odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie
zasad gospodarki odpadami. Podczas spotkania
doprecyzowane zostały zapisy dotyczące modelu
segregacji odpadów na terenie naszej gminy.
● W dniu 28 listopada gościem burmistrza
był pan Krzysztof Żmuda, ojciec Pauliny, aktualnej
mistrzyni Polski młodziczek w karate. Burmistrz pogratulował wspaniałych osiągnięć sportowych i wychowawczych. Paulina Żmuda będzie reprezentowała nasz kraj na przyszłorocznych Mistrzostwach
Europy w tej dyscyplinie spor tu.
Burmistrz
Mirosław Stankiewicz
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XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 20102014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
● uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
zamiaru przekazania placówek oświatowych do prowadzenia przez osoby fizyczne,
● uchwała Nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin,
● uchwała Nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
● uchwala Nr XXXIII/192/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
„Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,
● uchwala Nr XXXIII/193/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemodlin na
lata 2013-2017,
● uchwała Nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
● uchwała Nr XXXIII/195/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niemodlin,
● uchwała Nr XXXIII/196/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2012,
● uchwała Nr XXXIII/197/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Graczach” oraz przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”,
● uchwala Nr XXXIII/198/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie,
● uchwała Nr XXXIII/199/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niemodlin,
● uchwała Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
● uchwała Nr XXXIII/201/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
skargi na działalność Burmistrza Niemodlina.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, można się również zapoznać z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 12 grudnia 2012 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 20102014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
● Uchwała nr XXXIV /202/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina.
● Uchwała nr XXXIV /203/ 12Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niemodlin.
● Uchwała nr XXXIV /204/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
● Uchwała nr XXXIV /205/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty.
● Uchwała nr XXXIV /206/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
● Uchwała nr XXXIV /207/ l2 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, można się również zapoznać z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Zenon Romańczukiewicz

Zima atakuje.
Przypomnijmy więc
o pewnych obowiązkach
Właściciel, zarządca budynku, użytkownicy terenów służących komunikacji publicznej oraz zarządcy dróg mogą
zostać ukarani jednorazowym mandatem w wysokości co najmniej 500 zł
za nie usuwanie lodu, śniegu i błota.
Natomiast sąd ma prawo ukarać ich
karą w wysokości wielokrotności tej
kwoty. Odpowiadają też za wypadki
na podlegającym im terenie i sąd może
od nich zasądzić odszkodowanie oraz
zadośćuczynienie dla poszkodowanych.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze
zm.) za usuwanie śniegu i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca. Takim chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, która służy do ruchu
pieszego i jest położona bezpośrednio przy nieruchomości. Na właścicielu i zarządcy ciąży również
obowiązek odśnieżania i usuwania lodu, który zalega w bramie i na podwórzu posesji.
Gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, to
ten obowiązek obciąża ich solidarnie. Oprócz właścicieli budynku za odśnieżanie odpowiadają również użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne,
zarządcy oraz inni użytkownicy, a także inne podmioty, które nią władają. Chodnik położony wzdłuż
należącej do nich nieruchomości muszą odśnieżyć
nawet wówczas, gdy stoi na nim kiosk, ponieważ
na właścicielu kiosku nie ciąży taki obowiązek.
Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać
i usuwać lodu z chodnika, na którym znajduje się
płatny postój lub część przeznaczona na odpłatne parkowanie samochodów. Wtedy śnieg i lód
z tej powierzchni musi usunąć zarząd drogi, który pobiera opłaty od właścicieli parkujących samochodów.
Właściciel posesji musi też zadbać o usuwanie sopli z dachów zabudowań znajdujących się
na jego terenie, a także o pozbycie się stamtąd
nadmiaru śniegu.
Obowiązkiem właściciela budynku jest też
uprzątnięcie zalęgającego śniegu z dachu. Właściciele lub zarządcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku odśnieżania dachu, mogą zostać ukarani. Może również zostać wprowadzony
natychmiastowy zakaz używania obiektu, co dotyczy szczególnie hipermarketów, hal sportowych
lub targowych oraz magazynów wówczas, gdy
zalegający na dachu śnieg stanowi zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzkiego.
Najgorsza jest sytuacja, gdy śnieg rozpuści
się w jakimś stopniu, następnie zamarznie,
a na nim zbierają następne warstwy. Gdy śnieg
zamienia się w lód, waży tyle co woda, czyli metr
sześcienny i waży blisko tonę.
Jaka jest kara za nieodśnieżanie?
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania
porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze
nagany. O czym przypominają:
Gminne Centrum Reagowania
i Straż Miejska
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Szanowni Mieszkańcy
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta wprowadza z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to,
że gmina z dniem 1 lipca 2013 roku stanie się podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportui zagospodarowania. W zamian za świadczenie wyżej wymienionych usług właściciele nieruchomości
będą wnosić do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
O wysokości opłat decyduje Rada Miejska i będą one jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji w terminie określonym
w uchwale Rady Miejskiej. Deklaracja będzie podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłata ta będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne.
Również w drodze uchwały gmina ustala sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
i gospodarowania odpadami.
Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą zawierali umów
na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie
działalności w tym zakresie. Gmina uczyni to za nich. To gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów, tzn. będzie odbierał od właścicieli
nieruchomości odpady komunalne niesegregowane i zebrane selektywnie (posegregowane).
Co zatem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
oznaczają dla mieszkańca?
• Po pierwsze, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina. Właściciele nieruchomości powinni rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów z firmami wywozowymi, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
• Po drugie, będą stosowane niższe opłaty za odpady segregowane niż za odpady niesegregowane, opłacalna więc będzie segregacja odpadów.
• Po trzecie, gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z przepisami ustawy (np. wywóz śmieci do lasu) nie będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości należnej gminie opłaty.
Wszystkie odpady zostaną odebrane przez gminę. Nie będzie potrzeby „robienia” dzikich wysypisk śmieci.

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/12
RADY MIEJSKIEJ
w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/203/12
Rady Miejskiej Niemodlinie
z dnia 12 grudnia 2012r.

Kto nie odczuje zmian?
Nie ulegną zmianie zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości niezamieszkałych, np. szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, hotele, sklepy. Ich właściciele nadal będą zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów.
W imieniu właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych deklarację o wysokości opłaty będą składali zarządcy bądź administratorzy nieruchomości.

Reasumując:
Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek:
1. Wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne.
2. Złożyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel samodzielnie wyliczy wysokość opłaty na podstawie
warunków określonych uchwałą Rady Miejskiej.
3. Wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na jego konto bankowe opłatę za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi. Opłatę należało będzie wnosić bez oczekiwania na rachunek bądź wezwanie do zapłaty (podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości). Opłata będzie wnoszona w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
O szczegółach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, mieszkańcy gminy Niemodlin dowiedzą się podczas prowadzonej przez gminę kampanii informacyjno – edukacyjnej od stycznia 2013 roku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.

ROZDZIAŁ I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości we własnym
zakresie w pojemniki opisane w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym
i technicznym;
2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) makulatury, kartonu i tektury, opakowań
wielomateriałowych,
b) tworzyw sztucznych,
c) odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych,
d) opakowań ze szkła,
e) metali,
f) przeterminowanych leków i chemikaliów,
g) odpadów niebezpiecznych,
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h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytych opon,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac remontowych.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać niezwłocznie od chwili ich powstania.
3. Odpady budowlane zebrane na nieruchomości, które powstały przy budowie, rozbudowie
lub rozbiórce budynków czy obiektów budowlanych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
usunąć je na swój koszt.
§ 2.
Właściciele nieruchomości, uprzątając błoto,
śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z chodnika
oraz innych części nieruchomości udostępnionych
do użytku publicznego, mają obowiązek usunąć
je niezwłocznie, w miejsca gdzie nie będą powodować zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.
§ 3.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami może odbywać się przy użyciu środków
biodegradowalnych, pod warunkami:
1) mycia na utwardzonych częściach
nieruchomości, do których posiada
się tytuł prawny lub za zgodą jej właściciela, w sposób wykluczający
bezpośrednie przedostawanie się
ścieków do zbiorników wodnych lub
do ziemi;
2) niezanieczyszczania środowiska poprzez odprowadzanie powstających
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego, po uprzednim ich przejściu przez odstojnik i separator ropopochodnych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać
się wyłącznie pod warunkami:
1) dokonywania napraw na utwardzonych nawierzchniach i niezanieczyszczania środowiska;
2) gromadzenia powstających odpadów
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach;
3) dokonywania tych czynności na nieruchomości, do której posiada się tytuł
prawny lub za zgodą jej właściciela.

ROZDZIAŁ II
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 4.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki wykonane z trwałych materiałów, zamykane, szczelne, estetyczne, o pojemności od 60 l. do 1100 l.
kontenery o poj. od 1.5 m3 do 10 m3,
2) worki o pojemności od 60 l. do 120 l.
z folii LDPE,

3) kosze uliczne o pojemności od 20
do 70 l,
4) inne specjalistyczne pojemniki przystosowane do zbierania odpadów.
2. Pojemniki, worki i kontenery powinny być oznaczone kolorami w zależności od przeznaczenia:
1) do zbierania odpadów zmieszanych,
nie zawierających odpadów podlegających selekcji -czarnym lub podobnym, np. grafitowym;
2) do zbierania odpadów opakowaniowych lekkich, składających się z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, tektury, metali, opakowań wielowarstwowych – żółtym;
3) do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła – zielonym;
4) do zbierania odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych – brązowym;
5) do zbierania odpadów niebezpiecznych – czerwonym;
6) do zbierania odpadów budowlanych
– pomarańczowym.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników w dobrym stanie
sanitarnym, porządkowym oraz technicznym,
poprzez ich mycie i dezynfekcję, tak aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie
powodowało zagrożenia bądź uciążliwości dla środowiska, porządku oraz zdrowia użytkowników.
4. W celu utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach frakcji
odpadów, dla których pojemniki nie są
przeznaczone, w szczególności gorącego popiołu;
2) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.
5. Pojemniki trwale uszkodzone należy niezwłocznie wymieniać na nowe.
6. Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym, na nawierzchni zabezpieczonej przed gromadzeniem
się na niej wody i błota w sposób nie powodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości
i osób trzecich.
7. Wystawianie wspólnych pojemników
do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości wymaga powiadomienia Burmistrza
Niemodlina i powoduje:
1) ponoszenie przez właścicieli nieruchomości solidarnej odpowiedzialności za odpowiednią ilość pojemników, selekcję zbieranych odpadów
i utrzymanie pojemników we właściwym stanie sanitarnym i technicznym;
2) w przypadku nieruchomości, niezamieszkałych, podpisanie umowy na odbiór odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości zabudowanych, na których nie ma możliwości ustawienia
pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
we własnym zakresie pozyskują miejsce spełniające warunki określone w ust. 6. celem wstawienia pojemników.
§ 5.
Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wynika z ilości
mieszkańców lub osób przebywających na terenie danej nieruchomości oraz średniej ilości wytwarzanych odpadów.

§ 6.
1. Właściciele nieruchomości ustalając liczbę i rodzaje pojemników winni kierować się zasadą wstawiania pojemników o możliwie dużej pojemności, minimalizując ich ilość.
2. Nieruchomości zamieszkałe należy wyposażyć w pojemniki zapewniające zbiórkę wytworzonych odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w ilości 30 l. przez jednego mieszkańca
w okresie jednego tygodnia.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające zbiórkę wytworzonych odpadów
komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości
odpadów wytworzonych w różnych źródłach,
w okresie jednego tygodnia, w rozmiarze:
1) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 3 l. pojemności pojemnika na każdego ucznia, dziecko
i pracownika;
2) dla lokali handlowych – 50 l. pojemności
pojemnika na każde 10 m2 powierzchni, jednak
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120
l. na każdy lokal;
3) dla punktów handlowych poza lokalem
– 50 l. pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 l. na każdy punkt;
4) dla hoteli, domów opieki, internatów, itp.
– 15 l. pojemności pojemnika na jedno łóżko;
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l. pojemności pojemnika na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla punktów gastronomicznych szybkiej obsługi poza lokalami – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;
7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych oraz socjalnych – 10 l. pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego;
8) dla ogrodów działkowych – 10 l. na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 1 l. poza tym okresem;
9) dla cmentarzy – 2 l. na jedno miejsce pochówku;
10) kosze do zbierania odpadów przy drogach
publicznych o dużym natężeniu ruchu oraz
na przystankach komunikacji publicznej, a także
na pozostałych nieruchomościach ogólnodostępnych o pojemności od 20 do 70 l.
4. Jeżeli określona w ust. 2 i 3 ilość pojemników nie jest wystarczająca do zebrania
wszystkich odpadów komunalnych należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki o większej pojemności.
5. W przypadku okresowego wytworzenia
zwiększonej ilości odpadów komunalnych mogą
być użyte worki opisane w § 4 ust. 1 pkt. 2.

ROZDZIAŁ III
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego.
§ 7.
1. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt
2 lit. a, b, c, d i e odbierane będą od właścicieli
nieruchomości przez podmiot odbierający odpady wg. ustalonego harmonogramu lub przyjmowane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
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2. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 lit.
f, g, h, i, j, k i l w stanie posegregowanym, powinny być w pierwszej kolejności przekazywane
przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób:
1) wielkogabarytowych – zbieranie do pojemników o pojemności 5-10 m3 ustawionych w uzgodnionych z odbierającym odpady miejscach lub
ustawiane na chodnikach nie wcześniej niż
w dniu poprzedzającym odbiór, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych;
2) budowlanych – zbieranie do pojemników
dostarczanych doraźnie w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, ustawionych na terenie nieruchomości;
3) odpadów niebezpiecznych – zbieranie
w wytypowanych placówkach:
a) przeterminowanych lekarstw – w aptekach,
które uczestniczą w ich zbieraniu,
b) zużytych baterii – w placówkach oświatowych,
obiektach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży detalicznej przy zakupie nowych baterii,
c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – przekazanie do punktów sprzedaży detalicznej przy zakupie nowego sprzętu lub przekazany podmiotowi odbierającemu odpady,
4) odpady nie wymienione w pkt. 1, 2 i 3 mogą być również przekazywane do punktów sprzedaży detalicznej w czasie zakupu nowego towaru.
4. Dopuszcza się zbieranie odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych, wytworzonych
na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.
§ 8.
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych
obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób zgodny z harmonogramem odbioru oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach, a następnie odebranie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne.
3. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem w pojemniku należy:
1) pozbawić substancji, która była w nich
przechowywana,
2) trwale zgnieść, celem zmniejszenia
wielkości odpadu.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani
są udostępniać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania
tych odpadów, poprzez ich wystawianie w dniu
odbioru poza teren nieruchomości, w miejsce łatwo dostępne dla odbierającego odpady.
5. Dopuszcza się po uzgodnieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach bezpośrednio z terenu nieruchomości, z miejsc umożliwiających swobodny dojazd do nich przez odbierającego odpady.
§ 9.
1. Właściciele, nieruchomości niezamieszkałych z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są
do pozbywania się odpadów komunalnych nie
rzadziej niż:
1) odpadów zmieszanych – co najmniej 1 raz
na miesiąc;

2) odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych – co najmniej 1 raz na miesiąc;
3) odpadów opakowaniowych lekkich – 1 raz
na 2 m-ce;
4) odpadów opakowaniowych szklanych – 1
raz na kwartał;
5) odpadów wielkogabarytowych – dwukrotnie w ciągu roku;
6) odpadów budowlanych – każdorazowo
po zakończeniu robót;
7) odpady z punktów handlowych a także gastronomicznych, zlokalizowanych poza lokalami,
należy usuwać codziennie.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący
działalność gastronomiczną, hotelarską lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są
do pozbywania się odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości pozbywający się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinni dokonywać tej czynności w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są
do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące,
z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Ustala się minimalną pojemność zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe – 1000
l. na 1 osobę dla gospodarstw domowych,
a w pozostałych przypadkach 100 l. na osobę korzystającą.

ROZDZIAŁ IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 11.
1. Podejmowanie działań mających na celu
minimalizacje ilości odpadów kierowanych na składowiska poprzez:
1) prowadzenie stałej kampanii edukacyjno
– informacyjnej o najlepszych metodach i technice zagospodarowania odpadów;
2) wdrażanie efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów;
3) organizację nowych systemów zbierania
odpadów komunalnych.
2. Prowadzenie monitoringu postępowania
z odpadami i przedstawianie wniosków Radzie
Miejskiej co 6 miesięcy.

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest
do wyprowadzania psa na smyczy, a psy duże,
bądź ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby pełnoletnie,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest
tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy
opiekun psa ma możliwość sprawowania nad nim
bezpośredniej kontroli.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych
zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo
na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

ROZDZIAŁ VI
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 13.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad
określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać dopowstawania wobec innych
osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, a w szczególności hałasu i odorów,
4) prowadzić hodowlę wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

ROZDZIAŁ VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 14.
Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić na terenie całej Gminy od 1 do 15 kwietnia
i od 1 do 15 października każdego roku.

ROZDZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 12.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

UCHWAŁA Nr XXXIV/204/12
RADY MIEJSKIEJ
w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

CZYSTA GMINA
NIEMODLIN
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Określa się ilość, frakcje oraz częstotliwość
odbioru odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) od właściciela nieruchomości odbierana
będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych,
2) frakcje odpadów komunalnych zbieranych i selekcjonowanych na terenie nieruchomości dzieli się na cztery grupy ze względu na sposób selekcji i częstotliwość odbioru:
a) odpady zmieszane pozostałe po selekcji
odpadów – zbierane nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej,
b) odpady opakowaniowe lekkie do których
zalicza się makulaturę, opakowania z kartonu i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, folię, puszki metalowe
– zbierane co najmniej 1 raz na dwa miesiące,
c) opakowania szklane – zbierane co najmniej
jeden raz na kwartał.
d) odpady biodegradowalne, w tym zielone
– zbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż 1 raz
na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej,
3) odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał zgodnie z przyjętym
harmonogramem odbioru podanym do publicznej wiadomości.
2. Ustala się frakcje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie przyjmowanych
w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) makulatura, karton i tektura, opakowania
wielomateriałowe,
2) opakowania z tworzyw sztucznych,
3) odpady biodegradowalne, w tym zielone,
4) opakowania ze szkła,
5) metale,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) odpady niebezpieczne,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony.
3. Transportu odpadów do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywa się
na koszt dostarczającego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz

UCHWAŁA NR XXXIV/205/12
RADY MIEJSKIEJ
w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jako opartą na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 2.
Określa się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia
pięć zł) od każdego mieszkańca za odpady zmieszane,
2) w wysokości 13,50 (słownie: trzynaście złotych i 50 gr) od każdego mieszkańca za odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz

UCHWAŁA NR XXXIV/206/12
RADY MIEJSKIEJ
w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miejska w Niemodlinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, do 10 dnia każ-

dego miesiąca rozpoczynającego kwartał, za dany kwartał.
§ 2.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na jego rachunek bankowy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz

UCHWAŁA NR XXXIV/207/12
RADY MIEJSKIEJ
w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6n ust. l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 12
ustawy z l lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. l, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w terminach określonych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
§ 2.
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 ust. 1 składa się w terminie
do 28 lutego 2013 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz
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Bonifikaty tylko
do 30 czerwca 2013 roku!
Ważne dla najemców lokali komunalnych
Dnia 29 listopada 2012 roku została podjęta
uchwała nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata w zakresie dotyczącym zasad udzielania bonifikat
przy zakupie najmowanego lokalu mieszkalnego.
W uchwale tej została wprowadzona zmiana określająca datę obowiązywania bonifikat tj. do 30 czerwca 2013 r. Oznacza to, iż w terminie do 30 czerwca 2013 r. muszą zostać zawarte akty notarialne.
Jak z powyższego wynika o możliwości otrzymania bonifikaty zadecyduje data złożenia wniosku
przez najemcę. Osoby, które złożą wniosek po 15
marca 2013r. muszą się liczyć z tym, że nie zostanie
im udzielona bonifikata przy nabywaniu najmowanego lokalu mieszkalnego.
Warunkiem wyznaczenia lokalu do zbycia jest
nie posiadanie zadłużenia z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego.
Jednocześnie informuję, iż najemca, który dokona jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży
przed zawarciem aktu notarialnego, ma możliwość
nabycia na własność przedmiotowego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem 90 % bonifikaty, przy czym
bonifikatę tę zwiększa się do 95%, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania wchodzące w skład danej nieruchomości przestaną być własnością gminy. Bonifikaty w wysokości 95% nie
stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno- lub dwulokalowych.
Proszę o rozważenie wykupu swojego mieszkania ze
stosowną bonifikatą.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim – Wydział Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(p. 35) tel. 77 4606 295 wew. 209.
Narodowe Siły Rezer wowe – nowa ochotnicza forma służby wojskowej pozwalająca łączyć
żołnierskie wyzwania z realizacją ambicji zawodowych w cywilu. NSR to jednocześnie
przepustka
do zawodowej służby wojskowej – więcej wiadomości na stronie internetowej www.wojsko–polskie.pl lub www.mon.gov.pl
Jeżeli jesteś zainteresowany Narodowymi Siłami Rezerwowymi, zawodową służbą wojskową
lub szkolnictwem wojskowym skontaktuj się
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Opolu, ul.
Plebiscytowa 5, 45-360 OPOLE, tel. kontaktowe:
77 4463073 lub 77 4463933, e-mail: wkuopole@wp.mil.pl, strona internetowa www.opole.wku.wp.mil.pl
O NSR i zawodowej
służbie wojskowej możesz
przeczytać w broszurach
będących w posiadaniu
Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miejskiego w Niemodlinie III piętro
pokój nr 63, telefon kontaktowy 77 4606295
wewn. 218.

„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

Uwaga rodzice!
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki zobowiązani są na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), do informowania burmistrza gminy, na terenie której
dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach
w tym zakresie.
Obowiązek nauki młodzieży w wieku 16 – 18
lat spełnia się poprzez kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno publicznej, jak
i niepublicznej), bądź w formach pozaszkolnych,
np.: przyuczenia do wykonywania określonej pracy u wszystkich pracodawców (osób fizycznych

i prawnych) trwającej od 3 mies. do maksymalnie 22 miesięcy na podstawie umowy zawar tej
z młodocianym; nauki zawodu u wszystkich pracodawców (osób fizycznych i prawnych) trwającej 24
miesiące lub 36 miesięcy na podstawie umowy zawar tej z młodocianym.
Uprzejmie prosi się rodziców o powiadamianie
o spełnianiu obowiązku nauki młodzieży w wieku 16
– 18 lat osobiście w Zakładzie Ekonomiczno – Finansowym Oświaty, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
(budynek Urzędu Miejskiego, III piętro) pok. 54,
bądź pisemnie na wyżej wskazany adres lub też
udzielenie informacji telefonicznej pod numerem
tel. 77 40 23 364.
Co do form pozaszkolnych, prosi się o podanie
sposobu realizacji obowiązku nauki, pracodawcy
oraz okresu zawartej umowy.
Małgorzata Kochanek
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Podczas X edycji Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”
na Ścianie Satyryków w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie odsłonięte zostały trzy kolejne tabliczki prezentujące twórczości polskich rysowników satyrycznych. Przedstawiamy ich sylwetki.

Satyrycy na święta
nizuje wystawy swoich prac połączone z koncertami. Jest
gorącym orędownikiem kultury i uczestnikiem wielu konkursów satyrycznych oraz plenerów satyrycznych.
W tym roku podczas uroczystej X edycji Karpika otrzymał nagrodę Burmistrza Niemodlina. Jego wielką pasją jest jazda konna oraz żeglarstwo. Zajmuje się satyrą społeczno -polityczną.

Podziękowanie
Wszystkim partnerom Ośrodka Kultury w Niemodlinie, instytucjom, firmom, osobom, które przyczyniły
się do organizacji projektu Święto Karpia 2012 i wsparły go finansowo – serdecznie dziękuję. Bez Państwa
życzliwości i wsparciu nie udałoby się nam zorganizować tych wyjątkowych, jubileuszowych obchodów „Karpika” na tak wysokim poziomie. Korzystając z okazji
– życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
wraz z pracownikami

Sponsorzy Święta Karpia 2012

Jacek Podlasiński urodził się w roku 1966.
Mieszka w Warszawie. Uprawia rzeźbę, rysunek satyryczny i malarstwo. Działa w Stowarzyszeniu Polskich
Artystów Karykatury i Towarzystwie Odnowy Sztuki. Jest
autorem wielu statuetek m. in. Statuetki Eryka przyznawanej przez SPAK, której laureatami byli Szymon Kobyliński, Zbigniew Lengren, Zenon Żyburtowicz, Stanisław
Tym. Z jego rąk wyszły również statuetki takich znakomitości jak Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski czy
Sławomir Wierzcholski -lider zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Jacek Podlasiński jest również twórcą rzeźb do filmu „Triumf Pana Kleksa”. Artysta brał również udział
w wielu imprezach i plenerach zorganizowanych przez
SPAK. Jest twórcą setek rysunków humorystycznych, które publikowane były w wielu tytułach prasowych. Dzieła, które tworzy traktuje bardzo indywidualnie. Poszukuje własnych inspiracji. Z natury jest człowiekiem bardzo spokojnym.

Sławomir Lizoń urodził się w roku 1960. Mieszka i pracuje w Częstochowie. Rysuje od dziecka. Formalnie zadebiutował w roku 1992. Pierwsze jego obrazki
pojawiły się w skandynawskich czasopismach erotycznych, które były wydawane na początku zmian ustrojowych. Jest człowiekiem obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru i autoironii. Jest twórcą zabawnych
rysunków satyrycznych, które publikowały różne czasopisma i gazety. Może poszczycić się sporą kolekcją wyróżnień: Bogatynia, Widawa, Gorlice, a jego najokazalszą nagrodą jest nagroda legnickich dziennikarzy im.
Andrzeja Waligórskiego zdobyta na legnickim Satyrykonie w roku 2010. Swoje prace prezentował w wielu
krajach europejskich na wystawach pokonkursowych
W roku 2012 został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury. Przez kilkanaście lat był członkiem
Aeroklubu Częstochowskiego, gdzie uzyskał licencję
pilota samolotowego i szybowcowego. Jego wielką pasją jest muzyka. Od wielu lat gra na gitarze, z którą nie
rozstaje się nawet na plenerach.
Michał Graczyk

BETLEJEM POLSKIE

Andrzej Terlecki urodził się we Lwowie w roku 1943. W ramach przesiedleń znalazł się z rodziną
w Gliwicach. Z zawodu architekt. Twórca wielu projektów m.in. „Zajazdu u Dworu” w Woszczycach. Realizował również projekt ogrodu na dachu mieszkalnym o powierzchni 390 m kw. Jego wielką pasją jest muzyka, z którą związany jest od najmłodszych lat. Współpracował
z Teatrem STG. Tworzył muzykę dla wielu kabaretów i teatrów. Przez lata, w ramach popularyzowania muzyki,
prowadził stałe spotkania muzyczne w gliwickim Empiku pod tytułem „Andrzej Terlecki zaprasza”. Za namową Michała Graczyka dwa lata temu rozpoczęła się wielka przygoda Andrzeja Terleckiego z rysunkiem satyrycznym. W tym roku został przyjęty do SPAK. Często orga-

Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Zespół
Szkół zapraszają na spektakl teatralny
na podstawie utworu Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”, który odbędzie się w dniu 5
stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
OBSADA:
Grupa Teatralna Ośrodka Kultury w Niemodlinie w składzie – uczniowie: Liceum
i Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka, Szkoła Podstawowa w Graczach im. 27
Wołyńskiej Dywizji A. K, Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach oraz
gościnnie wychowankowie Przedszkola nr 2
w Niemodlinie.
Reżyserem i opiekunem grupy teatralnej
jest Małgorzata Dolak.

Agencja Rynku Rolnego – Fundusz Promocji Ryb,
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu, Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Powiatu Opolskiego Henryk Lakwa, Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, Państwowe Gospodarstwo Leśne
-Lasy Państwowe – Gospodarstwo Rybackie Niemodlin,
Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Opolu, RSP Wydrowice, Bazalt Gracze, Rapex Grabin, Cegielnia Niemodlin, Hotel Domino, Mieczysław Moździerski
KWANT, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionalnego, Gospodarstwo
Rolne Andrzej Nowakowski, Firma Ornament z Nysy,
PSS Społem Niemodlin, Usługi Transportowe Władysław Unijewski, METALLBAU-JUMAR – Jerzy Bandrowski, Międzynarodowy Transport Drogowy Kazimierz
Skuratowicz, Firma Berliner Luft, Oddział Alior Bank Ekspress Niemodlin, Restauracja na Wyspie.

Program XXI finału WOŚP 2013
Niemodlin (niedziela)
13 stycznia 2013 r.
Miejsce: Hala widowiskowo–sportowa w Niemodlinie.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.

PROGRAM:
Godz. 13.00 – Mecz piłki siatkowej
Publiczne Gimnazjum w Graczach – reprezentacja II LO w Opolu
Godz. 14.30 – Licytacja
Blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie
– pokaz tańca hip-hop
– pokaz taneczny grupy Rytmix
– występy wokalistów „Studia Piosenki”
Godz. 15.30 – Licytacja • Mecz koszykówki
Godz. 17.00 – Licytacja • Mecz pokazowy
siatkówki w wykonaniu drużyny Stal Nysa
Godz. 18.00 – Licytacja • Blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Koncert zespołów rockowych:
Niemodlin, Cadillac, The Doris
Godz. 19.00 – Licytacja • Mecz futsalu
Godz. 20.00 – Światełko do nieba

Wieści z gminy

Sami sobie zrobiliśmy prezent
– po Szlachetnej Paczce 2012
Za nami najpiękniejszy weekend w roku, weekend paczkowych cudów, weekend, który dla zaangażowanych w projekt
Szlachetna Paczka był niezwykłym przeżyciem.
– Najpiękniejsze podziękowania było widać było w błyszczących oczach, zainteresowaniu i zachwycie, uśmiechach na twarzy, z jakim dzieci oglądały kolejne prezenty – tak mówiła jedna
z wolontariuszek w relacji z dostarczenia paczki
wielodzietnej rodzinie, którą dotknęła tragedia –
śmierć mamy.
8 i 9 grudnia darczyńcy przywozili paczki
do ponad 400 magazynów w różnych rejonach
Polski, a 7800 wolontariuszy dostarczyło je do potrzebujących rodzin. Tak oto spełniały się marzenia
wszystkich – tych co dawali i tych, którzy dostawali pomoc.
Podczas finału prowadziliśmy analizy, pytaliśmy darczyńców o to, ile osób przygotowywało z nimi paczki i jaka jest szacunkowa wartość przekazanej pomocy. Na tej podstawie możemy powiedzieć,
że w paczkowym rejonie Niemodlina 23 rodziny
w potrzebie otrzymały łącznie 233 paczki. Do przygotowania pomocy dla każdej z nich zaangażowanych było w naszym rejonie średnio około 30 darczyńców, a średnia zadeklarowana przez nich
war tość paczki dla jednej rodziny wyniosła ponad 1500 zł. W edycji Szlachetnej Paczki 2012
w całej Polsce pomoc dotarła do 13 230 rodzin
w potrzebie. Łączna war tość przekazanej pomocy
materialnej (na podstawie średniej war tość zadeklarowanej przez darczyńców) to 22,5 mln zł. Liczba osób zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin to 300 tysięcy osób.
Tyle suche, ale robiące wrażenie, liczby. Za nimi kryje się to, co najważniejsze w tym projekcie
– ludzkie uczucia, emocje, gesty. Ta sfera naszego
życia, którą na co dzień skrzętnie ukrywamy. Zapominamy o ludzkich odruchach, pędząc za kolejnymi dobrami, które, jak wierzymy, mają dać nam
szczęście. Szlachetna Paczka dała wszystkim w nią
zaangażowanym możliwość zatrzymania się, możliwość ujrzenia, jak w człowieku rodzi się Człowiek.
Bo to jest chyba najpiękniejszy owoc działania
Paczki: gdy ludzie odkrywają w sobie siłę, by stać się
bohaterem: – wolontariusze wówczas, gdy wchodzą w świat spraw trudnych, nieznanych im bezpośrednio do tej pory – darczyńcy, gdy bezinteresownie przygotowują prezenty dla nieznanych sobie

ludzie – rodziny, które otwierają się przy obcych
i mówią o sobie. I tak wszyscy ze świata przeciętności wchodzą w świat szlachetności. Tak właśnie
działa Szlachetna Paczka. Przy ograniczeniach finansowych i organizacyjnych nie ma możliwości,
aby to działało, ale zaczyna się kręcić z wielkim rozmachem dzięki takim bohaterom.
– Najmłodsza dziewczynka chwyciła z błyskiem
w oku przeznaczone dla niej różowe kozaczki. Zaczęła je przymierzać, ale zdążyła ubrać tylko jeden
but, gdy w oczy rzuciły jej się piękne, różowe rękawiczki. Za moment jednak jej uwagę zaprzątnęła
ogromna patelnia. Chwyciła ją i w jednym bucie
i rękawiczce pobiegła zanieść ją do kuchni. Starszy
brat z zainteresowaniem oglądał wszystkie zabawki: samochodziki, układanki, gry. Największy zachwyt wywołała jednak u niego piłka nożna, którą
od razu wypróbował w pokoju pełnym ludzi i prezentów – dla takich chwil war to żyć – powiedziała
jedna z 12 wolontariuszek.
Wszystkim, którzy najdrobniejszym działaniem
przyczynili się do tego, że Paczka u nas i w nas zadziałała, gorąco dziękuję i życzę, by nadchodzące
Święta spełniły tym razem Wasze marzenia.
Violetta Szczyrk
Zespół Szkół w Niemodlinie

Zabawa z „Wesołą ferajną
Berniego”
W dniu 10 grudnia br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie gościła „Wesoła ferajna
Berniego”, która zorganizowała program
artystyczny pt.,, Postaw na rodzinę: gdy
jest miłość i bliskość, wszystko się dobrze
układa”.
W imprezie wzięło udział około trzystu uczestników, w tym głównie dzieci. Cała widownia wspaniale się bawiła, zabawa przebiegała w radosnej atmosferze, nie zabrakło wspólnego śpiewania i tańców.
Największą atrakcją imprezy okazał się św. Mikołaj,
który obdarował dzieci słodką niespodzianką.
Imprezę zorganizowano w związku z realizacją
w naszej gminie projektu „Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie w gminie Niemodlin” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Edyta Kapuścińska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Koordynator projektu

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych
na zewnątrz, jaśniejących pierwszą
gwiazdką, co daje nadzieję
na kolejny Nowy Rok
życzy Pizzeria Primavera.
Czynna w okresie świątecznym
24 grudnia 2012 od 10.00 do 14.00
26 grudnia 2012 od 15.00 do 23.00
31 grudnia 2012 od 10.00 do 15.00
1 stycznia 2013 od 15.00 do 23.00
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Trzymamy rękę na pulsie

22 listopada w miejscowości Rzędziwojowice
nieznany sprawca przecinając plandekę, włamał się
do naczepy samochodu ciężarowego na szkodę firmy PTHU PICARS w Starachowicach, z której, po penetracji, nic nie skradł.
26 listopada w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
nieznany sprawca przecinając kłódkę, włamał się
do kontenera, z którego skradł 140 kg złomu miedzi
na szkodę firmy PPHU KOLOR. Straty 2.9 tys. zł.
26 listopada w miejscowości Tłustoręby nieznany sprawca wyłamując drzwi tarasowe, włamał się
do domu jednorodzinnego w budowie, z którego
skradł agregat prądotwórczy, wyrzynarkę i przedłużacze. Straty 4 tys. zł.
27 listopada w Niemodlinie na ulicy Drzymały
policjanci z KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego
motorowerzystę, kierującego motorowerem marki
TOROS.
29 listopada w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śl. policjanci z KP Niemodlin zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy od 24 listopada dokonywali kradzieży oraz włamań
na terenie Niemodlina. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie.
11 grudnia w miejscowości Grabin nieznany
sprawca przy użyciu nieustalonego narzędzia dokonał przecięcia kłódek zabezpieczających cztery
skrzynki metalowe, z wnętrza których skradł cztery
akumulatory 12 V w kolorze zielonym na szkodę firmy SECUTEC Sp. z o.o. w Jaworze. Straty 1136 zł.
Zebrał: M.G.

Niech z pierwszą gwiazdą na niebie, zwiastującą
Boże Narodzenie, w Państwa domach zapanuje
radość, pokój, nadzieja lepszego jutra.
By wszystkie smutki i zmartwienia odeszły wraz
ze starym rokiem, a w Nowym 2013 Roku zdrowie,
pogoda ducha i pomyślność nie opuszczały.
Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
i klientom życzy
Bogusław Zięba, właściciel firmy
„Nadzór i Projektowanie”
wraz z pracownikami.
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Laureaci konkursu
fotograficznego

Laureaci konkursu
literackiego

Ludzie Lasu nagradzają
13 grudnia br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursach
organizowanych w roku 2012 przez Lokalną Grupę Działania.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, w tym wójtowie i burmistrzowie
gmin partnerskich oraz marszałek województwa opolskiego Antoni Konopka. Prowadzący galę Daniel Podobiński powiedział, iż spotkanie było kolejną okazją
do pokazania, że Partnerstwo Borów Niemodlińskich łączy ludzi zza i sprzed lasu i zaprezentowania tego, ile można osiągnąć dzięki współpracy.
Pierwszym rozstrzygniętym konkursem był konkurs skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum na zebranie legend „Saga ludzi lasu”. Na konkurs wpłynęły 22 legendy, w tym legenda z Przychoda pisana lokalną gwarą.
W konkursie nie przyznano pierwszego miejsca. II nagrodę wartości 300 zł
zdobył Filip Szczepański, dwie równorzędne III nagrody wartości 200 zł zdobyły
Joanna Zdanowska (Zespół Szkół w Niemodlinie, opiekun Violetta Szczyrk) oraz
Katarzyna Andrejszym (Szkoła Podstawowa im. 27. Wołyńskiej Dywizji AK w Graczach, opiekun Beata Homentowska). Jury przyznało również wyróżniania wartości 100 zł dla Martina Drosdzioka (Gracze), Malwiny Ziętary i Bogusławy Brykowskiej (Niemodlin) oraz Marty Łuczyszyn (Zespół Szkół w Przechodzie, opiekun
Aurelia Walczuk).
Drugi konkurs był skierowany do wszystkich miłośników fotografii, a jego
przedmiotem było dziedzictwo materialne i niematerialne Borów Niemodlińskich.
Na konkurs wpłynęło 11 zgłoszeń, łącznie ponad 80 fotografii.
Grand Prix (sprzęt fotograficzny wartości 3000 zł) w konkursie zdobył Krzysztof Robota z Zieliny, w gminie Strzeleczki, za reportaż z przebiegu prac renowacyjnych sikawki konnej. Wyróżnienia (sprzęt fotograficzny i komputerowy wartości 1000 zł) przyznano Mariuszowi Woźniakowi z Niemodlina oraz Lorelii Widuch
z Chróścic w gminie Dąbrowa.
Na trzeci konkurs dla stowarzyszeń wpłynęło 10 zgłoszeń. Najaktywniejszą
organizacją pozarządową Borów Niemodlińskich zostało Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie – Szerokie Horyzonty. W nagrodę otrzymali sprzęt komputerowy wartości 4000 zł. Drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, otrzymując sprzęt fotograficz-

Laureaci konkursu
dla stowarzyszeń

Jadwiga Wójciak – prezes
Partnerstwa Borów
Niemodlińskich

ny wartości 3000 zł. Na trzecim miejscu znalazło się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Lasocice i Piątkowice z nagrodą 1000 zł również w postaci sprzętu fotograficznego. Jury przyznało dodatkowo wyróżnienie specjalne w wysokości 500 zł dla
Stowarzyszenia Nasza Wioska Ligota Prószkowska z gminy Prószków. Na uwagę zasługuje fakt, że formuła wszystkich konkursów przewidywała, iż laureaci sami dokonywali wyboru rodzaju nagród w ramach określonej puli.
– Jestem niezmiernie zbudowany działalnością Lokalna Grupą Działania. Widząc dużą liczbę uczestników konkursów, chcę pogratulować Borom Niemodlińskim za umiejętną odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności na obszarze,
na którym działają. Dziękuję w imieniu zarządu województwa za pracę, którą wykonujecie – powiedział marszałek województwa opolskiego Antoni Konopka.
Galę wręczenia nagród uświetnił występ gimnazjalistów ze Strzeleczek pt.
„Korzenie Europy”. Aktorzy, pod kierownictwem Izabeli Kurpieli, bawili gości rozterkami bogów mitologii greckiej, którzy niefortunnie znaleźli się w XXI wieku. Dodatkowo uczestnicy gali mogli zapoznać się z najnowszym komiksem o losach rozbójnika Pistulki ze Strzeleczek, który został wydany dzięki współfinansowaniu
w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Komiks oraz prace konkursowe opublikowane w specjalnym wydawnictwie
pokonkursowym dostępne są w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich.
Jadwiga Wójciak

Przedstawienie
Korzenie Europy
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Zawód astronom

Sto lat mieszkanki naszej gminy
Naprawdę nieczęsto zdarza się śpiewać i życzyć dwustu lat. Dlatego takie
chwile trzeba szczególnie uczcić. 26 listopada br. swoją setną rocznicę urodzin ob cho dzi ła Te kla Ja ku bow ska
z Roszkowic.
Z tej okazji do domu jubilatki przybyli goście: burmistrz Mirosław Stankiewicz, sołtys Roszkowic Ireneusz Naściuk oraz przedstawiciele wojewódzkiego
samorządu. – Dzisiejszy jubileusz to okazja niecodzienna i doniosła. To piękna rocznica, skłaniająca
do refleksji, zadumy i wspomnień w gronie najbliższych. Oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i smutkami, ale też ciężką pracą

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersytetu III Wieku
w Opolu, pracownicy Uniwersytetu
Opolskiego oraz niemodlińska grupa
inicjatywna zapraszają seniorów oraz
wszystkich zainteresowanych na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie
się 7 stycznia 2013 r. (poniedziałek),
o godz. 15.00 w sali konferencyjnej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Zapraszamy!

i troską o dobro rodziny. Taki wiek osiągają tylko wybrańcy, do grona których zalicza się również Pani.
Gratulując jubileuszu, życzę spełnienia osobistych
pragnień, aby następne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia, niech
każda chwila będzie źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu – burmistrz złożył życzenia
w imieniu władz samorządowych naszej gminy
i wszystkich jej mieszkańców. Pani Tekla otrzymała
kosz kwiatów i prezenty. Goście odśpiewali urodzinowe „200 lat” i wznieśli toast za zdrowie. Po południu
odbyła się urodzinowa uroczystość w gronie rodzinnym. Szacowna jubilatka doczekała się 6 wnuków, 2
prawnuków i 1 praprawnuka. Następnego dnia
ksiądz proboszcz odprawił mszę w domu Pani Jakubowskiej w Roszkowicach w jej intencji.
Pani Tekla Jakubowska urodziła się sto lat temu
w okolicy miejscowości Brody w obwodzie lwowskim na Kresach. Tam wyszła za mąż i urodziła
pierwszą córkę. W 1945 roku wraz z mężem przybyła do Opola, gdzie przez trzy lata pracowała
w elektrowni. W 1948 roku rodzina otrzymała ziemię w Roszkowicach, gdzie do dzisiaj pani Tekla
mieszka wraz z najmłodszą córką. – Mama, jak była zdrowa i młodsza, to była bardzo, bardzo pracowita. Poza tym lubi jabłka, bardzo. I w ogóle takie
proste, zdrowe jedzenie: warzywa, owoce, czosnek.
Jak jeszcze miała siłę, to chodziła na piechotę albo
jeździła rowerem na msze w Rogach – opowiada
o mamie Romualda Micun.
mk

Dużo szczęścia, zdrowia
i powodzenia, to tradycyjne,
najszczersze życzenia.
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego,
niech obficie da, co ma najlepszego!
Życzą Zakład Optyczny
Marcin Oracz oraz
Gabinet Okulistyczny
Elżbieta Rogala

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbyło się spotkanie z astronomem panem Dawidem
Moździerskim, na które przybyli
uczniowie z klasy V ze SP nr 2.
Było ono wyjątkową okazją do tego, by bliżej
poznać zawód astronoma. Niewątpliwie atrakcją była bardzo ciekawa prezentacja multimedialna o tym jak astronomia pomaga poznawać sekrety kosmosu, którą uczniowie obejrzeli z dużym
zaangażowaniem. Pan Dawid Moździerski w interesujący i przystępny sposób opowiadał o swojej
pracy i tajemnicach wszechświata. Na zakończenie nasz gość udzielał wyczerpujących odpowiedzi
na zadawane przez uczniów pytania, a następnie
wszyscy chętnie pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Dorota Olszewska

Warszawa – przez zabawę
do wiedzy
14 listopada bibliotekę odwiedziła
grupa pięciolatków z PP nr 1 w Niemodlinie. Dzieci poprzez zabawę poszerzały swoją wiedzę na temat naszej stolicy.
Między innymi obejrzały prezentację multimedialną „Warszawa – stolica Polski”. Zdjęcia i fotografie ukazywały starą i nową Warszawę, z jej zabytkami, ważniejszymi budowlami, interesującymi
miejscami. Oczywiście, odbyło się również głośne
czytanie legendy „Wars i Sawa”, opowiadającej
o tym jak powstała nasza piękna stolica.
Przedszkolaki z przyjemnością spędziły czas
w bibliotece przy zapoznawaniu się z książeczkami, które posiadały zarówno czarno-białe, jak
i kolorowe ilustracje Warszawy.
DO

W wigilijny wieczór niech pierwsza gwiazda
zabłyśnie dla wszystkich Państwa, przynosząc
radość z Bożego Narodzenia. Niech ten
wyjątkowy czas wypełniony będzie szczęściem,
miłością, wzajemnym szacunkiem i życzliwością.
Wszelkiej pomyślności również
w Nowym 2013 Roku
życzy
kwiaciarnia Sonia Niemodlin.
www.kwiaciarnia-sonia.pl

PULS

Edukacja

20

Niemodlina

dzy innymi, włoski przepis na bożonarodzeniowe
ciasto z migdałami i cynamonem „mbepetielle”.
Efekty naszej pracy są umieszczone na platformie edukacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły:
www.sp2niemodlin.szkolnastrona.pl
Danuta Knosala

Obchody
Ro
ku Korczakowskiego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
Światowy Dzień Pluszowego
Misia w bibliotece
W niemodlińskiej bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej
okazji odwiedzili nas uczniowie z klasy I SP
nr 2 oraz grupa sześciolatków z PP nr 1
wraz ze swoimi pluszowymi przytulankami.
Najmłodsi obejrzeli pokaz multimedialny zapoznając się z historią pluszowego misia. Wzięli udział
w wesołych zabawach: wyścigach niedźwiadków, łapaniu misia-balonika oraz wysłuchali bajkę relaksacyjną Kubuś Puchatek na polance. Dzieci ponadto
poznały opowiadanie M. Kownackiej „Stary, zielony
miś” i wypowiadały się na temat uczuć odczuwanych
podczas jego słuchania, a także chętnie opowiadały o swoich ukochanych maskotkach.
Odbyła się wspólna recytacja wiersza Ł. Dębskiego i A. Kaszuby-Dębskiej „Miś” oraz odgadywanie zagadek Kubusia Puchatka. Najmłodsi obejrzeli
także film animowany Miś Benjamin i duch w bibliotece, delektując się żelkowymi przysmakami, a na zakończenie zapoznali się z książeczkami, których głównymi bohaterami były – oczywiście – niedźwiadki.
Dorota Olszewska

Jak bliźnięta
W Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie od września 2012 roku jest realizowany projekt e-Twinning. Celem tego projektu jest łączenie i współpraca szkół
w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej,
który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają,
wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
E-Twinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Naszymi partnerami są szkoły z takich państw
jak: Włochy, Hiszpania, Grecja, Słowenia, Bułgaria,
Turcja i Łotwa. W pierwszym miesiącu nauczyciele
i uczniowie zapoznawali się prezentując informacje
o sobie za pomocą programu Power Point lub krótkich filmów. Dzieci z ciekawością oglądały zdjęcia
i czytały informacje o swoich rówieśnikach z innych
krajów. Następnie prezentowaliśmy miejscowości,
z których pochodzimy. Uczniowie klasy piątej i szóstej
chętnie i w interesujący sposób pokazali Niemodlin.
Tematyka projektu jest związana z tradycyjnymi
przepisami stosowanymi w kuchni przez nasze babcie. W związku z tym każde z państw udostępnia
przepis i sposób wykonania potrawy, prosząc o pomoc swoją babcię lub dziadka. My już znamy, mię-

„Czuć, jak dziecko, myśleć jak stary
doktor” to hasło kończącego się Roku Korczakowskiego, roku poświęconego życiu
i działalności naszego patrona – Janusza
Korczaka.
Z tej okazji zrealizowano w roku 2012 wiele przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka, rozbudzenie zainteresowania
jego twórczością oraz propagowanie myśli korczakowskich wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej
szkoły. W ramach obchodów odbyły się:
• „Janusz Korczak z zawodu lekarz, pisarz z talentu, opiekun i wychowawca z powołania”
– konkurs multimedialny dla uczniów klas IV-VI oraz prezentacja nagrodzonych prac podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
• „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” – montaż
słowno - muzyczny i prezentacja multimedialna podczas VI Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Marcina Makucha „Ocalić od zapomnienia”.
• „Korczakowska Gazetka Szkolna KGS” – specjalne wydanie gazety szkolnej poświęconej
patronowi szkoły.
• Happening promujący w społeczności lokalnej
Rok Korczakowski.
• Konkurs
plastyczny
dla
uczniów
klas I – III i IV – VI na plakat lub album o Januszu Korczaku.
• Ekspozycja stała „2012 – Rok Janusza Korczaka”.
• Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły (1
czerwca 2012 r.) – szkolne przedstawienie,
rozstrzygniecie konkursu multimedialnego
i plastycznego.
• „Śladami Janusza Korczaka” – konkurs matematyczny dla klas IV-VI.
• „Życie i działalność Janusza Korczaka” – konkurs historyczny dla uczniów klas IV – VI.
• „Gdybym był królem...” – konkurs literacki dla
uczniów las III – VI oraz publikacja najciekawszych prac w gazetce szkolnej.
• „Mój Korczak – portret Janusza Korczaka”
– konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III i IV-VI oraz wystawa prac.
• „Świetliki czytają Korczaka” – głośne czytanie
utworów Janusza Korczaka, połączone z wykonywaniem ilustracji do czytanych tekstów.
• „Noc z Patronem” – spotkanie dydaktyczno-wychowawcze klasy V c.
• Udział uczniów szkoły w I Integracyjnym Spotkaniu Korczakowskim w Szkole Podstawowej
w Komprachcicach.
Zwieńczeniem wszystkich działań był Międzyszkolny Konkurs Korczakowski „Śladami Korczaka 2012” dla szkół podstawowych gminy Niemodlin
oraz zaprzyjaźnionych szkół im. Janusza Korczaka.
Spośród pięciu szkół podstawowych biorących udział
w konkursie, najlepszą wiedzą i kreatywnością wykazała się Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
z Polskiej Nowej Wsi – I miejsce. II miejsce otrzyma-

ła Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie, III miejsce – Szkoła Podstawowa z Grabina.
Fundatorami nagród byli:
– Burmistrz Niemodlina,
– Przewodniczący Rady Miejskiej,
– Rada Rodziców SP 1 w Niemodlinie,
– PSS „Społem” w Niemodlinie,
– Pani Renata Mainka,
– Pan Zbigniew Weber – radny Rady Miejskiej.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, uczniom
i rodzicom zaangażowanym w realizację naszych
przedsięwzięć. Sponsorom i fundatorom nagród
dziękujemy za wsparcie i bezinteresowność, dzięki
której możliwe było tak ciekawe przeżycie uroczystych chwil z naszym patronem – tym, który poświęcił dzieciom swoją twórczość, serce i życie.
Ewa Konowaluk

Finał XVIII Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o BHP
w Rolnictwie
30 listopada uczennice Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
zmagały się z innymi uczestnikami XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.
Konkurs rozgrywany był w kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie najpierw rozwiązywali test pisemny, a potem 5 finalistów
odpowiadało na pytania z zakresu wiedzy o ruchu
drogowym, pożarnictwa, znajomości przepisów
KRUS-u i Inspekcji Pracy. W kategorii gimnazjum brali udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach powiatowych (ponad 20 osób z całej Opolszczyzny). Najlepsza okazała się uczennica naszego gimnazjum
– Paulina Żmuda, która uzyskała pierwsze miejsce.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, gdzie ogromną większość stanowili uczniowie szkół o profilach rolniczych, nasza licealistka Bożena Maligłówka uzyskała 4. miejsce w województwie. Obu uczestniczkom
serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Drabik

Finał powiatowego konkursu
na film profilaktyczny
28 listopada w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu odbyła się uroczystość podsumowania
konkursów na realizację małych form teatralno – filmowych dla uczniów szkół gimnazjalnych z Opola i powiatu opolskiego.
W uroczystości uczestniczyli również gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Niemodlinie, którzy nakręcili
film pt. „Szachy inwestycją w siebie”„. Scenariuszem
i reżyserią zajął się Marcin Jukowski, który zagrał też
jedną z głównych ról. Poza Marcinem w filmie wystąpili Krzysztof Kowalik, Angelika Marcinkiewicz, Marta Bawełkiewicz, Natalia Olszewska i Iwona Sikorska.
Ponad 200 uczniów z Opola i powiatu opolskiego,
wspólnie ze swoimi opiekunami i dyrektorami oraz
zaproszonymi gośćmi obejrzało po trzy nagrodzone
filmy z Opola i powiatu opolskiego.
Nagrody ufundowano ze środków Urzędu Miasta
Opola i Starostwa Powiatowego w Opolu. Organizatorem konkursów była Komenda Miejska Policji w Opolu oraz Fundacja PRO LEGE w Opolu przy współpracy
z Urzędem Miasta Opola i Starostwem Powiatowym
w Opolu.
Elżbieta Woźniak

Sport

UKS „Sokolik” Niemodlin
– drugie miejsce w Polsce!

Szachowe mistrzostwa
w Chrobrym
W dniu 6 grudnia w Zespole Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbyły się szkolne mistrzostwa w szachach,
będące częścią projektu profilaktycznego
pn. „Szachy inwestycją w siebie – inwestycja w umysł”.
Projekt opracował p. Arkadiusza Lelka, a finansowany jest z gminnych środków przeznaczonych
na działania profilaktyczne. Dzięki temu mogliśmy
zakupić wyposażenie dla powstałego koła szachowego, które społecznie prowadzi p. Lelek. Są to zestawy do gry, plansze dydaktyczne i nagrody rzeczowe
dla najlepszych zawodników.
W organizacji tur nieju wspomagał nas p.
Edward Jędra, który pełnił również funkcję sędziego głównego. Najlepszymi zawodnikami w Zespole Szkół zostali gimnazjaliści: Kamil Ochman,
Grzegorz Kardasz i Marlena Piotrowska. Pokonali oni grupę zawodników ze szkół ponadgimnazjalnych, z których najlepsi okazali się Dorota Gorczowska, Paweł Babicz i Mateusz Mierzwiak.
Szczegółowe informacje o wynikach klasyfikacji
w poszczególnych kategoriach są dostępne
na www.zs.niemodlin.org
Elżbieta Woźniak

Włącz ABS
Jeśli nie chcesz mojej zguby, to zaczekaj na mnie luby. Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Niemodlinie odbył się cykl
zajęć profilaktycznych dla uczniów powyżej 15 roku życia.
Zajęcia prowadził p. Wiesław Gajewski – specjalista nauki o małżeństwie i rodzinie. Celem spotkań
było m.in. uświadomienie młodzieży skutków zbyt
wczesnego podejmowania współżycia seksualnego.
Ciekawa forma zajęć i ujmująca osobowość prelegenta sprawiły, że wszyscy słuchali z zaciekawieniem – nawet ci, co zawsze wszystko wiedzą lepiej.
Spotkania odbywały się w ramach projektu profilaktycznego pn. „Włącz ABS”, przygotowanego
przez p. Tatianę Śnieżek, a sfinansowanego przez
gminę Niemodlin. Program ABS (Absolutnie Bezpieczny Seks) jest adresowany do młodzieży, która
podejmuje decyzje na temat swojego życia. W sposób dający do myślenia i skłaniający do refleksji mówi o seksualności młodych ludzi. Nie ma w nim negatywnych wizerunków młodych osób, które wybrały
alternatywne rozwiązania. Tym do czego skłania
jest jedynie próba spojrzenia na swoje życie z innej
perspektywy. Drażliwe i prywatne tematy seksualności ukazywane są za pomocą metafory – głównego
sposobu mówienia o seksie przyjętego przez twórców programu.
Elżbieta Woźniak

W Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie) został rozegrany
w dniach 1-2 grudnia 2012 roku Finał
Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich
Klubów Sportowych o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Nasza drużyna młodzików UKS „Sokolik:
Niemodlin w składzie: Paweł i Piotr Kuźmińscy
(rocznik 2000) dotarli do finału, w którym ulegli drużynie MUKS Jedynka Pszów zajmując 2
miejsce w Polsce! Wielki sukces naszych zawodników jest również sukcesem trenera UKS „Sokolik” Niemodlin Pana Zdzisława Grobelskiego.
Paweł i Piotr Kuźmińscy wygrali nieco wcześniej
Półfinałowy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Stroniu Śląskim, który odbył się 18 listopada. W półfinałach w Stroniu Śląskim nasze
zawodniczki i zawodnicy zdobyli wysokie miejsca w kategoriach:
– żaków – drużyna UKS „Sokolik” Niemodlin
w składzie: Kolman Marek (2002), Mróz Filip
(2002) i Telatyński Michał (2002) zajęła 3 miejsce,
– młodziczek – drużyna UKS „Sokolik” Niemodlin w składzie: Janiak Karolina (2000), Walków
Oktawia (2000) i Warzycha Dominika (2000) zajęła 2 miejsce.
Półfinał zgromadził kluby z województw południowo-zachodniej Polski.
Zarząd UKS Sokolik

Debiut koszykarzy
w Opolskiej Lidze
Koszykówki do lat 16
W sobotę 8 grudnia rozgrywki zainaugurowała Opolska Liga Koszykówki
do lat 16, w której rywalizuje nasza drużyna UKS OSiR Jedynka Niemodlin.
Niestety, pierwszy turniej nie udał się młodym adeptom koszykówki, którzy są absolutnym
debiutantem ligi. UKS w swoim debiucie
w dwóch rozegranych spotkaniach odniósł dwie
porażki. Tak więc „pierwsze koty za płoty”. Debiut się nie udał, ale będzie szansa na rewanż
i to już niedługo, bo w styczniu turniej odbędzie
się w Niemodlinie.
OSiR

Derby na remis,
ze wskazaniem na UKS
UKS OSiR Jedyna Niemodlin – GKS Berland Komprachcice 3:3 (1:2)
W niedzielny wieczór byliśmy świadkami spotkania 4. kolejki II ligi Futaslu, w której podejmowaliśmy sąsiadów zza miedzy – GKS Berland
Komprachcice. Mecz derbowy, więc nie zabrakło
emocji i kartek. Początek spotkania należał do gości. 6. minuta meczu 0:1, bramka Artemiuka, kolejna 7. minuta meczu składna akcja Berlandu
i Kuś podwyższa wynik na 0:2. Dwie szybko stracone bramki zmusiły nas do podkręcenia tempa
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meczu. A więc podkręciliśmy i przewaga naszego
zespołu była coraz bardziej widoczna. Stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, niestety, bramka gości
była jak zaczarowana, nic nie wpadało. W 12. minucie za niesportowe zachowanie dwie żółte kartki otrzymuje Leonard Artemiuk i opuszcza boisko. Dobra, szybka gra naszego zespołu
nagrodzona została dopiero w 15. minucie meczu, kiedy Dawid Płaza odczarował bramkę gości
i pokonał świetnie broniącego w tym meczu Mateusza Sułkowskiego. W ostatnich pięciu minutach stworzyliśmy kolejne okazje, do pustej bramki nie trafił popularny Hary, czyli Kamil Muraszko,
a za chwilę mamy przedłużony rzut karny i znowu
Sułkowski jest na posterunku i broni strzał Dawida Płazy. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1:2 i, choć w pierwszym fragmencie goście
lekko przeważali i strzelili 2 gole, to my powinniśmy zejść na przerwę z co najmniej jednobramkowym prowadzeniem.
Druga połowa meczu to nadal frontalny
atak na bramkę Sułkowskiego. Goście zepchnięci do defensywy, groźnie kontrowali i jedna
z kontr znowu okazała się zabójcza. W 26. minucie meczu Mateusz Gierłach pokonuje świetnie
broniącego Pawła Paradowskiego, który, mimo
puszczonych 3 goli, popisał się kilkoma dobrymi
interwencjami i godnie zastąpił między słupkami kontuzjowanego Mateusza Szymkowa. Na tablicy 1:3 i konsternacja licznie zgromadzonej
publiczności. Goście myśleli, że jest po meczu,
ale my nie poddawaliśmy się. 28. Minuta, wolny
w okolicy pola karnego, krótkie rozegranie i Jakub Gola strzela gola na 2:3. Dalej trwa napór
gospodarzy, bramkarz Berlandu nadal świetnie
broni nawet w pojedynku 3 na 1 wygrywa rywalizację z naszymi zawodnikami, a zamknięci
na swojej połowie goście z minuty na minutę
„gasną” i łapią kolejne „żółtka” za niespor towe
zachowanie i nie mogą pogodzić się z przewagi naszej drużyny – 28. minuta, Mirosław Kuś
i 38. minuta Jakub Lubas. I w końcu wyrównaliśmy. W 37. minucie składna akcja „Jasia” Marcina Patrysa, Dawida Płazy i „Orzełka” Piotra
Kramczyńskiego, który zakończył ładnym celnym strzałem w krótki róg bramki i pokonał Sułkowskiego. Remis 3:3 goście dowieźli do końca
na „ostatnich nogach” i po końcowej syrenie
mogli cieszyć się ze zdobytego punktu, a my,
z małym niedosytem, możemy odnotować pierwszy remis. Niezliczone okazje, jakie stworzyli
podopieczni nowego trenera, Dariusza Lubczyńskiego, który zadebiutował na trenerskiej ławce
w Niemodlinie, to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami, a szeroka ławka rezerwowych
jest i będzie naszym atutem.
Wynik meczu nie jest sprawiedliwy. Mecz powinniśmy wygrać różnicą kilku bramek, ale skuteczność to nasza słabość. Przeciwnik powinien
się cieszyć z osiągniętego wyniku, bo, choć z przebiegu meczu to my goniliśmy wynik, to byliśmy
przez większą cześć spotkania stroną, która stwarzała więcej sytuacji strzeleckich i to my prowadziliśmy grę.
Na koniec na pocieszenie fakt, że w 4. kolejce zdobyliśmy pierwszy historyczny punkt w oficjalnych rozgrywkach II Ligi. Teraz czeka nas tygodniowa przerwa w rozgrywkach. Czas działa
na naszą korzyść, a nowy trener będzie miał czas
na poznanie drużyny, poprawienie skuteczności
i wprowadzenie nowych elementów gry.
OSiR
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Niemodlina

Zwycięstwo smakuje lepiej niż porażka

W pokoju piętnastoletniej Pauliny Żmudy
z Niemodlina są dwie długie półki. Jedna jest
pełna książek, druga zaś jest zapełniona medalami i pucharami z zawodów karate kyokushin.
Wśród nich ostatnia nagroda – zdobyty w listopadzie Puchar Polski Młodzików w kategorii kata, w której Paulina została mistrzynią.
Marek Krzyżanowski: Jak to się stało, że trenujesz karate?
Paulina Żmuda: To było tak, że co roku jest akcja promocyjna zajęć karate i mój trener przyszedł do szkoły, kiedy byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Opowiadał, jak wyglądają treningi, rozdawał ulotki. Rodzice namówili mnie, żebym poszła na pierwszy trening i spróbowała. Strasznie mi się spodobało i chodziłam regularnie.
A co ci się spodobało?
Wszystko. Cały styl, różne techniki. To było bardzo efektowne dla takiego małego dziecka, który widział, jak się kopie i macha. W ogóle mi się spodobało, zwłaszcza, że trener powiedział mi, że dobrze mi idzie i to była motywacja,
żeby to robić. Na początku to była dobra zabawa, jak byłam mniejsza. A później, jak zaczęłam wygrywać, to chciało się coraz bardziej pokonywać przeszkody, swoje słabości.
Trening karate w wieku siedmiu lat… Przecież to raczej nie jest pociągające dla dziewczynki. Pompki, siniaki, trening boso na sali gimnastycznej w zimie.
Trzeba sobie z tym poradzić. Do siniaków już się przyzwyczaiłam. Latem miałam siniaki na rękach i nauczyciele w szkole pytali się, co się stało (śmiech). Później, jak się
ćwiczy, to już to wszystko nie ma takiego znaczenia. Trzeba to pokonywać w sobie.
Czy po trzech, czterech latach ćwiczenia,
miałaś poczucie, że kilku chłopakom w klasie
mogłabyś spokojnie dołożyć i nawet by nie podskoczyli?
(śmiech) No, miałam. Całą podstawówkę tak miałam.
(śmiech)
To nikt Ciebie nie zaczepiał?
Nie, akurat z tym nie było żadnych problemów. Tylko czasami, jak np. szłam do sklepu, to niektórzy, co widzieli mnie na pokazie, mówili: patrz, to ta, co ćwiczy karate. Ale ja nie brałam tego do siebie, tylko raczej jako coś
zabawnego.
Pamiętasz swoje pierwsze zawody?
Tak. To były specjalne zawody Pierwszego Kroku. W sumie nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje, jak sędziowie
oceniają i tak dalej. Tylko pokazywano nam, co mamy zrobić, jak wyjść na matę. Zrobiłam to, co trener mi powiedział
wcześniej i okazało się, że wygrałam. Następne zawody były już bardziej świadome.
Wiem, że zawody rozgrywane są w dwóch
konkurencjach, w kata i w kumite.
Tak. Kata są to pokazy techniki w układach. Wszystko w takim pokazie musi być doskonałe, perfekcyjnie pokazane, z odpowiednią siłą, szybkością. Bardzo liczy się technika wykonywanego ruchu. A kumite to są walki.

Co jest najtrudniejsze wtreningu kata nazawody, na pokaz? Co trzeba zrobić, żeby wygrać?
Trudne pytanie. Dla mnie sporym problemem są dojazdy do Opola na trening. Aktualnie mam jeden trening
w Niemodlinie i trzy w Opolu. To zajmuje dużo czasu, a jeszcze jest szkoła, nauka, jeszcze jakieś przyjemności, wyjście
z koleżankami. Zaś na treningu najtrudniej jest poprawić
błędy, czyli oduczyć się czegoś albo coś przyspieszyć, mocniej kopnąć. Trzeba wiele razy powtarzać kata, układ, aby
wyszło tak, jak chcemy. Trzeba strasznie dużo razy robić
w kółko to samo. To jest bardzo mozolne i w sumie monotonne. Ale na zawodach liczy się każdy element – ułożenie
stopy, czy się skończyło w tym samym miejscu, w którym
się zaczęło, nawet sposób, w jaki wyszło się na matę.
Przejdźmy do drugiej konkurencji, czyli
do kumite. Masz tak, że chcesz drugą osobę naprawdę pokonać, czy raczej wypunktować,
uderzyć tak i tak, żeby otrzymać więcej punktów
i wygrać?
Na pewno, kiedy wchodzę na matę, to chcę pokonać
tę druga osobę. Nie myślę o tym, żeby wypunktować. Chociaż myślenie w walce jest ważne, przewidywanie, co zrobi przeciwnik i żeby go zaskoczyć. Myślę też o tym, by nie
zrobić żadnej krzywdy, nie trafić w kolano, bo to jest sport
urazowy. Ale jednak chce się wygrać. Myślę, że bez tego
nie można wygrywać. Czasami na zawodach poziom walki jest mocno wyrównany i ostatnie sekundy decydują o tym,
kto wygra. Człowiek wtedy jest tak zmęczony, że zwycięstwo
nie tylko zależy od kondycji, ale od woli zwycięstwa, kto chce
wygrać, kto da z siebie więcej.
Czułaś strach przed przeciwniczką
przed walką?
Było tak, bo ja często startowałam w starszej kategorii niż moja. I te wszystkie dziewczyny były ode mnie wyższe, większe. Ja taka malutka stawałam przed nimi i to było rzeczywiście stresujące. Ale jak już walka się zaczyna, to
skupiam się na walce i stres znika. Wtedy jest dobrze.
Czy są zawody które przegrałaś?
Tak, to były zawody w Czechach, nie w kata, ale w kumite. Wtedy trafiłam właśnie na same większe, wyższe zawodniczki i nie udało się nic zająć. Zapamiętałam te zawody. Szkoda mi było, że się nie udało i zaczęłam jeszcze więcej trenować, żeby takie coś się już nie powtórzyło. Zwycięstwo lepiej smakuje niż porażka. (śmiech) Jak są zawody,

Sportowy Mikołaj 2012
W czwar tek i piątek, 6 i 7 grudnia
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, UKS Sokolik Niemodlin, UKS Jedynka
Niemodlin i Szkoła Języków Victoria zorganizowali imprezę sportową „Sportowy
Mikołaj 2012”.
W czwartek 6 grudnia od godziny 9.00 rywalizowali tenisiści. Pięćdziesięciu uczestników podzielono
na trzy kategorie wiekowe chłopców i dziewcząt.
O godzinie 13.00 blok koszykówki rozpoczęli najmłodsi koszykarze. W meczu najmłodszych lepsi okazali się Niebiescy. Do kolejnego meczu o godzinie
13.30 przystąpili chłopcy z klasy 4 i 5 szkoły podstawowej. Mecz trwał 4 kwarty x 6 minut i tu również lepsza okazała się drużyna Niebieskich, pokonując drużynę Białych 37: 27.
Kilka minut po godzinie 14.00 rozegrano mecz koszykówki pomiędzy samorządowcami gminy Niemodlin i reprezentacją Radia Opole. Ten mecz to już tradycja, bo rozgrywany jest od trzech lat. Niestety, po raz
trzeci Radiowcy ograli samorządowców 64 do 70.

to człowiek nie chce zawieść ani siebie, ani trenera, ani
w ogóle nikogo i zależy na wygranej.
Czy udział w zawodach jest kosztowny?
To zależy. Te ostatnie mistrzostwa były kosztowne, bo
trzeba było zapłacić za hotel, za dojazd i opłatę startową.
Na szczęści mam stypendium od burmistrza Niemodlina
i ono bardzo pomaga. Właśnie to stypendium jest po to,
aby pojechać na zawody albo kupić nowe kimono, czy sprzęt
do treningu.
Teraz jesteś Mistrzynią Polski w karate kyokushin w swojej kategorii wiekowej. Ale mogłaś
pojechać na mistrzostwa Europy i tam walczyć
o pierwsze miejsce, gdyby nie wiek.
Trener wystawił mnie na ogólnopolskie zawody kwalifikujące do mistrzostw Europy rok wcześniej niż przewidywał regulamin, żebym zobaczyła jak to jest, żebym się
„przetarła”. No i udało mi się je wygrać. Dostałam powołanie na Mistrzostwa Europy. Jednak okazało się, że nie mogę wziąć w nich udziału ze względu na wiek. Jeśli bym to
zrobiła, zostałabym zdyskwalifikowana. Więc za rok znowu podejdę do kwalifikacji. Na pewno do kata i na 98 procent do kumite.
Czy w szkole również nie lubisz przegrywać
jak na macie?
No w sumie tak, ale w szkołę nie wkładam tyle pracy, ile w karate. Mam jakąś taką łatwość w uczeniu się. Wystarczy, że przeczytam kilka razy notatki i bardzo dobrze
piszę sprawdzian. Nie mam w szkole problemów. W sumie
karate pomaga mi radzić sobie w sytuacjach stresowych
na konkursach, czy występach lepiej niż inni. Jest stres
przed zawodami i sam dzień zawodów, wyjścia przed matę. A że było trochę tych zawodów, to się obyłam.
Czy czujesz się już sportowcem?
Jeszcze chyba nie. W sumie treningów jest dużo i trzeba się do tego mocno przykładać, ale jak patrzę w telewizji na takich sportowców jak Adam Małysz albo Justyna
Kowalczyk, to co robią, to jest ich całe życie. Ja jeszcze mam
szkołę, znajomych. Karate to tylko część, a nie całe moje
życie. To jest pasja, ale nie życie. Od marca zaczną się intensywne przygotowania do przyszłorocznych eliminacji
do Mistrzostw Europy i wtedy zacznę bardziej czuć się sportowcem (śmiech).
Co chciałabyś znaleźć pod choinką?
Dużo książek.

Od godziny 15.30 gry i zabawy nie tylko sportowe
przeprowadziła Szkoła Języków Victoria. Był to blok imprez i konkurencji związanych z nauka języka angielskiego oraz zabaw ruchowych. Nie zabrakło oczywiście
meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacją szkoły i zawodnikami szkółki piłkarskiej, działającej przy UKS Jedynka, w którym zwycięstwo odnieśli zawodnicy UKS-u. Na zakończenie dnia, o godzinie 17.00 odbył się
mecz koszykówki pomiędzy UKS Jedynka Niemodlin
a gimnazjum Dąbrowa. I tu również górą byli gospodarze, którzy zdecydowanie pokonali gości 48:17.
W piątek od 9.30 w hali rządziła siatkówka,
przez blisko 3 godziny 64 zawodniczki ze szkółek
siatkarskich w Rogach, Graczach i Niemodlinie rywalizowały w turnieju gier i zabaw siatkarskich. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden, a najlepszą drużyną okazała się szkółka
działająca przy PSP w Graczach.
I tak minęły dwa dni nie tylko sportowej rywalizacji, ale i zabawy, w czasie której nie zabrakło wielu
wizyt świętego Mikołaja, który nagradzał wszystkich
uczestników i kibiców słodyczami i nagrodami.
Marcin Janik
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Nordic walking – z Finlandii do Niemodlina

Nordic walking kojarzy się ze starszymi
osobami, które spokojnie spacerują
po drogach i chodnikach z kijakami. I nic
dziwnego, że tak jest, ponieważ jest to najczęstszy widok, jeśli chodzi o osoby uprawiające ten sport. Właśnie, sport.
Nordic walking został wymyślony dla sportowców. Powstał pod koniec lat 70-tych w Finlandii, a jako sport zarejestrowano go dwadzieścia lat później.
Tamtejsi trenerzy narciarzy biegowych (dyscyplina Justyny Kowalczyk) poszukiwali nowej formy aktywności
ruchowej, kształcącej cechy konieczne w narciarstwie,

ale do zastosowania w sezonie letnim. Tak więc rodzaj
ruchu, technika jego wykonywania oraz kijki, to wszystko jest bardzo podobne do narciarstwa biegowego.
Uprawiając nordic walking, nasze ciało powinno pracować jak ciało narciarza biegowego: zaangażowanych powinno być 90 procent mięśni, szczególnie
klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha.
Nordic walking o wiele bardziej angażuje nasze
ciało niż spacer, szybki marsz, czy nawet bieg. (Niektórzy uważają narciarstwo biegowe za jeden z najcięższych sportów pod względem obciążeń zawodnika. Zresztą wystarczy zobaczyć w telewizji finisz
którychś zawodów mistrzostw świata.) Żeby osiągnąć wszystkie korzyści płynące z nordic walking
potrzebne są, oprócz chęci ruszania się, dwie rzeczy
– technika wykonywania ruchu podobnego do narciarza biegowego oraz kijki przeznaczone do nordic
walking. I tutaj dochodzimy do sedna. Jeśli chce się
naprawdę poczuć, ile energii daje nordic walking, to
nie możemy chodzić byle jak i z byle jakimi kijkami.
Na szczęście możemy łatwo i przyjemnie nauczyć się nordic walking pod okiem instruktora.

O wczesnym wstawaniu i stereotypach
Na temat nordic walking opowiada Maciej Gerlik
– licencjonowany instruktor tego sportu.
Marek Krzyżanowski: Jak to się stało, że prowadzisz zajęcia nordic walking
w Niemodlinie?
Maciej Gerlik: Pomysł zajęć
w Niemodlinie zrodził się dzięki inicjatywie dyrektora
OSiR-u Krzysztofa
Kubiaka. Dzięki tej
inicjatywie pomysł
na przeprowadzenie instruktażu nordic walking został
za ko mu ni kowa ny
mieszkańcom podczas dni Niemodlina w 2011 roku.
Wówczas pozostało nam tylko czekać na ewentualnych zainteresowanych bezpłatnym instruktażem dzięki sfinansowaniu przedsięwzięcia przez
OSiR. Efekt to ponad 20 zainteresowanych osób
w różnym wieku pań i panów, obecnych na pierwszym spotkaniu przy basenie w Lipnie.
Co jest takiego w zajęciach w Lipnie,
że pomimo wczesnej pory, są chętni?
Proszę sobie wyobrazić poszczególne pory roku. Lato godzina 8 rano to idealna pora – nie jest
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nam ani za duszno, ani za zimno do uprawiania
aktywności ruchowej. Lecz moim zdaniem, głównym powodem jest to, że mamy poczucie tak
zwanego naładowania baterii na cały
dzień. I od 9 rano, gdy już jesteśmy po zajęciach
– pełni satysfakcji z życia i świadomości, że znów
zrobiliśmy coś dla swojego zdrowia – przede
wszystkim mamy jeszcze mnóstwo czasu na spędzenie go z bliskimi. Poza tym, w myśl powiedzenia „kto rano wstaje, temu...”, jeszcze nigdy nikt
nie żałował wczesnej pory. Po prostu należy samemu spróbować.
Czy nordic walking może być źle wykonywany i niebezpieczny dla zdrowia?
Ewentualne niebezpieczeństwo wynika raczej z braku wiedzy niżeli umiejętności. Nie wiedząc, jak posługiwać się prawidłowo kijkami podczas marszu, narażamy się na brak efektów,
o których tyle się mówi. Nie jesteśmy w stanie zaangażować aż 90 % mięśni całego ciała, nie mając opanowanej prawidłowej techniki. Co za tym
idzie, nie odciążymy stawów. Możemy nieświadomie rozciągać mięśnie grzbietu zamiast je
wzmacniać itd. Nordic walking może być źle wykonywany, a w niektórych przypadkach brak świadomości prawidłowej techniki może nie mieć nic
wspólnego z osiąganiem zamierzonych rezultatów dla naszego zdrowia

Od zeszłego roku, co sobotę przy basenie koło Lipna,
spotyka się grupa uprawiająca nordic walking. Pomimo pory (ósma rano) i pogody (zajęcia są przez cały rok), można spotkać maszerujących po parku
w Lipnie. Raz na ich czele, raz na końcu, ale zawsze
w ruchu, jest Maciej Gerlik – instruktor, który od sześciu lat prowadzi zajęcia nordic walking na Opolszczyźnie. Park w Lipnie świetnie się nadaje na miejsce
marszów. Sam w sobie jest piękny, każdą porą roku,
czy wiosną, czy zimą. Dodatkowo posiada wiele
dróg i ścieżek oraz różnych pagórków i wzniesień,
które urozmaicają marsz i pomagają doskonalić
technikę chodu. W trakcie godzinnego spotkania
jest czas na solidną rozgrzewkę, rozciąganie, spokojny i energiczny marsz, a także na rozmowę, żarty. I to wszystko w czasie chodu!
Do grupy można dołączyć w każdym momencie.
Nie trzeba nawet mieć kijków, ponieważ można je
wypożyczyć na miejscu. Wystarczy tylko nie podążać
za stereotypami i myśleniem, że to nie dla mnie. Lepiej zarezerwować w sobotę rano godzinę dla siebie,
przyjść i przekonać się samemu.
mk

Nordic walking to młody sport, a obrósł już w wiele stereotypów.
Chyba największym stereotypem jest to, iż
nordic walking jest wyłącznie dla osób starszych.
Pamiętajmy o tym, iż nordic walking wymyślili
spor towcy, dlatego przypomnę, w jaki sposób
można uprawiać marsz z kijami. Pierwszy sposób
to rekreacyjno-zdrowotny. Drugim jest fitness
– ogólnie mówiąc dla osób chcących poprawić
kondycję i zgubić zbędne kilogramy, czy panów
chcących budować masę mięśniową. Ostatni to
sposób sportowy – trening uzupełniający dla sportowców i osób bardzo aktywnych, polegający
na wyczerpujących marszach, biegu z kijkami
i różnego typu skokach.
To prawda. Można być bardzo zaskoczonym, że jest się tak zmęczonym
po „spacerze z kijkami”.
Dokładnie. Najczęstszym błędem jest myślenie, że to nie dla mnie, że to tylko dla starszych i że
facet nie jest w stanie zmęczyć się przez jakieś dwa
kije. Pochopnie wyciągamy wnioski, nawet nie doświadczając nordic walking. Dlatego zachęcam, by
każdy chociaż raz spróbował pod okiem specjalisty i dopiero wtedy ocenił. Wszystkich ciekawych,
chcących dowiedzieć się, jak można mieć niespożyte siły na cały dzień, serdecznie zapraszam
w imieniu swoim i grupy na cykliczne zajęcia. Chodzimy cały rok i w każdą pogodę, gdyż dbamy też
o nasz układ odpornościowy poprzez zajęcia
na świeżym powietrzu. Indywidualistów zapraszamy na zajęcia indywidualne. Więcej informacji
pod numerem telefonu 698 736 200 lub na stronie www.nw.opole.pl
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Jest taka noc, na którą każdy
z nas czeka i za którą tęsknimy.
Jest taki wyjątkowy czas
w roku, wyjątkowy wieczór, gdy
wszyscy gromadzimy się
przy wspólnym wigilijnym
stole, w taki wieczór gasną między
nami wszelakie spory, znika złość
i nienawiść... wtedy łamiemy się
opłatkiem, składamy sobie
życzenia...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy
wszystkim mieszkańcom ziemi niemodlińskiej
oraz naszym gościom, życzenia zdrowia
oraz osobistej i zawodowej pomyślności.
Niech te najpiękniejsze
w roku święta upłyną w ciepłej, serdecznej
atmosferze. Przeżyjmy je w duchu radości,
w gronie rodziny i przyjaciół. Zbliżający się
Nowy 2013 Rok niech spełni wszystkie Państwa
pragnienia, zamysły i oczekiwania. Niech
przyniesie siłę woli
i satysfakcję z dokonań. Niech to będzie
dobry rok dla nas
i dla gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

Wszystkim pracownikom,
emerytom, udziałowcom spółki
„Bazalt-Gracze”
oraz mieszkańcom naszej gminy
życzymy, aby te Święta
i nadchodzący Nowy Rok były
rozświetlone ciepłem choinkowych
światełek, pełne spełnionych
marzeń, spokoju, zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy Górników
Spółki „Bazalt – Gracze”

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzenia radości, spokoju i pogody
ducha oraz dużo szczęścia w Nowym 2013 Roku
składa
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp. z o.o. w Grabinie

