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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie „Pulsu Niemodlina”.
W marcowym numerze nie brakuje
relacji z wielu imprez kulturalnych,
które miały miejsce w naszej gminie
i w naszym Ośrodku Kultury. Z okazji walentynek odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Recytatorski
„Miłość jest wśród nas”, a na początku marca Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina Makucha, połączony
z drugim wydaniem tomiku poezji
Marcina.
Z okazji Dnia Kobiet wystąpił
u nas Kabaret Skeczów Meczących,
który dał wspaniały występ i udzielił wywiadu „Pulsowi Niemodlina”.
War to przeczytać także wywiad
z Kazimierzem Kiejzą, który od sze-

ściu lat ogląda i fotografuje ptaki
w Borach Niemodlińskich. Ich zdjęcia stworzyły wystawę „Ptaki wokół
nas”, którą można oglądać w Ośrodku Kultury.
Zapraszamy do przeczytania listu radnej Danuty Unijewskiej, który odnosi się do bieżących wydarzeń
związanych z naszą gminą oraz wywiadu z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.
W marcowym „Pulsie” zamieszczamy również aktualności z życia
naszych przedszkoli i szkół,wydarzeń
sportowych, zapowiedzi kulturalne
oraz biuletyn gminy Niemodlin.
Zachęcamy do lektury.
Redakcja

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych,
wszystkim Mieszkańcom
Gminy Niemodlin życzymy
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz dużo zdrowia
i mnóstwo pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

WITAJ
WIOSNO!
W KWIETNIU
ZA GROSZE

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

• nasiona warzyw
i kwiatów
• cebulki kwiatów
• sztuczne kwiaty

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

Wydarzenia
W Dniu Kobiet w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Niemodlinie wolne były
tylko pojedyncze miejsca w rzędach – publiczność dopisała. Z drugiej strony również
nie było mowy o graniu na pół gwizdka. Kabaret Skeczów Męczących nawiązał świetny
kontakt z publicznością, zagrał nowy program, kilkakrotnie bisował, słowem – dał
z siebie wszystko. Chociaż był to ich drugi
występ tego wieczoru, pozowali jeszcze
do zdjęć, rozdawali autografy i na koniec nie
odmówili wywiadu.
Marek Krzyżanowski: Jak wrażenia
po występie? Wydaje mi się, że coś się zadziało…
Marcin Szczurkiewicz: Wspaniałe. Dzisiaj tutaj wybuchła bomba energetyczna, co bardzo nas cieszy i myślę, że publiczność również.
Karol Golonka: Cieszymy się, bo to był nowy
program, a nowe programy docierają się, nabierają
mocy…
Jarek Sadza: Dzisiaj moc była bardzo duża.
Karol: Tak, rewelacyjne przyjęcie publiczności,
za co pięknie dziękujemy. Fajne warunki, wszystko się
zgadzało.
Jarek: Nie mogło być nic innego, jak owacje
na stojąco (śmiech).
A propos nowego programu i wymyślania skeczów. Jak powstają gagi w czteroosobowym zespole? Jedna osoba pisze, czy
wszyscy?
Karol: Wszyscy przynosimy pomysły.
Jarek: Karol to wszystko zbiera do kupy.
Karol: Tak, ja to wszystko ogarniam, spisuję, czasem coś dopiszę, a potem to próbujemy, poprawiamy
i sprawdzamy na publiczności.
Jarek: I zawsze zmieniamy. Nigdy nie ma tak, że
zrobiliśmy skecz i go nie zmieniliśmy.
Karol: Te skecze żyją, rozwijają się, ewoluują.
Jarek: Niektóre skecze są takie, że przychodzimy
na próbę i skecz powstaje w ciągu dwóch dni i każdy
rzuca jakieś pomysły.
Karol: Niektóre skecze są napisane, przyniesione
na próbę i rozwijane, a niektóre powstają np. w samochodzie. Po prostu jest pomysł, „rzucamy tekstami”,
a potem składamy w całość i pokazujemy na scenie.
A trzeba mieć wspólne poczucie humoru,
żeby w czwórkę tworzyć kabaret?
Jarek: Podobne.
Karol: Na pewno musi być ktoś, kto decyduje, bo
każdego z nas śmieszy trochę coś innego. Dlatego
sprawdzamy skecze na publiczności, i jeśli jest zadowolona, to ten tekst zostaje. W ogóle, my uwielbiamy
grać nowe numery.
Michał Tercz: Parę dni temu zagraliśmy taki nowy skecz, w którym były dwie rzeczy, które nas bardzo
śmieszyły na próbach. Jak to wymyślaliśmy, to bardzo
się ubawiliśmy. Ale publiczność nie odebrała tego tak,
jak my. Była cisza, zupełna cisza. Skecz się jednak obronił, bo jego siedemdziesiąt procent było zabawne i będziemy go na pewno grać.
Karol: Po takiej sytuacji wyciągamy wnioski, że lepiej postawić na inny żart. Jesteśmy kabaretem popowym, który chce trafiać do szerokiej publiczności.
To ciekawe określenie – kabaret popowy.
Jak je rozumiecie?
Michał: Dzisiaj było to u was genialnie widać. Siedziałem wśród publiczności i widziałem przekrój od nastoletnich dziewczyn, po starszych panów i panie i wszyscy bawili się równie doskonale. I oto nam chodzi.
Karol: Gdybyśmy chcieli być kabaretem niszowym, to wtedy byśmy wystawiali mocne, ostre skecze,
które czasami rodzą nam się w głowach i…
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Czujemy się dobrze
Marcin: …pokazywalibyśmy je kolegom w piwnicy (śmiech).
Karol: Oczywiście szanujemy takie grupy, które
decydują się na krok, żeby zostać niszowym, udergroundowym kabaretem. Mają ogromny szacunek w środowisku.
Marcin: I my się bardzo często dobrze bawimy,
kiedy mamy okazje zobaczyć taki offowy kabaret – ja
bardzo lubię. Ale zdajemy sobie sprawę, że przełożenie
takiego kabaretu na dużą scenę jest nierealne.
Karol: Tak, część publiczności pewnie by się odnalazła i dobrze bawiła, część byłaby oburzona i pewnie wyszła, a część nie wiedziałaby co tutaj robi. My, szukamy środka.
I takie kabarety są potrzebne, i takie.
Karol: Dokładnie.
Kiedy ruszacie z nowym programem, to
dopiero wtedy próbujecie nowe skecze
przed publicznością?
Michał: Tak naprawdę nigdy nie gramy tak, że
wszystkie skecze są nowe. Mamy kilka nowych, które
przeplatamy starszymi.
Karol: To jak zespoły rockowe. W stare utwory
wplatają nowe numery. Tak samo jest w kabarecie.
Staramy się ogrywać nowe rzeczy w ramach starego
programu. W tym roku tak się złożyło, że po raz
pierwszy nasz program jest całościowy i taki trochę
teatralny: ma ciągłość wydarzeń i motyw przewodni,
którym jest 3D.
Pojawiło się porównanie do zespołu rockowego. Przeczytałem, że dajecie około stu
osiemdziesięciu występów rocznie, jeździcie
z występami po całym kraju, występujecie
w telewizji. Czujecie się jak zespół rockowy?
Sex, drugs and rock’n’roll?
Karol: Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszy zespół rockowy ma więcej groupies [groupies – miłośniczki danego zespołu muzycznego, za którym jeżdżą w poszukiwaniu erotycznej lub emocjonalnej
bliskości] niż najlepszy kabaret. I to jest prawda
(wszyscy się śmieją).
Żadnych fanek?
Wszyscy: Nie, fanki są.
Marcin: Niczego od nas nie wyciągniesz! Jesteśmy mądrymi i odpowiedzialnymi ludźmi.
Ale z zespołami rockowymi jest tak, że to,
co w trasie, to się nie liczy.
Marcin: Powtarzam, niczego z nas nie wyciągniesz (śmiech).
Karol: Powiem, cytując klasyka: To, co zdarzyło się
w Vegas, zostaje w Vegas.
Pojawił się wątek teatru. Czy czujecie się
aktorami?
Jarek: Czujemy się tymi postaciami.
Michał: Jak grasz pewną postać, to nie czujesz
się sobą, ale właśnie tą postacią. Ja bym nie powiedział
pewnych rzeczy, które może powiedzieć dana postać. I to jest fajne.
Karol: Czasami jest tak, że…
Jarek: …postać mówi za dużo (śmiech).
Karol: Kiedy długo podróżujemy, to często rozmawiamy jako postacie. Ale czy się czujemy jak aktorzy?
Jarek: Nie, my się czujemy dobrze (śmiech).
Karol: W graniu w kabarecie jest doza odkrywania w sobie tego, że potrafię coś zagrać. Wiadomo, że
nikt z nas nie jest po szkole aktorskiej, więc warsztatu
uczymy się sami.
Marcin: Ja mam, ale wam nie mówiłem.

Karol: To widać. A więc warsztatu uczymy się
sami. Często powtarzam w wywiadach, że nikt nie
napisał książki, jak zrobić kabaret. I ludzie, którzy go
robią, odkrywają wszystko na własną rękę. I to jest
najfajniejsze – nieustanny rozwój poprzez próby
i błędy.
W początkach swojej działalności wzięliście udział w świnoujskiej Famie, żeby mieć
darmowe wakacje nad morzem. Po 10 latach działalności jaki jest wasz cel?
Marcin: Darmowe wczasy nad morzem. Bo teraz
jeździmy w trasy koncertowe po amfiteatrach i dalej siedzimy nad tym morzem.
Michał: Ja chciałbym, abyśmy pojechali jako kabaret na Wyspy Kanaryjskie. Siedzieli tam dwa miesiące i mieli jeden występ.
Karol: Myślę, że cel jest taki, żeby się dalej rozwijać. Kabaret to taka nieodkryta dziedzina, że cały czas
odkrywamy coś nowego.
Marcin: Ten kabaret jest taki, jaki jest, dzięki
nam, a my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, dzięki temu kabaretowi po tych dziesięciu latach.
Michał: Jesteśmy grupą, która zawsze wymaga
od siebie więcej, nawet dzisiaj po występie, gdzie były owacje na stojąco i było naprawdę super, mogę
w dalszym ciągu powiedzieć co było nie tak, co mogło
być lepiej.
Marcin: No, powiedz, co było nie tak.
Michał: Ty byłeś nie tak (śmiech).
Marcin: Co ci się nie podobało w tym występie, co?
Michał: Twoja fryzura.
Marcin: Ona była lepsza niż twoje teksty
(śmiech).
Karol: Baliśmy się, że wiosna przychodzi i zlecą się
bociany na twojej głowie.
A propos Wysp. Graliście już za granicą?
Karol: Tak, Londyn, Berlin, Irlandia…
Jarek: Na promie do Szwecji graliśmy.
Nie bujało?
Michał: Potem już bujało (śmiech).
Marcin: Niczego z nas nie wyciągniesz.
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W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatką pierwszego miejsca została Paulina Judasz. Drugie miejsce otrzymała Paulina Juzwa.
Nie przyznano trzeciej nagrody. Wszyscy laureaci tej kategorii są uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.
Serdeczne podziękowania za wsparcie konkursu i ufundowanie nagród organizatorzy składają burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi
Stankiewiczowi oraz prezesowi PSS Społem
w Niemodlinie Janowi Oleksie za ufundowanie
poczęstunku dla uczestników konkursu.
mk
Kamil Skroś zdobył Grand Prix

Laureaci i jurorzy konkursu

Miłość jest wśród nas
Dnia 14 lutego br. odbyła się dziewiąta edycja Gminnego
Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Młodzież recytowała wiersze o tematyce miłosnej w dwóch kategoriach
wiekowych: szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Poziom był wysoki
i wyrównany. Szczególnie cieszy przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych, co
jest dobrą wróżbą na przyszłość.
Jury w składzie: przewodnicząca Irena Lachowska (nauczycielka języka polskiego), Jadwiga Kutyła (dyrektor Publicznej Biblioteki w Niemodlinie), Anna Pasierbek-Moćko (pracownik biblioteki w Niemodlinie) oraz Marek Krzyżanowski (instruktor
OK), zdecydowało przyznać Grand Prix konkursu Kamilowi Skrosiowi z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie za piękną recytację wiersza K. I. Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Marcie Wydrze
z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Drugie miejsce zajął Przemysław Wajman (PG w Niemodlinie). Trzecia nagroda ex aequo powędrowała do uczennic Publicznego Gimnazjum w Graczach
– Agaty Trzmielewskiej i Anny Prochery. W młodszej kategorii wiekowej zostały
przyznane również dwa wyróżnienia, które otrzymały: Julia Kwiecińska z PG
w Niemodlinie oraz z Marlena Borowicz z PG w Graczach.

PIZZERIA
PRIMAVERA

Czynna w okresie świątecznym:
31 marca - nieczynne
1 kwietnia - 15:00 – 23:00
Polecamy:
• Kebab
• Tortilla
• Knysza
• Kapselon
• Sałatka grecka
• Kubełek duży i mini
• Twister
• Zestawy obiadowe
• Pizza

Wszystkim Klientom życzymy
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy

Kwiaciarnia SONIA
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
oraz klientom życzy
Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
www.kwiaciarnia-sonia.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
wesołego Alleluja dla wszystkich klientów oraz
mieszkańców gminy Niemodlin
składają
Bogusław Zięba,
właściciel firmy Nadzór i Projektowanie
oraz Iwona Zięba, właściciel firmy URBIPLAN

Wydarzenia

Marcin – Bartkowi

1 marca 2013 r. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie zaprosiła młodych recytatorów na VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina Makucha „Ocalić od zapomnienia”, który odbył się w pięknej scenerii
w Ośrodku Kultury.
To kolejne spotkanie z wierszami Marcina, wyjątkowego absolwenta „Jedynki”, którego pokonała okrutna choroba – dystrofia mięśni, dedykowane było Bartkowi Sosnowskiemu, dwudziestoletniemu chłopcu, który
choruje na stwardnienie rozsiane. Marcin miał wielki
dar jednoczenia ludzi wokół ważnych dla nas spraw.
Mówił, że „człowiek to nie przedmiot, lecz istota, która
myśli i pragnie spełniać swe marzenia. Dzięki sercu innych ludzi spełnia je. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Możemy być przedłużeniem rąk i nóg tych, którzy nie
zawsze mogą robić to, co chcieli i być tam, gdzie by
chcieli”. Ta myśl przyświecała organizatorom konkursu,
którzy postanowili pomóc Bartkowi.
Podczas konkursu odbyła się sprzedaż drugiego
wydania tomiku wierszy Marcina Makucha „Cztery
głosy świata”, którego edycją kolejny raz zajęło się Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON z Krakowa.
W uroczystości wzięły udział władze samorządowe: Burmistrz Niemodlina pan Mirosław Stankiewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Mariusz Nieckarz
oraz Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego pani Magdalena Fleszar i po raz pierwszy dyrekcja, grono pedagogiczne, mieszkańcy internatu i uczniowie ZSM w Opolu, do której uczęszcza Bartek.
Na spotkanie z poezją Marcina przybyli również:
przedstawiciele szkół, placówek oświatowych i społecz-

Wyniki VII Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Marcina Makucha
„Ocalić od zapomnienia”
Nagrodę Grand Prix ufundowaną
przez Radę Rodziców SP nr 1 w Niemodlinie otrzymała Marcelina Chrobot (PG
w Graczach).
Nagrody w kategorii szkół podstawowych
ufundowane przez burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza: I miejsce – Wiktoria Habiak
(SP nr 1 w Niemodlinie), II miejsce – Paulina Hiza

nych z gminy Niemodlin, przedstawiciele środowiska
poetyckiego, prasy i Radio Opole, sponsorzy, przyjaciele i mieszkańcy Niemodlina. Honorowymi gośćmi byli
rodzice i siostra Marcina, państwo Józefa i Kazimierz
Makuchowie, Katarzyna Makuch oraz Bartek Sosnowski z tatą i siostrą Zuzanną.
Patronat nad konkursem, po raz kolejny, objął
Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz, który był też sponsorem głównych nagród dla uczestników w kategorii szkół podstawowych i Starosta Opolski – Henryk Lakwa, który ufundował nagrody
w kategorii szkół ponadpodstawowych. Nagrodę
Grand Prix ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Dla pozostałych
uczestników nagrody ufundował Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz,
a dla najmłodszego uczestnika Prezes PSS Społem
Niemodlin pan Jan Oleksa.
Uczestnikami konkursu byli wszyscy uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Niemodlin, uczniowie zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.
Recytacje oceniało jury w składzie: p. Ewa Maj
– Szczygielska i p. Edmund Borzemski – poeci oraz p.
Jadwiga Kutyła – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki
w Niemodlinie.
Każdy z 19 uczestników przedstawił jeden wybrany przez siebie wiersz Marcina Makucha pochodzący
z tomików „Cztery głosy świata” (2003) lub „Łza zapomniana” (2005). Jury i zgromadzona w Ośrodku Kultury publiczność bardzo wysoko oceniła występy uczest(SP nr 2 w Niemodlinie), III miejsce – Wiktoria Priester (SP w Grabinie).
Nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych ufundowane przez Starostę Opolskiego- Henryka Lakwę: I miejsce – Julia Kwiecińska (PG
ZS w Niemodlinie), II miejsce – Agata Trzmielewska (PG w Graczach), III miejsce – Katarzyna Mikianiec (ZSM w Opolu).
Nagrodę Prezesa PSS Społem Jana Oleksego
otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu Wiktor
Mesjasz (SP w Rogach). Dla pozostałych uczestników nagrody ufundował przewodniczący Rady
Miejskiej Mariusz Nieckarz.
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ników konkursu, którzy z przejęciem i zaangażowaniem interpretowali wiersze Marcina.
W tym dniu wielu artystów zagrało i zatańczyło dla
Bartka. Byli to najmłodsi artyści z niemodlińskich przedszkoli, zespół taneczny Rytmix z Ośrodka Kultury, zespół
Gama ze SP nr 1. Na skrzypcach zagrała Karolina
Knosala. Gośćmi specjalnymi była szkolna orkiestra
dęta oraz uczniowie z internatu przy ZSM w Opolu, którzy zagrali i zaśpiewali dla kolegi ze szkoły, a tym samym dołączyli swoje muzyczne cegiełki. Wystąpili
uczniowie z kółka mechatroniczego z ZSM w Opolu.
Koncert wszystkich artystów został owacyjnie przyjęty
przez bardzo licznie przybyłą publiczność.
Wzruszające były chwile dla rodziców oraz wszystkich obecnych, gdy słuchali nagrań archiwalnych z wypowiedziami samego Marcina oraz występu Bartka.
Nad całością uroczystości czuwali: Barbara Kołodyńska, Ewa i Mariusz Konowalukowie, Iwona Półtorak oraz wspomagali ich Anna Rawska, Monika
Ostrowska – Matusik, Anna Ciszewska i Sylwia Wajda. Pani Marta Kołodyńska przygotowała wspaniałą prezentację multimedialną, a pan Piotr Sopel zajął się oprawą techniczną.
Cała zebrana kwota 2036,90 zł wpłacona zostanie na konto Fundacji „Dobro Powraca” we Wrocławiu
z przeznaczeniem dla Bartka. Przekazano również informację, na specjalnie przygotowanych cegiełkach,
o możliwości wpłat oraz przekazaniu 1% podatku
na specjalne konto chorego chłopca.
Wcześniej spełniło się marzenie Marcina, teraz
spełniło się i moje marzenie: ponowne wydanie tomiku
i pomoc Bartkowi. To wszystko udało się dzięki otwartym sercom hojnych sponsorów, dzięki nauczycielom,
dyrekcji i pracownikom Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
artystom i wszystkim ludziom, którzy przyczynili się
do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości. O poczęstunku po konkursie jak zwykle nie zapomnieli: Prezes
PSS Społem Niemodlin, Rada Rodziców SP nr 1 w Niemodlinie oraz rodzice z klasy III b. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Barbara Kołodyńska

Protokół zbiórki publicznej
Na
podstawie
pozwolenia
SOS. 5311.1.2013 z dnia 05.02.2013r.
wydanego przez burmistrza Niemodlina została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się
w dniu 01.03.2013 r. podczas Międzyszkolnego Konkursu Poezji Marcina Makucha w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie.
Celem zbiórki była jednorazowa pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji Bartłomieja Sosnowskiego, chorego na stwardnienie
rozsiane. Forma zbiórki publicznej: sprzedaż
książki Marcina Makucha. Cena książki: 10,00 zł. Ilość sprzedanych książek: 203 szt.
Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła
łącznie: 2036,90zł, słownie: dwa tysiące trzydzieści sześć 90/100.
Cała kwota zostanie wpłacona na konto
Fundacji na rzecz Chorych na Stwardnienie
Rozsiane „Dobro Powraca” we Wrocławiu:
BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001,
tytułem: Bartłomiej Sosnowski Fundacja Dobro
Powraca. Jednodniowy Komitet Pomocy Bartkowi. Podpis osób upoważnionych: Barbara
Kołodyńska, Iwona Półtorak, Ewa Konowaluk,
Anna Rawska, Mariusz Konowaluk.
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Poćwicz pamięć z ludźmi lasu
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich
wydała kolejny materiał promujący zabytki i przyrodę siedmiu gmin.
Tym razem są to karty do gry edukacyjnej BORY MEMORY. Zadaniem graczy jest rozłożenie wymieszanych kart obrazkami do dołu w układzie 7x8 lub innym, tak by podzielić 56 kart. Początkujący mogą zaczynać od mniejszej ilości par.
Każdy gracz kolejno odkrywa dwie karty, starając się trafić na parę takich samych
obrazków. Jeśli to się nie uda, odkłada karty w to samo miejsce, w którym
przed chwilą leżały i kolejka przechodzi do następnej osoby. Jeśli para kart zostanie odgadnięta, karty się zabiera, odkłada na bok i wybiera jeszcze raz. Wygrywa ten, kto zbierze największą ilość kart.
Karty BORY MEMORY można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, na II piętrze.
Zapraszamy do zabawy.
Jadwiga Wójciak

22 kwietnia 2013 r.
ostatecznie zostanie wyłączona emisja sygnału
telewizji analogowej. Przygotuj się już dziś!
Odpowiednie tunery oraz anteny oferuje

Sklep elektroniczny NEON
Niemodlin ul. Opolska 26
(naprzeciw dużej Biedronki)
tel. 77 4608427 lub 662461046
Zrób zakupy i ciesz się bezpłatnie
18 polskimi programami w cyfrowej jakości
ZAPRASZAMY!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z dnia 20
października 2000 r. ze zmianami), zwracam się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, na łamach
najbliższego wydania „Pulsu Niemodlina”, informacji
o wystąpieniu z Wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska
Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza oraz
radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Zgodnie z art. 13 ustawy zostaną zadane pytania:
Czy jesteś za odwołaniem burmistrza Niemodlina?
„Tak” lub „Nie”
oraz
Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej
w Niemodlinie?
„Tak” lub „Nie”.
Uzasadnienie: Destrukcyjne działania burmistrza
Niemodlina oraz Rady Miejskiej na rzecz Gminy Niemodlin. Brak należytej kontroli nad inwestycjami. Niekorzystne działania na rzecz mieszkańców.
Ogłoszenie sfinansowane ze środków własnych inicjatora referendum.
Podpis Pełnomocnika inicjatora referendum:
E. Budnik

Plebiscyt „Policjant, który mi pomógł”
VI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwać będzie do 31 maja 2013 r. i ma na celu wyłonienie do wyróżnienia policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie
kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.
Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem policji). Laureatów konkursu wybiera kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”,
laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie
kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Zgłoszenia odbywają się za pomocą formularzy przesłanych do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa, ul. Borotyńskiego 13. Formularze w wersji
do druku oraz elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl.
Inf. wł.

Wydaj 150 tysięcy na współpracę
Partnerstwo Borów Niemodlińskich szuka pomysłu
na projekt współpracy. Pomóż go znaleźć. Do zagospodarowania jest 150 tysięcy złotych.
Jeśli w Twojej okolicy znajdują się wyjątkowe miejsca, jeśli masz pomysł
na promocję, na zagospodarowanie terenu, na działania integrujące
mieszkańców całych Borów Niemodlińskich – zaplanuj działania o wartości 150 tysięcy złotych i swój pomysł wyślij do biura LGD.
Twoje propozycje mogą dotyczyć:
– promocji obszaru, zabytków, przyrody i wydarzeń kulturalnych,
– zagospodarowania atrakcyjnych miejsc,
– wyznaczania tras i szlaków turystycznych,
– organizacji działań integracyjnych.
Twoje propozycje muszą:
– wykorzystywać zasoby Borów,
– być rozplanowane równomiernie, tzn. dotyczyć jak największej ilości
gmin położonych w obrębie Borów Niemodlińskich (nie mogą dotyczyć tylko jednej wsi lub gminy).
– być zaplanowane do realizacji we współpracy z LGD Brzeska Wieś
Historyczna (gmina Lewin Brzeski) lub LGD Wspólne Źródła (gminy Korfantów i Biała),
– zwiększać atrakcyjność Borów dla mieszkańców i turystów,
– wyróżniać Bory na tle województwa,
– zostać zrealizowane w 2014 r.,
– zmieścić się w kwocie 150 tys. zł.
Swoją propozycję w dowolnej formie prześlij w terminie do 17 maja br.
mailowo na adres: biuro@boryniemodlinskie.pl lub pocztą na adres: Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich, 49-100 Niemodlin. W temacie wiadomości lub na kopercie wpisz „150 tysięcy”.
Osoby, które prześlą najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone zestawami albumów książkowych oraz map Borów Niemodlińskich.
Jadwiga Wójciak

Rysunek Roku
4 lutego w Muzeum Karykatury w Warszawie podsumowano konkurs „Rysunek
Roku 2012”.
Trzy wyróżnienia w postaci dyplomów przyznanych przez dyrektora muzeum Zygmunta Zaradkiewicza otrzymał nasz kolega Michał Graczyk – za rysunki w miesiącu styczniu, lutym i sierpniu 2012
roku. Prace Michała znalazły się również w okolicznościowym katalogu podsumowującym projekt.
Red.
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7 marca br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie miało miejsce spotkanie z Markiem A.
Koprowskim, autorem książki „Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013”.
Na składającą się z dwóch tomów książkę złożyły
się zebrane i opracowane przez pisarza osobiste rela-

cje Polaków, którzy doświadczyli na Wołyniu gehenny
trzech wrogów, podjęli z nimi walkę, a po wygranej wojnie musieli opuścić swoje domy, osiedlić się w ojczyźnie
o nowych granicach i znosić prześladowania ludowej
władzy. Ostatni już świadkowie relacjonują okrutne
zbrodnie, ale też cały kontekst wojennej rzeczywistości
Wołynia, pełnej paradoksów, niespodziewanych ocaleń,
różnych form konspiracji i walki zbrojnej, w której i sojusze były zaskakujące. Wśród świadków, których relacje znalazły się w książce „Wołyń”, są również wspomnienia mieszkającego w Niemodlinie Mirosława
Łozinskiego w rozdziale „Strażnik pamięci Przebraża”.
Po krótkiej prezentacji treści książki przez redaktor
wydawniczą Katarzynę Gwincińską, dalsza część spotkania miała charakter dyskusji zebranych w sali widowiskowej osób z Markiem A. Koprowskim.
Burmistrz Mirosław Stankiewicz podkreślił, że to
spotkanie rozpoczęło w naszej gminie szereg spotkań
związanych z obchodami 70. rocznicy ludobójstwa
na Wołyniu.
mk

O recenzji książki J. Wajmana

Dzień Myśli Braterskiej

W styczniu tego roku ukazała się kolejna książka autorstwa Pana Jana Wajmana
pt. „Niewdzięczne losy Doliniaków”. Książka ta była oceniana w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie i otrzymała bardzo dobrą ocenę – recenzję,
pod którą podpisał się Dyrektor Biblioteki
Naukowej WSZP dr n. hum. Edward Fiks.
Recenzja jest obszerna w swych opisach, więc pozwólcie Państwo, że przytoczę ostatnie zdanie tej oceny:
„Warto tę książkę spopularyzować nie dla siania nienawiści, lecz – mówiąc ostatnimi słowami wiersza otwierającego książkę Żeby ludzie swoimi wnukom przekazali skąd nasz ród się wywodzi, żeby pamiętali. Poza tym
książka zawiera uniwersalne przesłanie: żadnych nacjonalizmów. Do czego prowadzi nacjonalizm i jego skrajne wynaturzenia: szowinizm i rasizm, to doświadczyli
na sobie bohaterowie tej książki”.
Szanowni Państwo – książkę tę przeczytałam – napisana jest bardzo obrazowo i przystępnym, wyrazistym językiem. Polecam.
Korzystając z okazji, chciałabym podziękować
w imieniu własnym i radnych Rady Miejskiej, autorowi Panu Janowi Wajmanowi za napisanie kolejnej książki o Polakach na Kresach. Dodam, że książkę tę można kupić
u samego autora, dzwoniąc pod numer 7745608145
lub kupić ją w dniu promocji, która odbędzie się 11 lipca 2013 r. podczas obchodów 70. rocznicy ludobójstwa
Polaków na Wołyniu.
Z poważaniem radna D. Unijewska

Dnia 22.02.2013 r. niemodlińscy
harcerze spotkali się na wspólnym kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Jest to święto przyjaźni obchodzone przez
harcerzy i skautów na całym świecie, w dniu urodzin założyciela skautingu – Roberta Baden Powella. Ten dzień przypomina wszystkim harcerzom
i skautom jak ważna w ich życiu jest przyjaźń
i drugi człowiek i, że wszyscy są dla siebie braćmi
niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku. W tym dniu wszyscy składają sobie życzenia,
przesyłają kartki i organizują wspólne przedsięwzięcia. Na ulicach miast można spotkać harcerzy w mundurach, podczas różnych gier, akcji itp.
W czasie naszego spotkania powróciliśmy do czasów działalności R. B. Powella i innych działaczy,
a także wspólnie spędziliśmy popołudnie
przy dźwiękach i słowach harcerskich piosenek.
Marta Wydra

Katarzyna
Gwińcińska i Marek
A. Koprowski

Książka „Wołyń”

ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKI HARCERSKIE
Informacje o godzinie i miejscu zbiórki
pod nr. tel. 604-640-151
Zuchy 6-9 lat:
„Wesołe Tygryski” Niemodlin,
„Mroczne Misie” Grodziec
Harcerze 9-16 lat:
„Galimatias” Niemodlin/harcerki,
„Białe Wilki”, Niemodlin/harcerze,
„Ciche Cienie” Grodziec/ harcerze i harcerki
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Trzymamy rękę na pulsie
22 lutego na ulicy
Reymonta nieznany
sprawca z pozostawionego w świetlicy szkolnej
plecaka skradł konsolę
PSV marki Sony i dwie gry.
Straty 1 tys. zł.
22 lutego w miejscowości Lipno nieznany
sprawca z otwartego domu jednorodzinnego skradł
laptop marki SAMSUNG i pendrive marki SCANDISK. Straty 768 zł.
23 lutego nieznany sprawca w Niemodlinie
na ulicy Opolskiej skradł pozostawiony na klatce
schodowej telefon komórkowy marki LG L5 SWIFT.
Straty 700 zł.
25 lutego w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śląskich patrol WRD KMP z Opola zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, mieszkańca powiatu
Nysa.
1 marca w Niemodlinie na ulicy osiedle Piastów nieznana kobieta wchodząc do mieszkania
pod pozorem pożyczenia nici, skradła z torebki pieniądze. Straty 400 zł.
2 marca w Niemodlinie na ulicy Rynek nieznany sprawca wyrywając skobel w drzwiach, włamał
się do pomieszczenia gospodarczego, z którego
skradł elektronarzędzia. Straty 1.7 tys. zł.
7 marca w miejscowości Sosnówka policjanci
ZPI KP w Niemodlinie zatrzymali mieszkańca powiatu opolskiego kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości.
7 marca w Niemodlinie na ulicy Rynek policjanci z KP zatrzymali w pościgu 17- i 15-latka, którzy próbowali włamać się do altanki ogrodowej.
8 marca w miejscowości Magnuszowice patrol
KP z Niemodlina zatrzymał nietrzeźwego mieszkańca powiatu opolskiego kierującego samochodem
marki Peugeot.
10 marca w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śląskich nieznany sprawca wybijając szybę
w drzwiach, włamał się do sklepu spożywczego,
z którego skradł kasę fiskalną z pieniędzmi. Straty 4.3 tys. zł.
zebrał M. G.
Pan Ryszard Furman składa serdeczne podziękowania dla Komisariatu Policji w Niemodlinie, a w szczególności dla aspiranta Zbigniewa Bąka, za sprawne i szybkie odnalezienie
skradzionych rzeczy, życząc sukcesów w pracy
zawodowej.

www.zakladlewicki.pl
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Szanowni Mieszkańcy gminy
Niemodlin
Pozwolę sobie na łamach „Pulsu Niemodlina” wyrazić kilka refleksji dotyczących złożonego przez komitet referendalny wniosku w sprawie odwołania
z zajmowanego stanowiska burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza oraz
radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie. Już
na wstępie podkreślę, że wniosek o odwołanie burmistrza i rady miejskiej jest nieprzemyślany.
Wiele negatywnych emocji mieszkańców zrodziło się w momencie reorganizacji stołówek szkolnych.
Tego niewdzięcznego zadania nasza gmina podjęła
się jako jedna z ostatnich (w ościennych gminach ten
problem został rozwiązany nawet 5 lat temu). Nasze
dzieci nie zostały pozbawione obiadów. Od pierwszego marca br. w naszych szkołach uczniowie korzystają z obiadów przygotowanych przez wyłonioną w wyniku przetargu firmę cateringową prowadzoną przez
Ryszarda i Zbigniewa Muszyńskich – przedsiębiorców
z naszej gminy. Koszt jednego posiłku po przetargu
wynosi 4,10 zł. Dodam, że wcześniej gmina dopłacała do obiadów wszystkich dzieci korzystających ze stołówek, nie tylko tych z rodzin ubogich, ale także z rodzin, gdzie zarobki rodziców były wysokie, a zatem
rodzin majętnych. Trzeba również podkreślić, że
wszystkie panie zatrudnione poprzednio w stołówkach szkolnych otrzymały oferty pracy i większość
z nich skorzystała.
Następnym problemem jest podatek śmieciowy,
który w końcu wszyscy będziemy musieli płacić. Ustawa śmieciowa jest niedoskonała sama w sobie. I to właśnie na jej podstawie Rada Miejska musiała podjąć
uchwałę dotyczącą m.in. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Myślę, że w kwietniu,
po rozstrzygnięciu przetargu, będą to kwoty bardziej
przystępne dla mieszkańców. Nikt z nas nie lubi podwyższać podatków – ani burmistrz, ani Rada Miejska.
Przypomnę, że w ubiegłym roku, kiedy Rada Miejska
ustalała podatki na rok 2013, mimo narzuconego odgórnie podatku dla rolników, Rada obniżyła go. Rada
nie podniosła też podatku dla transportowców, nie
podniosła także opłat za wodę i ścieki. Musimy też
zdawać sobie sprawę z tego, że bez podwyżek mniej
zrobi się dla gminy. Ale przecież wszyscy wiemy, że jest

bardzo trudny rok. Podatek śmieciowy jednak nikogo
z nas nie ominie.
Zarzut braku działań w sprawie budowy obwodnicy Niemodlina stawiany zarówno burmistrzowi, jak
i Radzie Miejskiej, jest całkowicie bezpodstawny. Już
w poprzedniej kadencji Rady, to właśnie Rada Miejska
z poparciem burmistrza Stankiewicza, podjęła inicjatywę w sprawie budowy obwodnicy miasta. Czworo
radnych zdecydowało się wtedy, za wiedzą i poparciem
burmistrza, wyprowadzić mieszkańców na blokady.
Sam burmistrz też w nich uczestniczył. Nikt wówczas
nie wykrzykiwał populistycznych haseł i przede wszystkim – nikt nie robił sobie kampanii wyborczej!
Działań na rzecz budowy obwodnicy było bardzo
dużo. Wspólnie z burmistrzem Stankiewiczem jeździliśmy i prosiliśmy o poparcie władz wojewódzkich.
Wspólnymi siłami doprowadziliśmy do tego, że mamy
zatwierdzoną i wydaną opinię środowiskową, wykonany projekt obwodnicy oraz wytyczone pasy obwodnicy. Koszt tych prac to ok. 5 mln zł. Obecnie trafiliśmy
na mur w postaci decyzji ministra Nowaka, kolejnej nieżyciowej decyzji, która przesunie w czasie budowę obwodnicy Niemodlina i innych obwodnic w kraju. Liczymy, że minister Nowak zmieni zdanie lub ministrem
zostanie ktoś inny. A jeśli nadal jest wola mieszkańców,
by blokować miasto – to tak, zróbmy to, ale spokojnie,
bez okrzyków i obelg – tylko wtedy będą nas szanować.
W roku 2008 burmistrzem Niemodlina został pochodzący z Brzegu Mirosław Stankiewicz. Stanowisko
zastępcy objął zamieszkały w Lewinie Brzeskim Bartłomiej Kostrzewa. Obaj panowie nie byli zatem mieszkańcami naszej gminy. Ale to oni zaczęli tę gminę
podnosić z zapaści i to właśnie oni pracowali i pracują jak dla swojej gminy. Według niektórych to jednak
za mało! Najgorsze jest jednak to, że to „OBCY”. A ci
„obcy” przez okres sześciu lat zrobili bardzo dużo. Pozwolę sobie zatem w tym miejscu przytoczyć kilka
przykładów tego, co dla nas, mieszkańców gminy Niemodlin, zrobili obecny burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i jego zastępca:
• dokończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1;
• doprowadzono wodę do wsi Mała Góra (mieszkańcy tej wsi nie mieli wody zdatnej do spożycia
od czasów powojennych, od czasu zasiedlenia
– woda w ich studniach nie nadawała się nawet
do pojenia bydła);
• wyremontowano latarnię gazową na Rynku;
• wytyczone zostały ścieżki rowerowe;
• dokonano pielęgnacji dębu w Szydłowcu Śl.;
• wyremontowano ulice przylegające do Rynku
– tzw. Śródmieście Niemodlina – ul. Drzymały,
ul. Kilińskiego wraz z przyległymi uliczkami.
• wybudowano drogi dojazdowe do pól w Grodźcu, Sadach, Graczach, wzdłuż których budują
się domki jednorodzinne;
• w poprzedniej kadencji Rada Miejska wraz
z burmistrzem odzyskali budynek dawnego szpitala, który gmina wraz z przedsiębiorcami niemodlińskimi remontowała, a budynek był przecież własnością powiatu. Dziś jest własnością
gminy;
• w Graczach wybudowano drogę do cmentarza
i zmodernizowano „Rynek” we wsi z bezpiecznym przystankiem autobusowym;
• na Osiedlu Reymonta 2 i Osiedlu Kompozytorów (za halą sportową, w kierunku Sadów) zostały wybudowane ulice i chodniki;
• wybudowano boisko „Orlik”;
• wybudowano halę widowiskowo–sportową;
• doprowadzono bezpośrednio (z pominięciem
SUW-u) wodę do Grabina;
• wybudowano 19 placów zabaw na obszarach
wiejskich;

• na bieżąco dofinansowuje się remonty świetlic
wiejskich, m.in. wyremontowano świetlicę wiejską w Rzędziwojowicach;
• wykonano termomodernizację dachu Ośrodka
Kultury;
• na wniosek burmistrza i poprzedniej rady oraz
dofinansowania do projektu, w tym roku powinna rozpocząć się budowa chodnika z Wydrowic
do Niemodlina. Natomiast w 2014 roku rozpocznie się budowa chodnika z Magnuszowic
do Graczy;
• dobiega końca kanalizacja aglomeracji Niemodlina – na osiedlach, gdzie ukończono kanalizację, wiele gospodarstw już w grudniu ubiegłego
roku się podłączyło;
• na pewno lepiej dzieje się w Ośrodku Kultury,
szkołach, przedszkolach, bibliotece oraz działach administracji.
Inwestycje zaplanowane na 2013 r.:
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Graczach;
• remont świetlicy w Lipnie;
• dobudowę sanitariatów przy świetlicy
w Grodźcu;
• budowa garażu dla samochodu strażackiego
w Grodźcu;
• rozpoczęcie gruntownego remontu stadionu
w Niemodlinie.
Oczywiście, większość kosztów sfinansowanych
będzie z dofinansowania, niejednokrotnie z kilku źródeł
– szkoda byłoby z tego nie skorzystać.
Zwrócę też Państwu uwagę na fakt, że w czasach, kiedy rządzili poprzednicy obecnych władz, również mogliśmy sięgać po dotacje i dofinansowania, ale
wówczas nie było nikogo, kto by o to zabiegał. Chciałabym również przypomnieć, że przed 2008 r. funkcjonowały jeszcze zakłady pracy, a niemałe podatki wpływały do kasy gminnej. Co wtedy zrobiono dla gminy?
Oczywiście, w ciągu tych ostatnich sześciu lat były też
„wpadki”, np. kanalizacja na Osiedlu Liściastym. Trafiła się nam nieuczciwa firma, która zaniżyła w przetargu koszt planowanych robót i w ten sposób wygrała
przetarg. Skutkowało to tym, że nie poradziła sobie
z projektem, który zresztą też był nieudany, ale zatwierdzony w końcu przez „naszych” poprzednich włodarzy.
Nie powiem – my, mieszkańcy osiedla, przez te prawie
trzy lata przeżyliśmy koszmar. Ale na szczęście przyszła
kolejna, uczciwa firma, która poprawiła i dokończyła inwestycję. Natomiast firma „AZYSA” została pozwana
do sądu o zwrot kosztów poniesionych przez gminę.
Szanowni Państwo,
jestem radną już drugiej kadencji. Mam porównanie tego co było, do tego co jest – zarówno w dziedzinie
wiedzy na temat zarządzania gminą, obycia, jak i uczciwości przy podejmowaniu ważnych decyzji dla gminy.
Proszę więc o obiektywizm, właściwą ocenę oraz rozwagę. Przecież problemy, które dotykają naszą gminę, dotyczą również innych gmin. Inne samorządy też muszą
podejmować trudne decyzje, szukać oszczędności, często zamykając szkoły, reorganizując stołówki, muszą
też wprowadzić obowiązek segregacji śmieci. Nie słyszałam jednak, by w gminach ościennych czy nawet w Polsce, z takich powodów organizowano referendum, a już
na pewno nie półtorej roku przed zakończeniem kadencji burmistrza i Rady Miejskiej.
Referendum kosztuje – niemało, to w końcu nasze
pieniądze, podatników. Jest rzeczą jasną: zamierzenia
komitetu referendalnego pokrzyżują plany inwestycyjne gminy. Koszty poniesie gmina, przez co z harmonogramu na pewno wypadną niektóre zadania inwestycyjne, bo z pustego, to i Salomon nie naleje.
Radna Rady Miejskiej w Niemodlinie
Danuta Unijewska

Rozmowa „Pulsu Niemodlina” z burmistrzem Niemodlina

Mirosławem Stankiewiczem

PN: Panie burmistrzu, nowa ustawa
o gospodarce odpadami wywołuje w całym
kraju niezadowolenie mieszkańców. Samorządy obarczają winą za całe zamieszanie parlament. Minister środowiska wydaje kolejne wykładnie stworzonych przepisów. Czy po ostatnich spotkaniach z mieszkańcami planuje pan zmiany w uchwałach
„śmieciowych”?
M. S.: Tak, takie zmiany powinny nastąpić. Przede
wszystkim mam zamiar wystąpić z odpowiednimi propozycjami do Rady Miejskiej w zakresie: wnoszenia opłaty śmieciowej za jeden miesiąc, a nie za trzy, jak ustalono w grudniu. Po drugie: w związku z licznymi uwagami mieszkańców, wniosę do Rady Miejskiej projekt
zmian w zakresie wielkości opłat uzależnionych od liczby osób w gospodarstwie domowym. Nie wchodząc
w szczegóły, zależy mi, aby rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe ponosiły niższe opłaty. I wreszcie po trzecie, zmianie powinna ulec zasada zakupu przez mieszkańców pojemników na odpady, dzięki czemu odciążylibyśmy obywateli od konieczności wydatkowania pieniędzy na ten cel. Ponadto planujemy, by dostawą pojemników dla mieszkańców zajęła się firma, która wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Jestem przekonany, że proponowane zmiany zaakceptuje Rada Miejska, z którą wspólnie opracowujemy stosowne rozwiązania.
PN: Nie można było tych rozwiązań
wprowadzić w uchwałach w grudniu ubiegłego roku?
M. S.: Niestety, nie. Ostatnia nowelizacja ustawy
zaczęła obowiązywać dopiero dwa tygodnie temu. Zmiana ustawy wywołana została licznymi, krytycznymi uwagami samorządów płynących z całej Polski. Dlatego dopiero po zmianie przepisów możliwe jest wprowadzanie zmian. Poprzednie przepisy po prostu wykluczały przyjęcie tych rozwiązań. Burmistrz i Rada Miejska muszą
kierować się tylko i wyłącznie przepisami prawa, chociaż zwykła logika podpowiada wielokrotnie zupełnie inne rozwiązania. Takie złe przepisy psują nasze życie społeczne oraz wywołują niepotrzebne napięcia. Dobrze,
że parlament dokonał stosownych zmian, a prezydent
je podpisał. Szkoda, że tak późno. Szkoda, bo poprzednie przepisy doprowadziły do wielu prób destabilizacji
pozycji samorządu, w tym do próby przeprowadzenia
referendum w naszej gminie.
PN: Wspomniał pan o zamiarze zmiany
systemu naliczania opłaty śmieciowej.
Na czym ma ona polegać?
M. S.: Odbyliśmy spotkania z mieszkańcami
i przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi i propozycje dotyczące gospodarki odpadami. Dodatkowo uruchomiliśmy specjalną stronę internetową, na której nasi
mieszkańcy mogli wnosić swoje uwagi. Za wszystkie propozycje bardzo dziękuję. Spośród bardzo wielu postulatów wybraliśmy te, które pojawiały się najczęściej i są
zgodne z obowiązującymi przepisami. Obecnie razem
z radnymi pracujemy nad optymalnymi rozwiązaniami,
które odpowiadają zdecydowanie największej liczbie
mieszkańców. Prawdopodobnie ostateczne rozwiązanie
będzie zmierzało do wprowadzenia opłaty za odbiór

śmieci w wysokości uzależnionej od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Proponuję do społecznych
konsultacji model zakładający wnoszenie opłaty dla gospodarstw domowych: 1 osoba – jedna stawka podstawowa, 2 osoby – dwie stawki podstawowe, 3 osoby – trzy
stawki podstawowe, 4 osoby – cztery stawki podstawowe, pięć osób i więcej – pięć stawek podstawowych. Takie rozwiązanie, o czym już wspominałem, pozwoli na niższe opłaty wnoszone przez rodziny wielodzietne oraz rodziny wielopokoleniowe prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Wychodzi ono naprzeciw opinii zdecydowanej większości naszych mieszkańców.
PN: Mówi pan ogólnie o stawce podstawowej. Obecnie wynosi ona 13,50 zł w naszej gminie. Czy stawka może być niższa?
M. S.: Tak jak mówiłem na spotkaniach z mieszkańcami, stawka może i powinna ulec obniżeniu. Jej ostateczną wielkość poznamy po przetargu. Obecna stawka jest wynikiem analiz zespołu, który przygotowywał projekty uchwał na sesję grudniową. Skalkulowano w niej
wszystkie znane i przewidywane koszty systemu gospodarowania odpadami. Najistotniejszą wielkość stanowi jednak przyszły koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. A tę wielkość poznamy dopiero
po przetargu. Niestety, jest to nielogiczne. Ale taką właśnie nielogiczność postępowania przygotował mieszkańcom nasz parlament.
PN: Czyli trwają przygotowania do przetargu?
M. S.: Tak. Pracujemy razem z radnymi nad dokumentacją przetargową. Jest to bardzo skomplikowana dokumentacja. Wiele nawet bardzo dużych gmin
ma z nią wiele kłopotów. W naszej gminie przetarg będzie musiał być opublikowany w biuletynie zamówień
Unii Europejskiej. To również wymaga szczególnej staranności.
PN: Podczas spotkania z mieszkańcami
Niemodlina zaprosił pan do prac nad specyfikacją przetargową również przedstawiciela grupy organizującej referendum. Jak
wygląda dotychczasowa współpraca?
M. S.: Tak, to prawda. Zaprosiłem do współpracy jednego z organizatorów referendum. Ten pan był
obecny na sesjach Rady Miejskiej oraz w urzędzie. Niestety, jak do tej pory nie skorzystał z zaproszenia. No
cóż, jak widać co innego hasła głoszone w celu wywołania fermentu, a co innego znajomość przepisów prawa i praca u podstaw. Widocznie organizatorzy referendów tak mają.
PN: Kiedy więc mieszkańcy poznają
ostateczną stawkę podatku śmieciowego?
M. S.: Jeżeli przetarg ogłosimy w marcu, to
po publikacji w biuletynie Komisji Europejskiej w ciągu 40
dni powinno nastąpić jego rozstrzygnięcie. Prawdopodobna data ustalenia opłaty nastąpi w kwietniu, a najpóźniej w maju bieżącego roku, tak, aby nasi mieszkańcy mieli jeszcze czas na skorygowanie deklaracji.
PN: Przejdźmy do innych tematów.
Od pierwszego marca stołówki szkolne
funkcjonują według nowych zasad. Czy
wszystko udało się przeprowadzić bez
większych kłopotów?
M. S.: Każda zmiana powoduje pewne perturbacje na początku. W pierwszych dniach wykonawca usługi chciał, aby dzieci miały jak największe porcje. Szczególnie zupy. Małe dzieci nie są jednak w stanie zjeść dużych posiłków. Zmiana dotyczyła również ilości stosowanych przypraw. Każda kucharka ma inny sposób doprawiania dań. Stąd też dla jednych dzieci jedzenie było zbyt
obficie przyprawione, a dla innych zaś za mało. Na bieżąco dyrektorzy szkół oraz kierownik OPS-u analizowali sygnały płynące od uczniów. Po tygodniu obserwacji
odbyło się spotkanie z wykonawcą, podczas którego zostały przedstawione uwagi dotyczące wyżywienia. Wy-

konawca dostosował się do zgłaszanych potrzeb.
Obecnie sytuacja się ustabilizowała i nie mam sygnałów o niezadowoleniu z dostarczanych posiłków. Coraz
więcej rodziców przekonuje się do nowego systemu dostarczania posiłków i kupuje obiady dla dzieci na następny miesiąc. Jeszcze jest za wcześnie na dokonanie ostatecznej oceny, wszystko jednak wskazuje na to, że z wprowadzonych zmian wszyscy będą zadowoleni.
PN: Czy wszyscy?
M. S.: Oczywiście, osoby, które z góry założyły, że
dostarczane posiłki będą zimne i niezjadliwe, nigdy
do końca nie będą zadowolone. Ale przecież takich osób
jest niewiele. Mam jednak nadzieję, że z czasem ich
w ogóle nie będzie.
PN: Od wielu miesięcy toczą się prace
związane z powstaniem szkoły katolickiej
w Grabinie. Czy taka szkoła powstanie?
M. S.: Rada Miejska rozwiązała Zespół Szkolno-Przedszkolny, a następnie zlikwidowała szkołę i przedszkole w Grabinie. Rodzice uczniów oraz nauczyciele zostali poinformowani o tych zmianach. Wszystkie te działania umożliwiły rozpoczęcie procedury stworzenia
szkoły katolickiej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie. Podczas spotkania w Częstochowie ustaliłem ostateczne warunki umowy użyczenia majątku gminnego z panią prezes stowarzyszenia.
Szkoła, wraz z przyległym terenem boiska szkolnego, będzie użyczona na okres sześciu lat, a więc do końca kadencji przyszłej Rady Miejskiej. Będzie więc wystarczająco dużo czasu na ocenę funkcjonowania nowej szkoły i podjęcia dalszych decyzji co do jej losów. Umowę podpisaliśmy 19 marca w obecności radnych, dyrektora szkoły, sołtysa Grabina oraz księdza proboszcza tej parafii.
Umowa przewiduje powstanie szkoły do końca maja.
Wszystko wskazuje na to, że udało się pogodzić oczekiwania rodziców oraz nauczycieli, którzy zabiegali o powstanie szkoły katolickiej, a także odpowiednio zabezpieczyć interes gminy. Oczekujemy obecnie na stosowny wniosek stowarzyszenia w sprawie utworzenia szkoły katolickiej z odpowiednią zgodą na jej powstanie biskupa opolskiego. Po spełnieniu wszystkich spraw formalnych ze strony stowarzyszenia, powstanie szkoła katolicka w Grabinie.
PN: Czy to wszystkie zmiany w niemodlińskiej oświacie?
M. S.: Po powstaniu szkoły katolickiej przystąpimy do analiz ekonomicznych i prawnych związanych
z ewentualnym powstaniem oddziału lub oddziałów integracyjnych w szkole numer 2 w Niemodlinie. W związku z dużą liczbą dzieci niepełnosprawnych, a także dużymi kosztami dowozu tych dzieci do szkół w Kup, Opolu czy też Grodkowie, istnieje potrzeba powstania szkoły z oddziałami integracyjnymi. Poza tymi zmianami organizacyjnymi, nasze placówki oświatowe wymagają
dalszych nakładów inwestycyjnych i remontowych. Jesteśmy na końcówce przetargu na termomodernizację
szkoły w Graczach, z przewidywanym kosztem około
dwóch milionów złotych, szkoła w Rogach oczekuje
na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków za kwotę około 30 tysięcy złotych. Pozostałe placówki też oczekują na kolejne środki związane z remontami. Pytanie
jakie się nasuwa, skąd na te wszystkie potrzeby brać
pieniądze. Dzięki zmianom w zasadach prowadzenia
wyżywienia w szkołach wygospodarowane zostaną
oszczędności, dzięki którym będzie możliwe pokrycie nieplanowanych wcześniej wydatków. Wystarczy wspomnieć, że ostatnia decyzja ministra finansów pozbawiła naszą gminę ponad 50 tysięcy subwencji oświatowej. Dodatkowo, w wyniku nieprzewidzianej awarii, zaistniała konieczność wydatkowania ponad 30 tys. zł
na nowy piec w szkole w Grabinie. Jak widać, problemów nie brakuje. Staramy się jednak na bieżąco je przezwyciężać.
PN: Dziękuję za rozmowę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
za okres od 31 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013r.
W okresie sprawozdawczym:
W dniu 4 lutego burmistrz wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna,
podczas którego dokonano oceny pracy stowarzyszenia w 2012 roku.
W dniu 5 lutego burmistrz zorganizował spotkanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy, podczas którego omówiono najistotniejsze sprawy związane z wprowadzaniem uchwał Rady Miejskiej w sprawie: regulaminu utrzymania czystości oraz sposobu wypełniania deklaracji i wysokości opłaty za odpady.
W dniu 6 lutego burmistrz oraz przedstawiciele mieszkańców Niemodlina spotkali się z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu w sprawie poprawy skomunikowania byłego dworca autobusowego z drogą krajową.
W dniu 8 lutego burmistrz spotkał się z sołtysami w sprawie najistotniejszych rozwiązań związanych z uchwałami Rady Miejskiej związanych z gospodarką odpadami oraz ustaleniem terminów spotkań pracowników urzędu z mieszkańcami poświęconych prawidłowemu wypełnianiu deklaracji i wysokości opłaty za odpady.
W dniu 11 lutego zakończyły się ferie zimowe uczniów w naszej gminie. W ocenie dzieci, rodziców oraz nauczycieli były to pierwsze ferie, podczas których gmina przygotowała tak bardzo bogaty program wypoczynku
naszych dzieci. Stąd też kieruję podziękowania dla dyrektorów i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za przygotowanie i realizację programów wypoczynku zimowego naszych dzieci.
W tym samym dniu burmistrz wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorem Zakładu
Ekonomiczno-Finansowego Oświaty w Niemodlinie spotkali się z radą rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie, dyrektorami niektórych szkół oraz tak zwanym komitetem protestacyjnym w sprawie aktualnego stanu prac przetargowych na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę, a także reorganizacją stołówek szkolnych.
W dniu 14 lutego burmistrz wraz z zespołem do spraw oświaty omawiali aktualne problemy związane z funkcjonowaniem niemodlińskiej oświaty, w szczególności reorganizacji stołówek szkolnych.
W dniu 22 lutego burmistrz spotkał się z radnymi Rady Miejskiej w sprawie oceny sytuacji związanej z organizowanym referendum dotyczącym niezadowolenia mieszkańców uchwaloną przez sejm ustawą wprowadzającą nowe rozwiązania w gospodarce odpadami, a także ustaloną stawką za odbiór odpadów segregowanych na terenie gminy i terminami wnoszenia opłat za odpady.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z Wojewodą Opolskim w sprawie przyczyn i przebiegu protestów
mieszkańców dotyczących braku obwodnicy Niemodlina.
W dniu 25 lutego burmistrz spotkał się z mieszkańcami Niemodlina w sprawie wyjaśnienia nieporozumień
związanych z wdrażaniem uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie dotyczących gospodarowania odpadami.
W tym samym dniu burmistrz potwierdził Komisarzowi Wyborczemu PKW w Opolu fakt wpłynięcia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej oraz burmistrza przez
grupę 5-ciu uprawnionych mieszkańców naszej gminy.
W dniu 26 lutego zakończyły się spotkania informacyjne pracowników urzędu z mieszkańcami na temat
prawidłowego składania deklaracji związanych z opłatami za odpady. Zgodnie z ustaleniami burmistrza i radnych Rady Miejskiej z dnia 22 lutego, wszystkie wnioski oraz propozycje mieszkańców zostaną przeanalizowane w marcu bieżącego roku. Wszystkie zgłaszane propozycje wywołują skutki finansowe. W marcu zostanie ogłoszony przetarg na odbieranie i transport odpadów z terenu gminy. Po przetargu, znając najważniejszy składnik
kalkulacji stawki, przedstawię Radzie Miejskiej w Niemodlinie stosowne propozycje na sesji kwietniowej tak, aby
uwzględniając potrzebny czas na zmiany w prawie miejscowym, zmiany weszły w życie przed 1 lipca. Z dotychczasowych, licznych informacji otrzymanych od mieszkańców, propozycje zmian będą dotyczyć:
1. Wprowadzenia zmiany dotyczącej wnoszenia opłat miesięcznych, a nie kwartalnych.
2. Zmiany zasad naliczania opłat w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość (zmiana ustawy z lutego br. dopuszczająca stosowania różnych metod ustalania stawki).
3. Zwolnienia obywateli od konieczności ponoszenia kosztów zakupu i utrzymania czystości pojemników
(zmiana ustawy umożliwia od marca możliwość zapłacenia za pojemniki).
Jeżeli cena za odbiór i transport odpadów po przetargu będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji w listopadzie ubiegłego roku, a także zmiany proponowane przez mieszkańców nie będą powodowały dopłat z budżetu gminy (system musi się samofinansować), wystąpię do Rady Miejskiej o obniżenie opłaty za odpady na terenie naszej gminy. Będzie to kolejna, czwarta propozycja. Będę liczył na przyjęcie tych propozycji przez Radę
Miejską.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
Wprowadzone w ubiegłym roku przez nasz parlament nowe uregulowania prawne są dla wszystkich nowym i nieznanym wyzwaniem. Są wewnętrznie niespójne i wielokrotnie niezrozumiałe. Stąd też już nastąpiły zmiany ustawy, a także prawdopodobnie dalsze nastąpią w miarę upływu czasu. Nie może zatem budzić zdziwienia fakt sprzecznych opinii oraz ocen dokonywanych przez obywateli. Zmiany te są nowe zarówno dla mnie,
pracowników urzędu, radnych, a co najważniejsze, dla obywateli. Wszyscy razem powinniśmy wypracować optymalny model gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Ten proces będzie trwał wiele miesięcy. Wypracowany model powinien z jednej strony uwzględniać oczekiwania mieszkańców, z drugiej zaś możliwości finansowe naszej gminy. Toczone dyskusje nie mogą być pożywką dla miejscowych wichrzycieli, próbujących na tle
niezadowolenia mieszkańców z wprowadzonych zmian przez parlament, zbijać kapitał polityczny. Nie pozwólmy na to. Nie sprowadzajmy dyskusji na temat segregacji odpadów jedynie do wysokości stawki. Rozmawiajmy o wszystkich elementach nowego systemu segregacji i unieszkodliwiania odpadów. Zostawmy naszym dzieciom i następnym pokoleniom czyste środowisko.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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XXXVII i XXXVIII Sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniach 15 lutego oraz 28 lutego 2013 r. odbyły się XXXVII i XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
XXXVII Sesja RM:
• uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie.
• uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabinie.
• uchwała Nr XXXVII/225/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Grabinie.
• uchwała Nr XXXVII/226/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia planów sieci publicznych
szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
XXXVIII Sesja RM:
• uchwała Nr XXXVIII/227/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2013.
• uchwala Nr XXXVIII/228/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Niemodlin na lata 2011
– 2020.
• uchwała Nr XXXVIII/229/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niemodlin.
• uchwała Nr XXXVIII/230/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• uchwała Nr XXXVIII/231/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• uchwała Nr XXXVIII/232/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
współdziałania z miastem Opole w zakresie objęcia
działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
• uchwała Nr XXXVIII/233/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Niemodlin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę.
• uchwała Nr XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy.
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
Z. Romańczukiewicz
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Szanowni
Mieszkańcy
gminy
Niemodlin!
W związku z szeregiem wątpliwości dotyczących
nowych zasad gospodarki odpadami, a także listem
protestacyjnym przeciwko przyjętym w gminie Niemodlin „uchwałom śmieciowym”, jak również po przeprowadzeniu zorganizowanych przez Urząd Miejski
w Niemodlinie cyklu spotkań z mieszkańcami poświęconych tej problematyce, informujemy, że w dalszym
ciągu burmistrz i radni Rady Miejskiej pracują
nad udoskonaleniem przyjętego systemu gospodarki
odpadami na terenie gminy Niemodlin, który zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Z informacji uzyskanych od Państwa wynika, że
najczęstszymi postulatami dotyczącymi nowych zasad gospodarki odpadami są:
– wprowadzenie niższych stawek za odbiór odpadów,
– zmiana sposobu uiszczania opłaty z kwartalnej na miesięczną,
– zapewnienie mieszkańcom pojemników na odbiór odpadów i ich dezynfekcję,
– zwolnienie z obowiązku segregacji odpadów
kuchennych i zielonych w przypadku osób posiadających kompostowniki,
– zastosowanie ulg dla rodzin wielodzietnych.
Wszystkie powyższe postulaty będą
mogły zostać uwzględnione poprzez zmianę stosownych uchwał. Wprowadzenie niższej stawki za odbiór odpadów będzie
możliwe po rozstrzygnięciu przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Przewidujemy, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w kwietniu 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z ustawą sejmu,
właścicielem odpadów komunalnych na terenie
całego kraju staną się gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda gmina będzie ponosiła koszty:
1. odbierania, transpor tu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. stworzenia i administrowania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (to wyznaczone miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli
za darmo dostarczać we własnym zakresie odpady
uciążliwe ze względu na ich wielkość m.in. wielkogabarytowe, złom, opony, ilość m.in. gruz, gałęzie, trawa
lub właściwości np. odpady niebezpieczne),
3. administrowania systemem.
Ponadto gminy zostały zobowiązane do segregacji odpadów komunalnych, w szczególności: plastiku,
makulatury, metali, szkła, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego
oraz odpadów biodegradowalnych (odpady zielone
i odpady kuchenne). Niewystarczająca segregacja będzie skutkowała karami finansowymi, które zapłaci
gmina, a faktycznie jej mieszkańcy. Nie chcemy
i nie możemy do tego dopuścić, stąd prośba do Państwa o zrozumienie konieczności
segregowania odpadów.
Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych,
będzie zobowiązana do odbioru wszystkich śmieci
od mieszkańców. Dlatego uchylanie się od ponoszenia opłaty będzie skutkowało koniecznością wszczęcia przez gminę procedury egzekucyjnej.
Zgodnie z przepisami ustawy mieszkańcy gminy
są również zobowiązani do złożenia deklaracji. Prosimy o poprawne i zgodne ze stanem faktycznym jej
wypełnianie i niezwłoczne przekazanie do Urzędu
Miejskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji, zostaną wydane decyzje administracyjne, w których
określona zostanie stawka za wywóz odpadów.
W naszym wspólnym interesie jest, aby
system objął wszystkich mieszkańców
gminy Niemodlin.
W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, pragniemy wyraźnie podkreślić

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokalu mieszkalnego nr 6 poł. w budynku nr 25A w Magnuszowiczkach wraz z udziałem we
współwłasności działki nr 130/15.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:
• nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny)
położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 617/1 o powierzchni 0,3589 ha,
• nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki nr 384/20, o powierzchni 0,0703 ha,
• udział gminy Niemodlin w strychu o powierzchni 62,20m2 i powierzchni 72,20, w budynku nr 3
położonym przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działek nr 568/2 i 568/8
(przeznaczonych do adaptacji na lokale mieszkalne).
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:
• część działki nr 1081 o powierzchni 168 m2 położonej przy ul. Lipowej w Niemodlinie, z przeznaczeniem na teren zieleni.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzędu, tel. 774606295 do 7, wew. 209.
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– system gospodarki odpadami ma się samofinansować – co oznacza, że gmina nie może
zarabiać na gospodarce odpadami i wydawać środków pozyskanych z opłaty śmieciowej np. na oświatę czy pomoc społeczną. Nie może również dopłacać
do gospodarki odpadami.
Wprowadzone przez sejm przepisy dotyczące
gospodarki odpadami, nie są doskonałe, mimo
zmian jakie miały miejsce w miesiącu lutym. Zmiany
te umożliwiają gminom dokonanie korekt systemu
gospodarki odpadami na bardziej przyjazny dla obywateli. Należy przy tym zwrócić uwagę, że to na samorządy gminne w całym kraju przerzucono odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie nowych
zasad gospodarki odpadami. To na samorządach
gminnych skupia się dzisiaj niezadowolenie mieszkańców spowodowane „rewolucją śmieciową”.
Na tym tle również w Naszej Gminie pojawiają się
protesty mieszkańców. Dlatego też dziękujemy
wszystkim osobom, które rozumiejąc rolę samorządu gminnego, w konstruktywny sposób wniosły swoje uwagi do powstającego systemu gospodarowania
odpadami w Naszej Gminie. Wszystkie Państwa
uwagi, wnioski i postulaty są wnikliwie analizowane.
Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się wypracować optymalny model gospodarki odpadami
na terenie gminy Niemodlin. Wszystkim nam powinno zależeć, aby stworzyć taki system gospodarowania odpadami, który nie będzie dotkliwy dla
mieszkańców, a zarazem skutecznie wyeliminuje problem podrzutów śmieci i zanieczyszczania środowiska. Warto przypomnieć, że co roku Nasza Gmina
i Lasy Państwowe wydają dziesiątki tysięcy złotych
na likwidację dzikich wysypisk.
Ewentualne pytania związane z gospodarką odpadami prosimy kierować do Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie: email: odpadykomunalne@niemodlin.pl, telefon: 77 46 06 295 w. 221,
jak również poprzez stworzoną na stronie www.niemodlin.pl zakładkę pn. „Czysta Gmina Niemodlin”.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
Radni Rady Miejskiej:
Mariusz Nieckarz, Zenon Kulczyński,
Danuta Unijewska, Stanisław Janiak,
Czesław Paszkowski, Barbara Wydra,
Zofia Osijewska, Bartłomiej Walków,
Mirosław Dec, Monika Słodkowska,
Grzegorz Zawałka, Zbigniew Weber,
Bartosz Wajman, Krzysztof Bunia,
Wiesław Pogonowski
Informuję, że zgodnie z uchwałą
Nr XXXIV/207/12 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, termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyznaczony
był do dnia 28 lutego 2013 r.
Przypominam zatem o niezwłocznym złożeniu wyżej wymienionej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014
dla dzieci z roczników 2007–2010
Naborem na nowy rok szkolny
objęte są:
• Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci urodzone od września do grudnia, z najmłodszego rocznika podlegającego naborowi.
• Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
• Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być
przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przyjmowanie zgłoszeń od dnia 1 marca 2013
roku do dnia 30 marca 2013 roku. Kartę zgłoszenia
dziecka można pobrać w formie papierowej w dowolnym przedszkolu na terenie gminy Niemodlin
od dnia 1.03.2013 r. do dnia 28.03.20132 r. w godzinach pracy placówki.
Kartę zgłoszenia dziecka należy składać w wybranym przedszkolu w dniach od 1 do 30 marca 2013 r. w godzinach pracy przedszkola. Ogłoszenie wyników naboru do 26 kwietnia 2013 r.
Dyrektorzy przedszkoli wywieszą listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.
Szanowni Rodzice!
Od 1 września 2009 r. rozpoczął się proces obniżania wieku szkolnego, na mocy znowelizowanych
przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527
z późn. zm.). Dzieci sześcioletnie miały rozpocząć
obowiązkową naukę w szkole od 1 września 2012 r.,
ale ostatnia nowelizacja ustawy (uchwalona przez
Sejm RP 27 stycznia 2012 roku) przedłuża okres
przejściowy o kolejne 2 lata i przesuwa ten obowiązek na rok 2014. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie nadal są objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub innej formie wychowania
przedszkolnego. W związku z powyższym:
• Dziecko 6–letnie (urodzone w 2007 r.) może
od 1 września 2013 r. rozpocząć edukację w szkole,
a decyzję w tej sprawie podejmują rodzice.

• W klasie I dziecko będzie się uczyło według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
• Podczas zapisywania sześciolatka do szkoły
nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno
– pedagogicznej, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, przez co najmniej rok poprzedzający pójście
do I klasy.
• Przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka
do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola.
• Warunkiem przyjęcia do klasy I dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym jest
posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni
psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
• W okresie przejściowym sześciolatek, który
od 1 września nie będzie uczniem szkoły podstawowej, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
• Rodzice dziecka 5–letniego mają obowiązek
zgłosić je do przedszkola, a dziecka 6–letniego
do przedszkola lub szkoły.
• Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku
systematyczne uczęszczanie na zajęcia przez cały
rok szkolny.
Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu 6 – latka do szkoły, powinni:
• Do 30 marca 2013 r. poinformować o swojej
decyzji dyrektora przedszkola, do którego dziecko
obecnie uczęszcza,
• do 5 kwietnia 2013 r. zgłosić 6-latka do szkoły podstawowej,
• złożyć w przedszkolu pisemną rezygnację
z miejsca, niezwłocznie po uzyskaniu od dyrektora
szkoły informacji, że dziecko jest przyjęte do klasy I.
Małgorzata Kochanek

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego
W roku 2013 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003
roku na okres 10 lat.
Ważność tracą także dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2008 roku, czyli dowody z 5-letnim terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sam sprawdzić
w swoim dowodzie osobistym, kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu
dowodu, na stronie ze zdjęciem. Mieszkańcy gminy Niemodlin, którym upływa termin ważności dowodu, proszeni są o zgłaszanie się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w celu złożenia wniosku o jego wymianę. Z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić osobiście, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności tego
dokumentu. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Przypomina się jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie (tj. zmiany nazwiska, imienia, adresu zameldowania, numeru Pesel, daty urodzenia), o ile w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany nie został złożony wniosek o wymianę tego dokumentu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania
lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie osobiście (pokój nr 48, II piętro) lub pod nr. telefonu 77 4025334.

Zmiany w przepisach
meldunkowych
Z dniem 31 grudnia 2012 r. weszły w życie zmiany w przepisach
meldunkowych. Wprowadzają one
m.in. ułatwienia dla tych osób,
które z powodu zmiany miejsca
zamieszkania muszą odwiedzić
Urząd Gminy, aby wykonać obowiązek meldunkowy.
Najbardziej istotne zmiany to:
1. Przy zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego wystarczy zgłosić się
w urzędzie gminy „nowego” miejsca pobytu celem dokonania zameldowania, bez
konieczności wcześniejszego zgłaszania
się w Urzędzie Gminy „starego” miejsca
pobytu w celu wymeldowania. Oznacza
to, że osobę meldującą się czeka tylko
jedna wizyta w Urzędzie Gminy właściwym dla nowego miejsca pobytu.
2. Wydłużono z 4 dni do 30 dni okres,
przed upływem którego należy zameldować się (po zamieszkaniu) w miejscu pobytu stałego lub czasowego – dotyczy to
obywateli UE (w tym Polski), obywateli
państw EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
3. Zniesiono obowiązek meldowania
się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy obywateli UE (w tym Polski),
obywateli państw EFTA – stron EOG oraz
Konfederacji Szwajcarskiej.
4. Zniesiono obowiązek meldunkowy
wczasowiczów i turystów w obiektach turystyczno-wypoczynkowych.
5. Zniesiono obowiązek właścicieli,
dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania
wypełniania obowiązku meldunkowego
przez mieszkańców lub pracowników,
6. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę tylko w przypadku wyjazdów na okres co najmniej 6 miesięcy (dotychczas dotyczyło to okresów
co najmniej 3 miesięcy).
7. Zniesiono przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego obowiązek podawania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym (nie ma konieczności
przedkładania książeczki wojskowej).
Zameldowania lub wymeldowania
można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa w zwykłej formie (nie musi być
notarialne). Jeżeli pełnomocnikiem nie jest
najbliższy krewny (rodzic, małżonek, rodzeństwo, dzieci), za wykorzystanie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać zgłaszając się osobiście w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub dzwoniąc pod nr. telefonu 77 4025334.
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Ptaki wokół nas
O początki ornitologicznej pasji, o to,
jak i kiedy obserwować ptaki i czy w ogóle
są nam one potrzebne, zapytaliśmy Kazimierza Kiejzę, który od sześciu lat obserwuje ptaki w niemodlińskich borach oraz
jest działaczem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Opolskiej Grupy
Ornitologicznej.
„Puls Niemodlina”: Kiedy i jak zaczęła
się pana przygoda z ornitologią?
Kazimierz Kiejza: Od młodych lat lubiłem przyrodę i kontakt z naturą. Moja
pasja i przygoda z szeroko pojętą ornitologią
rozpoczęła się wczesną
wiosną 2007 roku.
Wszystko zaczęło się
od moich wycieczek rowerowych do lasu lub nad stawy hodowlane w mojej
okolicy. Nauczyłem się wtedy nie tylko obcować z przyrodą, ale głębiej dostrzegać jej piękno i doceniać korzyści, jakie wypływają ze źródła natury na organizm człowieka. Pewne zdarzenie, które miało decydujący wpływ
na zainteresowania awifauną, było moje spotkanie
z orłem bielikiem na skraju lasu. W odległości około 15-18 metrów, na wysokości 4 metrów przeleciał
obok mnie bielik. To spotkanie wywarło na mnie takie
emocje, że zacząłem sięgać do materiałów informacyjnych, aby lepiej poznać życie i zwyczaje tego gatunku.
Później doszły obserwacje i zdobywanie wiedzy na temat innych gatunków ptaków. Doszedłem do wniosku,
że jest to bardzo interesująca, pożyteczna i aktywna forma wypoczynku. Chcąc zrobić coś więcej, postanowiłem przystąpić do organizacji ornitologicznych. Jako aktywny działacz i członek tych organizacji, pracuję i biorę
udział w licznych projektach na rzecz ochrony ptaków
i środowiska naturalnego.
PN: Jak praktycznie wygląda obserwacja ptaków i skąd wiadomo, gdzie zastać
ptaki?
Kazimierz Kiejza: Obserwacje możemy w zasadzie prowadzić o każdej porze dnia. Właściwie to warto obserwować rankiem, po południu i wieczorem, bo-

wiem różne gatunki ptaków mają różną aktywność dobową. Niektóre są aktywne o poranku lub wieczorem,
inne tylko o zmierzchu, jeszcze inne możemy usłyszeć lub
zobaczyć jedynie nocą. Duży wpływ na pojawienie się
ptaków mają pory roku. Dlatego najlepiej podpatrywać,
co dzieje się na terenie występowania ptaków każdego
dnia. Poza tym, statystycznie rzecz ujmując, im częściej
będziemy obserwować, tym większa szansa, że ujrzymy
większą liczbę ptaków. Dobrze, jeśli co jakiś czas, np. 23 razy w tygodniu posiedzimy dłużej i zaobserwujemy
przebywające tam i odwiedzające ptaki. Dłuższe obserwacje zwiększają prawdopodobieństwo zobaczenia
ptaków sporadycznie odwiedzających ten teren lub
tych, które bywają tu często, ale krótko. Rzecz ważna, to
cechy obserwatora, takie jak cierpliwość, systematyczność i spostrzegawczość. One pozwolą wypatrzyć miejsce, w którym ptaki lubią się pojawiać, a potem zachowywać spokój i ciszę, żeby w czasie przyglądania się nie
spłoszyć ptaków.
PN: Jak swoje obserwacje utrwalić i zapamiętać?
Kazimierz Kiejza: Pamięć jest zawodna. Dlatego koniecznym wyposażeniem każdego obserwatora
jest notes. W nim najlepiej od razu zanotować swoje obserwacje – ptaki, które widzieliśmy i ich liczbę. Jeśli nie
wiemy, jaki to ptak pozwala nam się podpatrywać, dobrze jest przyjrzeć mu się uważnie i wynotować wszystkie szczegóły jego wyglądu: wielkość, kolor upierzenia
i zachowanie. Te notatki pozwolą potem spokojnie z pomocą książki – przewodnika do rozpoznawania ptaków
albo bardziej doświadczonej osoby, spróbować określić,
jaki nowy gatunek widzieliśmy w terenie. Najlepiej notować wszystko, co wyda nam się ciekawe, interesujące, niezwykłe. Jest jednak kilka zasad, do których warto się stosować, by nasze obserwacje były jasne,
klarowne, rzetelne.
W naszych notatkach powinny znaleźć się także informacje dodatkowe: data i godzina obserwacji, miejscowość, określenie miejsca (łąka, park, karmnik w ogrodzie), pogoda (temperatura, uwaga czy wiał wiatr,
padał deszcz lub była warstwa śniegu), krótki opis zachowania ptaka (żerował, czyli zbierał pokarm, śpiewał,
przelatywał...). Takie notowanie ma duże znaczenie
– pozwala wracać do zapisków co jakiś czas, przypomnieć sobie cechy poznanych nowych gatunków. I rozwija cechy dobrego obserwatora – spostrzegawczość.
PN: Czy potrzebny jest do obserwacji
specjalny sprzęt?
Kazimierz Kiejza: Zdecydowanie tak. Podstawowym i niezbędnym sprzętem do obserwacji jest lornetka. Wiele gatunków ptaków ma bardzo podobne

Wspaniała pasja i piękne zdjęcia
21 lutego br. miało miejsce otwarcie wystawy fotografii
Kazimierza Kiejzy „Ptaki wokół nas”. Autor prac od wiosny
2007 roku zaobserwował osiemdziesiąt trzy gatunki ptaków
na terenie Borów Niemodlińskich. Część z nich udało mu się
utrwalić na zdjęciach, które wczoraj obejrzało kilkadziesiąt
osób. Kazimierz Kiejza opowiedział o początkach swojej
ornitologicznej pasji i podkreślił, jak człowiek łatwo niszczy
delikatny stan równowagi w przyrodzie. Również chętnie
odpowiadał na pytania uczestników wystawy. „Panie
Kazimierzu, wspaniała pasja i piękne zdjęcia” – brzmiał
jeden z wpisów w księdze pamiątkowej.
Oprócz wystawy zdjęć, Kazmierz Kiejza miał dwa
spotkania z uczniami szkół podstawowych z Niemodlina,
podczas których m.in. opowiadał o swojej pasji, ukazywał
rolę ptaków w przyrodzie, uczył dzieci, jak zrobić karmik dla
ptaków z butelki po napoju.
mk
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cechy wyglądu zewnętrznego. Chcąc rozpoznać np.
gatunek małego ptaszka siedzącego wysoko na gałęzi w zacienionym miejscu, albo ptaki pływające po wodzie, przy małym oświetleniu słonecznym lub dalszej
odległości, zbliżenie lornetki pozwala na określenie
cech rozpoznawczych dla konkretnego gatunku ptaka. Etyka obserwatora ptaków zobowiązuje do przestrzegania pewnych zasad: po pierwsze – nie płoszymy ptaków, po drugie – znalazłeś gniazdo, nie
podchodź zbyt blisko i nie chwal się wszędzie wokół,
gdzie to było, no i po trzecie – nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, czyli nie zaglądaj do ptasich gniazd i nie
wkładaj tam aparatu, żeby udokumentować, że były
tam jajka. Przyjaciel ptaków, który zdecyduje się na obserwacje ptasich gniazd, nie naruszając wyżej wymienionej etyki, powinien zaopatrzyć się w lunetę
o dużym zbliżeniu np. 20-60x. Do prowadzenie obserwacji „na zasiadkę - z ukrycia” (skuteczna metoda obserwacji ptaków z bliskiej odległości), ustawiamy tzw.
namiot z siatki maskującej (zielono-szarej).
PN: Które gatunki ptaków najbardziej lubi pan oglądać?
Kazimierz Kiejza: Kocham wszystkie ptaki
i lubię obserwować wszystkie gatunki, jednak oglądanie ptaków drapieżnych sprawia mi największą przyjemność.
PN: Z którego zaobserwowanego ptaka
jest pan najbardziej dumny?
Kazimierz Kiejza: Najbardziej dumny jestem
z orła bielika, ponieważ obserwacja tego gatunku miała decydujący wpływ na moje zainteresowania awifauną. Powiem jeszcze jedno, to naprawdę piękny ptak.
Drugim gatunkiem, z którego jestem dumny, to perkoz
zausznik. Był on obecny tylko pięć dni na stawie „Zofia”
wiosną 2011 roku.
PN: Czy poza drobiem, który jemy, ptaki
są nam potrzebne?
Kazimierz Kiejza: Znaczenie ptaków w przyrodzie należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia
przydatności dla człowieka, ale przede wszystkim
pod kątem ich oddziaływania na ekosystemy, gdyż
zwierzęta te stanowią niezastąpiony element łańcucha
pokarmowego, są zarówno pokarmem dla większych
zwierząt, czasem także innych ptaków (drapieżnych).
Gatunki ptaków owadożernych np. sikory, szpak, jerzyki, jaskółki, pełnią ważne funkcje regulujące w ekosystemie, zjadając ogromne ilości owadów w rożnych ich
stadiach rozwoju, (jaja, larwy, poczwarki oraz owady
dorosłe). Przez to są także naszymi sprzymierzeńcami
w walce z różnymi szkodnikami. Warto sobie uświadomić, ze dzienna porcja pokarmu sikory bogatki to minimum 18 g, czyli w przybliżeniu tyle ile waży dany
osobnik. Obliczono, że jedna rodzina bogatek złożona
z 11 ptaków (2 dorosłe i 9 młodych) zjada w ciągu roku 75 kg owadów.
Mało kto o tym wie, ale ptaki rozsiewają nasiona
roślin. Zjawisko to nazywa się ornitochorią i jest skutecznym sposobem rozprzestrzeniania się roślin, czasami
nawet na duże odległości.
Poza tym około 2000 gatunków ptaków uczestniczy w zapylaniu kwiatów (ornitogamii), zwykle podczas odżywiania się nektarem.
Ptaki pełnią funkcje sanitarne – niektóre gatunki
ptaków zjadając padlinę (czyli mięso martwych zwierząt) nie tylko oczyszczają środowisko z potencjalnego
zagrożenia chorobami, ale są przede wszystkim niezbędnym ogniwem łańcucha pokarmowego. Umożliwiają tym samym obieg materii w przyrodzie.
Kiedyś istotną rolę spełniało ptasie pierze, które
dziś wykorzystuje się w mniejszym stopniu do produkcji kołder, poduszek, śpiworów. Mimo tego, w porównaniu ze sztucznymi surowcami, naturalne pierze pozostaje jednym z najbardziej cenionych i najcieplejszych.
Długo by o tym opowiadać, jak pożyteczne są ptaki.
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Niemodlina

Recital
ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Aleksandry
wi w jego codziennych zmaganiach z rzeczywistoKalety
Kino niezależne w Niemodlinie rzo
ścią i obserwuje tą trudną miłość.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
zaprasza na recital
Aleksandry Kalety,
wokalistki Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury,
laureatki nagrody Grand Prix Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda” we Wrocławiu. Recital odbędzie się 12
kwietnia br. (piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy„Po drodze”
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na wystawę prac Sławomira Łuczyńskiego „Po drodze”, która odbędzie
się 12 kwietnia br. (piątek) o godz. 18.00
w Ośrodku Kultury. Wstęp wolny.
Sławomir Łuczyński,
mieszkaniec Pabianic,
członek Stowarzyszenia
Polskich Artystów Karykatury (SPAK). Jest pierwszym Polakiem, który
otrzymał 100 nagród
w konkursach satyrycznych w kraju i za granicą.
Interesuje się również fotografią. Wynikiem tego
jest wystawa „Po drodze”, na której prezentuje
wybrane fotografie – od portretu poprzez zdjęcia
reportażowe, collage, do pejzażu.

Zbigniew Wodecki wystąpi
w Niemodlinie
16 maja br. o godz. 19.00
w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie odbędzie się Koncert Laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu
na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej OCEANY.
Gwiazdą koncertu będzie Zbigniew Wodecki. Bilety w cenie 35 zł na koncert można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury.

Koncert zespołu UNIVERSE
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na koncert zespołu UNIVERSE, który odbędzie się
w niedzielę 2 czerwca br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 25 zł można nabyć w sekretariacie OK.

Projekcje filmowe dla dorosłych – 27
kwietnia br. (sobota), godz. 19.00, sala widowiskowa. Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Stowarzyszenie
Opolskie Lamy zapraszają do wspólnego odkrywania
„niezależnej strony kina”. Pragniemy przybliżać widzom obrazy niekomercyjne, bogate w treść, charakteryzujące się niezwykłą formą, a przede wszystkim
obrazy na co dzień niedostępne w sieciach kinowych
i multikinach. W programie pokaz filmów nagrodzonych podczas dziewięciu edycji Festiwalu Filmowego
Opolskie Lamy, tzw. „Lamy na Bis”, czyli spotkania
z młodym kinem polskim i zagranicznym.

Projekcje bajek dla dzieci
27 kwietnia br. (sobota), godz. 15.00
– sala widowiskowa. Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Stowarzyszenie Opolskie Lamy zapraszają na pokaz filmowy dla
najmłodszych czyli pokazy bajek oraz animacji filmowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie przegląd najnowszych
animacji oraz godzinne zajęcia artystyczne: plastyczne/zabawy ruchowe.

W programie (blok 116 minut):

W programie:

3 dni wolności, dok. 27 min, reż. Łukasz
Borowski. Piotr wychodzi na przepustkę po 15 latach w więzieniu. Czy ktoś czeka na niego za murami? Jak zmienił się dla niego świat? Co zrobi z trzema
tytułowymi dniami wolności? Historia opowiedziana
z niezwykłym smakiem oraz wyczuciem sytuacji,
w której znajduje się główny bohater. Pomimo skomplikowanej przeszłości Piotra, reżyser przedstawia
go bez oceny moralnej czy wartościowania jego przeszłości...
Kierunek Islandia, dok. 23 min, reż. Kalina Alabrudzińska. Trzy kobiety – babcia, matka i wnuczka – wyjeżdżają na Islandię, aby odnaleźć
grób ojca najstarszej z nich, który zginął na wyspie
podczas II Wojny Światowej. Kobiety jednoczą swoje siły, aby zrealizować marzenie babci, jednocześnie odkrywając, iż to marzenie jest jedynie pretekstem do ponownego odkrycia, pokochania siebie
nawzajem.
Urodziny, fab. 26 min., reż. Maciej Sobieszczański. W noc po urodzinowej imprezie
Szymon stoi przed lustrem i próbuje poskładać w całość miniony dzień. Bilans nie wypada korzystnie. Ojciec, który dla Szymona był „mistrzem świata”, teraz,
nie wiadomo, jak i dlaczego, stał się człowiekiem pozbawionym charakteru. W postawie ojca Szymon
widzi zapowiedź własnej życiowej klęski. Panicznie boi
się, że za chwilę i jego życie będzie wyglądać tak samo. „Urodziny” to opowieść, która niesie ze sobą
poważne konsekwencje, ale jest to historia utrzymana w duchu komediowym, uszyta na miarę bohatera naszych czasów, jego potrzeb i możliwości.
Jezioro, fab. 28 min, reż. Jacek Piotr
Bławut. „Jezioro” opowiada historię Tadeusza,
który po śmierci żony próbuje odkryć pozostawioną przez nią w głębinach jeziora tajemnicę. To
opowieść o zawikłanych relacjach międzyludzkich
oraz o próbie odzyskania czasu straconego, próbie
poznania osoby, której już nie ma. Jednak tytułowe jezioro będące dla Uli „kochankiem”, dla Tadeusza staje się śmiertelnym wrogiem. Tajemnica
ukryta w jego głębinach staje się obsesją głównego bohatera...
Taki typ ptactwa, dok. 12 min, reż. Małgorzata Goliszewska. Pan Zygmunt prowadzi
mały sklep spożywczy w małej budce w centrum
miasta. Jego hobby to dokarmianie gołębi, które całkowicie zdominowały jego życie i cały sklep. Obecność
gołębi odstrasza wielu potencjalnych klientów, ale pana Zygmunta to nie zraża. Film towarzyszy gołębia-

PAMIĘTNIK FLORKI – pilot nowego serialu
animowanego będącego adaptacją ilustrowanej
książki dla dzieci pt. „Florka. Z pamiętnika ryjówki” autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
ZIELONA KREDKA – jedna z głośniejszych animacji dla dzieci zrealizowanych w ostatnim czasie
w Polsce, nagrodzona na festiwalach w Krakowie i Łodzi. Główna bohaterka filmu, kilkuletnia dziewczynka
oimieniu Agatka, wraz zprzyjaciółmi – Chomikiem iZieloną Kredką – odbywa wyimaginowaną podróż statkiem. Akcja filmu rozpoczyna się i kończy w świecie
umownie rzeczywistym, lecz jego główna część dzieje
się w świecie wykreowanym przez wyobraźnię dziecka.
HIP-HIP & HURRA: „Ogromne kolorowe i ma
dwie nogi” – pierwszy odcinek „detektywistycznego” serialu o perypetiach dwójki niezłomnych detektywów: hipopotama o imieniu HIP-HIP oraz jego asystentki – łasiczki o imieniu HURRA. Tym razem muszą
oni rozwiązać zagadkę, kto ukradł tęczę…
EDWARD, PSIE SERCE to zabawna i pełna
zwrotów akcji opowieść dla dzieci o poszukiwaniu
przyjaźni. Głównym bohaterem jest chłopiec marzący o kosmicznych podróżach. Pewnej nocy, niespodziewanie, do jego pokoju wpada bezpański psiak,
którego chłopiec bierze za kosmicznego przybysza.
KAK TUS I MAŁY: „Dlaczego mam dobre zdanie o bocianie?” – pierwszy odcinek „ekologicznego”
serialu o charakterze edukacyjnym. Trójka 9-latków
– narrator Mały, jego niesforny kolega Kaktus oraz
Kaśka, dziewczynka z charakterem, wyjaśniają, dlaczego mają dobre zdanie o bocianie. Serial jest kontynuacją popularnej w latach 90-tych telewizyjnej
serii pt. NOTATNIK PRZYRODNICZY.
MAMI FATALE: „Pod fatalna banderą” – odcinek „kulinarnego” serialu, którego narratorem jest
sam Robert Makłowicz. Mami Fatale, starsza poczciwa pani, która wyjechała z miasta, żeby prowadzić spokojny żywot na wsi razem z dwójką zwierzaków: Psiną i Prosięciem, ale także, żeby móc oddawać
się swojej wielkiej pasji – gotowaniu – tym razem musi stawić czoło… prawdziwemu wielorybowi!
MOTYL ALFRED – akcja filmu rozgrywa się
w świecie uszytym ze ścinków materiału, w zakamarkach którego żyją najróżniejsze, stworzone
również z tego samego materiału, istoty. Bohaterem filmu jest Mały Marynarz, poszukujący bezskutecznie brakującego na jego mundurze marynarskiego guzika. Marynarz spotyka grupę postaci
zaniepokojonych obecnością w ich świecie tajemniczego „smoka”.
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Serce publiczności podbiła piosenka „Biały
krzyż” w wykonaniu Anny Zawiły.
Atmosfera festiwalu, mimo że iście „wojskowa”
i czasem pełna tremy, była radosna, a uśmiechnięte buzie dzielnych, młodych wykonawców są na to
najlepszym dowodem.
B. Sanojca-Tuła

Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglo- i Niemieckojęzycznych
emblemem kraju. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są
i do czego służą Fundusze Europejskie. Na zakończenie prezentacji uczniowie pisali krótki test z przedstawionej wiedzy. Pierwsze trzy osoby, które odpowiedziały na wszystkie pytania testu bezbłędnie
otrzymały nagrody takie jak: pendrive, grę edukacyjną i zestaw flag państw członkowskich UE. Prezentacja odbyła się na 2.,3. i 4. lekcji, a nagrody zdobyli:
Rynkiewicz Grzegorz III bg, Bieniek Kamil III bg,
Wydra Marta III bg, Kokowska Aleksandra I ZSZ,
Szajblich Zuzanna I ZSZ, Jukowski Marcin III dg, Kuratnik Dawid I ag.
Lekcje przeprowadziła p. Justyna Kurzydło i p.
Michał Duszyński na zaproszenie p. Agnieszki Buczek.
Agnieszka Buczek

Dzień kobiet w przedszkolu
,,…Niech żyją mamy,
niech żyją Panie,
niech żyje cały kobiet świat.
I koleżanki w naszym przedszkolu
niech żyją nam 100 lat!”
Tak składali życzenia 8 marca swoim mamom,
babciom, ciociom, koleżankom chłopcy z Niepublicznego Przedszkola „Dinolandia” w Niemodlinie.
A okazja ku temu nie byle jaka, bo tego wyjątkowego dnia obchodzą swoje święto wszystkie Panie: te
najstarsze i te całkiem malutkie. Dziewczynki z naszego przedszkola otrzymały od chłopców piękne czerwone kwiatuszki, zaś Panie – bukiet wiosennych tulipanów. Mile zaskoczonym dziewczynkom nie udało
się ukryć rumieńców. To bardzo miła niespodzianka.
Dziękujemy, że o nas pamiętali.
Renata Jankiewicz

Festiwal Piosenki Żołnierskiej
26 lutego br. w Szkole Podstawowej
w Graczach rozbrzmiały utwory o tematyce wojskowej i patriotycznej.

Mix matematyczny dla uczniów
szkół podstawowych
Reprezentanci Publicznego Gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie zajęli IV miejsce (na 13 szkół
z powiatu opolskiego) w klasyfikacji drużynowej
w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych, który odbył się w środę 27.02.2013 r.
w Łambinowicach. Zespół Szkół w Niemodlinie reprezentowały dwie drużyny: anglojęzyczna w składzie
Joanna Zdanowska III cg i Michał Tylek III bg oraz
niemieckojęzyczna w składzie: Szymon Pełka III bg
i Maksymilian Rzychak II bg.
W klasyfikacji indywidualnej na 24 uczestników
Joanna Zdanowska uplasowała się na 8. pozycji,
Michał Tylek na 11., Szymon Pełka na 5., Maksymilian Rzychak na 13. Gratulujemy naszym dzielnym
reprezentantom i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Buczek

Lekcje europejskie w Chrobrym
Wykonywane były przez uczniów, którzy po raz
kolejny mieli okazję zaprezentować swe umiejętności
wokalne. Ze sceny można było usłyszeć utwory: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” i wiele innych, pięknych patriotycznych pieśni. Uczestnicy jak zwykle dali z siebie wszystko. Jury dokonało
oceny piętnastu solistów w dwóch kategoriach wiekowych. Przyznano następujące miejsca.
W kategorii klas I-III
I miejsce – Kamil Kilian, klasa II
II miejsce – Julia Kupczak, klasa Ib
III miejsc – Ada Zawiła, klasa Ia
Wyróżnienie – Amelia Gut, klasa III
W kategorii klas IV-VI
I miejsce – Hanna Zaremba, klasa IV
II miejsce – Martyna Jurkiewicz, klasa IV
III miejsce – Karolina Kamoń, klasa VI a
Wyróżnienie – Anna Zawiła oraz Karolina Jurkiewicz z klasy VI b

Dnia 14 lutego br. w Zespole Szkół w Niemodlinie odbyły się lekcje europejskie. Jako wprowadzenie
do tematu uczniowie oglądali krótki, 15-minutowy
film, z którego dowiedzieli się co to jest Unia Europejska, ile państw obecnie znajduje się w UE i jakie państwa w kolejności przystępowały do niej od 1957 r.,
a które jeszcze przystąpią w 2013 r. Uczniowie poznali motto UE „Zjednoczona w różnorodności”, jej walutę, która występuje 17 w krajach UE, i pod jaką jedną nazwą kryje się te 17 państw oraz, co znajduje się
na banknotach UE. Dowiedzieli się, co jest hymnem
UE, który jest to fragment symfonii Beethovena, oglądali mapę przedstawiającą państwa członkowskie
i kandydujące, mapę z liczbą języków UE (23), jakie
są instytucje UE, mapę ukazującą dysproporcje o liczbie ludności i powierzchni państw. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że symbolem UE jest maskotka o nazwie Syriusz. Nazwa pochodzi
od najjaśniejszej gwiazdy nieba północnego i każde
państwo członkowskie ubiera maskotkę w to, co jest

W Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie odbył się konkurs „MIX MATEMATYCZNY” dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych. Swoich reprezentantów wystawiły Szkoła Podstawowa nr 1 z Niemodlina i Szkoła Podstawowa
z Graczy. Uczniowie przez 60 minut zmagali się
z zadaniami, w których musieli wykazać się rozumieniem pojęć matematycznych, sprawnością rachunkową i logicznym myśleniem. Test składał się z 21 zadań wielokrotnego wyboru (poprawnych odpowiedzi
mogło być kilka). Uczniowie musieli się dobrze zastanowić przy zaznaczaniu, gdyż za każdą poprawną
odpowiedź przyznawano 1 punkt, a za złą odejmowano. Następnie uczniowie udali się na poczęstunek,
a w tym czasie komisja w składzie E. Piętka ZS Niemodlin, L. Jankowska SP nr 1 i R. Paszkowski SP Gracze wyłoniła zwycięzców. Oprócz dyplomów, uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci
łamigłówek matematycznych.
Oto uczniowie nagrodzeni w konkursie:
I miejsce Wiktor Białecki, Szkoła Podstawowa
w Graczach
II miejsce Kacper Pietrzak, Szkoła Podstawowa
nr1 w Niemodlinie
III miejsce Roksana Bieruta, Szkoła Podstawowa
nr1 w Niemodlinie
III miejsce Patryk Kupczak, Szkoła Podstawowa
w Graczach
Wyróżnienia: Maciej Oleksy – SP1 Niemodlin,
Martin Drosdziok – SP Gracze.
Elżbieta Piętka
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Niemodlina

Nie taki diabeł straszny,
jak go malują
O prawdziwości tej ludowej mądrości
mogli się przekonać szóstoklasiści ze
szkół podstawowych z naszego miasta
oraz Grabina.
14 lutego wraz ze swoimi wychowawcami przybyli licznie na zaproszenie króla Bolesława Chrobrego w gościnne progi Zespołu Szkół, by wspólnie spędzić walentynkowe przedpołudnie. Przyszli
gimnazjaliści mieli okazję poznać się, porozmawiać.
Okazję ku temu dały im konkurencje z różnych dziedzin, podczas których rywalizowali w sześciu losowo
wyłonionych drużynach. Młodzież mogła wykazać się
sprawnością fizyczną, logicznym myśleniem, zręcznością manualną, słuchem muzycznym czy umiejętnościami językowymi. Podczas wykonywania zadań pomagali im gimnazjaliści i licealiści, a sam król
Bolesław Chrobry, wraz ze swym przyjacielem Ottonem III, dopingowali walczącym kandydatom na rycerzy. Na koniec walentynkowego turnieju król wręczył zwycięzcom nagrody, dzięki którym mogli
odzyskać utracone kalorie.
Podczas walentynkowego spotkania szóstoklasiści mieli okazję poznać ofertę edukacyjną Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego na nowy rok szkolny,
dyrekcję szkoły, niektórych nauczycieli oraz starszych
kolegów i koleżanki, z którymi potrafili świetnie
współpracować. Gościnna wizyta zakończyła się prezentacją multimedialną na temat szkoły oraz krótkim
filmem z życia szkoły.
Zaproszeni goście opuszczali mury Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego zadowoleni i uśmiechnięci, żaden diabeł ich nie porwał i włos z głowy im nie
spadł. Filmową relację z imprezy można obejrzeć
na www.zs.niemodlin.org w dziale Ze szkoły i nie tylko. Król Bolesław Chrobry jest przekonany, że we
wrześniu w jego mury zawitają panny i młodzieńcy
godni miana rycerzy Chrobrego.
Już dziś zapraszamy szóstoklasistów wraz z rodzicami w mury naszej szkoły na Drzwi otwar te
w dniu 26 marca 2013 r. o godzinie 17.30, podczas
których będzie można zobaczyć całą szkołę i poznać wszystkich nauczycieli. Zapraszamy.
Violetta Szczyrk

Gracze i Vechelde
– partnerstwo szkół
W dniu 10 marca br. trzyosobowa delegacja z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach w składzie: dyrektor Eugeniusz Świątek, Grzegorz Budz
i Katarzyna Kristman, na zaproszenie dyrektora Gimnazjum im. Juliusa Spiegelberga Pana Andreasa Steina udała się do gminy Vechelde w celu omówienia szczegółów
partnerstwa międzyszkolnego.
Po przyjeździe członkowie delegacji zostali powitani w szkole przez dyrektora Steina. Tam mieli

okazję zobaczyć wybudowany w 2008 r. nowy budynek szkolny.
Następnego dnia rozpoczęto negocjacje partnerstwa. Podczas nich ustalono program wymiany
uczniowskiej oraz inne szczegóły. Po długim spotkaniu przedstawiciele Gimnazjum w Graczach spotkali się z Panem Burmistrzem Hartmutem Marotzem,
który zadeklarował wsparcie dla tego projektu. Wyraził wielką radość z tego faktu, ponieważ, jak wiadomo, gmina Vechelde jest partnerem gminy Niemodlin. Partnerstwo między szkołami może
pozytywnie wpłynąć na stosunki między naszymi
gminami.
Na koniec wizyty dyrektor Eugeniusz Świątek
zaprosił delegację ze szkoły w Vechelde do Graczy
w celu oficjalnego podpisania partnerstwa. Tę wizytę przewidziano na wrzesień 2013 r.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszy wyjazd uczniów z Graczy do Vechelde odbędzie się
już w listopadzie 2013 r. Partnerstwo między szkołami ustalone podczas tej wizyty tylko pozytywnie może wpłynąć na dalszy rozwój oraz prestiż Publicznego
Gimnazjum w Graczach, jak i gminy Niemodlin.
Grzegorz Budz

Sportowa sobota
w graczewskim gimnazjum
16 marca w naszej placówce od rana
czuć było sportowego ducha walki. Gościliśmy uczniów z wielu szkół i placówek,
którzy wzięli udział w półfinałach powiatu
w piłce siatkowej chłopców oraz Wielkanocnym Turnieju Szachowym.

Drużyna Gracze

Mecze siatkarzy rozgrywane były na dobrym
poziomie. Panowała wspaniała atmosfera podgrzewana dodatkowo głośnymi okrzykami kibiców. Drużyny walczyły fair play. Najlepiej spisali się uczniowie
z gimnazjum w Graczach przygotowani przez trenera Wiesława Nicponia, którzy wygrali turniej i tym
samym awansowali do finału powiatu. Wyniki:
PG Gracze – PG Żelazna 2:0
PG Zimnice Wielkie – PG Dobrzeń Wielki 2:0
PG Gracze – PG Zimnice Wielkie 2:0
PG Dobrzeń Wielki – PG Żelazna 0:2
PG Gracze – PG Dobrzeń Wielki 2:0
PG Żelazna – PG Zimnice Wielkie 2:0
I miejsce – PG Gracze i awans do finału powiatu
II miejsce – PG Żelazna
III miejsce – PG Zimnice Wielkie
IV miejsce – PG Dobrzeń Wielki
W tym samym czasie toczyły się też rozgrywki
umysłowe. Rozegrano 5 rund szachowych. Jak co roku, wzięli w nich udział wszyscy chętni, niezależnie
od wieku. Przy szachownicach zasiedli gimnazjaliści
z PG przy ZS w Niemodlinie i PG w Graczach, uczniowie graczewskiej SP i z Grabina oraz podopieczni
MONAR-u. Przyznano nagrody w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z osobami dorosłymi włącznie. Zwycięzcy otrzy-

mali statuetki, wszyscy uczestnicy dyplomy, a w międzyczasie na zawodników czekały słodkie przekąski.
Wszystkie nagrody sponsorował sklepik szkolny w naszej placówce. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwali sędziowie w osobach: Radosław Paszkowski, Edward Jędra i Arkadiusz Lelek. Wszystkim
Panom dziękujemy za współpracę.
Wyniki:
szkoły podstawowe
I miejsce Maciej Sudoł z ZSP w Grabinie
II miejsce Jakub Czech z SP w Graczach
III miejsce Kamil Krzemiński z ZSP w Grabinie
starsza młodzież
I miejsce Marlena Piotrowska
z PG przy ZS w Niemodlinie
II miejsce Piotr Sudoł
z PG przy ZS w Niemodlinie
III miejsce Kamil Ochman
z PG przy ZS w Niemodlinie
Serdeczne podziękowania należą się zawodnikom, sędziom, trenerom i kibicom. Zapraszamy
na kolejne zawody w przyszłym roku!
Aleksandra Korzeniowska

Szkolne rozgrywki w halowej
piłce nożnej uczniów klas
gimnazjalnych w Chrobrym
Dnia 21 lutego rozpoczęły się szkolne rozgrywki w halowej piłce nożnej uczniów klas gimnazjalnych
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn reprezentujących następujące klasy gimnazjalne: Ia, Ib, IIa,
IIb, IIIb i IIIc. Drużyny rywalizujące w rozgrywkach będą rozgrywały mecze systemem każdy z każdym
w hali widowiskowo-spor towej w Niemodlinie
w czwartki w godzinach od 13:15 do 15:30, zgodnie
z harmonogramem rozgrywek. W sumie zostanie rozegranych 15 meczów. Organizatorami szkolnych
rozgrywek są nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Niemodlinie – Ryszard Donajski i Anna Zdanowska oraz Ośrodek Spor tu i Rekreacji
w Niemodlinie.
Ryszard Donajski

Szkolny turniej szachowy
W dniach 12 i 13 lutego 2013 roku w Zespole
Szkół w Niemodlinie odbył się kolejny turniej szachowy, w którym uczestniczyli reprezentanci gimnazjum
wyłonieni w zeszłorocznych mistrzostwach szkoły.
Turniej rozgrywano systemem kołowym (każdy z każdym) w gronie 8 uczestników (5 chłopców i 3 dziewczęta). Turniej był sprawdzeniem formy uczestników
i kwalifikacją do rozstawienia w rozgrywkach międzyszkolnych. Zwycięzcą został Piotr Sudoł z klasy 2
A G, który wygrał wszystkie partie. Gratulacje!
Arkadiusz Lelek

Tenis stołowy
21 lutego br. w Gorzowie Śląskim odbyły się
wojewódzkie finały Gimnazjady w tenisie stołowym.
Niemodlin reprezentowała drużyna składająca się
z uczniów gimnazjum Zespołu Szkół im Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie: Marcin Kolman i Paweł
Telatyński. Chłopcy wywalczyli VII miejsce. Opiekunem gimnazjalistów jest p. Ryszard Pasternak.
Elżbieta Woźniak

Wspomnienie

O Witoldzie Lubinieckim wspomnienie serdeczne
Część pierwsza

Niedawno zmarł wybitny artysta, magister sztuk
plastycznych, Witold Lubiniecki (1940 – 2012). Był
jednym z największych współczesnych malarzy-marynistów, artystą o międzynarodowej renomie, uhonorowanym wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Kawalerskim OOP,
Medalem „Gloria Artis – Zasłużony dla Kultury Polskiej”, tytułem „Ambasador Ustki”, tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Ustki” (w tym mieście najdłużej
mieszkał i tworzył).
Ten opolski „wschodniak” traktował Niemodlin
jako miasto rodzinne (1946 – 1958), ponieważ czasy wcześniejsze pamiętał słabo. Do dziś zresztą część
Jego rodziny nadal mieszka w Niemodlinie. Witold
spędził tu zatem dzieciństwo i wczesną młodość,
ukończył szkołę podstawową, a świadectwo dojrzałości uzyskał w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. Te czasy nauki w liceum i ówczesnych nauczycieli zawsze wspominał z sympatią. Losy życiowe
sprawiły, że Witold Lubiniecki stał się człowiekiem
o podwójnej niejako tożsamości: niemodlińskiej
i usteckiej, ale stanowiącej jedność, ponieważ stopionej przez poczucie nadrzędności polskiej patriotycznej świadomości i postawy obywatelskiej.
Z Witoldem, starszym ode mnie o 2 lata, spotkałem się dwukrotnie – pierwszy raz w 1956 r., kiedy to
przypadkowo znalazłem się w Niemodlinie i podjąłem
naukę w kl. VIII miejscowego liceum, a po raz drugi
w kwietniu 2006 r. w Opolu. Wcześniej, bo już w 1999
r., nawiązałem z Nim kontakt, kiedy to zacząłem zbierać materiały na temat losów absolwentów niemodlińskiego LO. Dzięki tym kontaktom dość dobrze
poznałem drogę życiową tego wybitnego artysty.
W tym też okresie studentka historii z Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie, Katarzyna Dziuba napisała pod moim kierunkiem w 2002 r. pracę
magisterską pt. „Witold Lubiniecki – sylwetka wybitnego współczesnego malarza marynisty”.
Dużo informacji o Witoldzie zamieściłem w mojej książce pt. „Niegdyś młodzież – dzisiaj chluba. Lo-

sy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie 1949–2009” wydanej w 2011 r.
Wielu nieznanych faktów z biografii Witolda dostarczyła mi Jego dawna wychowawczyni z LO – profesor Józefa Okrzesa (z domu Domaradzka).
Witold Lubiniecki urodził się 15 VI 1940 r. w mieście Starokonstantynowie (woj. Kamieniec Podolski)
na Podolu, w rodzinie ziemiańskiej – jako syn Bolesława i Pauliny z Łukasiewiczów. Ojciec matki, Marcin
Łukasiewicz, spokrewniony był z Ignacym Łukasiewiczem (1822 – 1882)1.
Starokonstantynów wraz z Podolem przechodził zmienne koleje losu. Do rozbiorów (I Rzeczpospolita) Podole należało do Polski. W 1772 r. jego zachodnia część po rzekę Zbrucz została włączona
do Austrii, a pozostała część, tj. rodzinne strony Witolda, w 1793 r. – do Rosji. Po traktacie ryskim
(18 III 1921 r.), kończącym wojnę polsko-bolszewicką, zachodnia część Podola austriackiego należała
do Polski (woj. tarnopolskie), zaś część Podola rosyjskiego weszła w skład Ukrainy Radzieckiej.
W zaistniałej sytuacji obojgu dziadkom Witolda
jako właścicielom ziemskim, władza radziecka odebrała majątki, co pogorszyło sytuację materialną rodziców Witolda, którzy mieli jeszcze dwoje dzieci: starszą
córkę Janinę (ukończyła studia pedagogiczne) i młodszego syna Anatola (zajmuje się stolarką artystyczną).
Dlatego też małżeństwo Bolesława i Pauliny Lubinieckich nie miało możliwości kształcenia się. Jednak
w tych trudnych czasach wykazali się oni dużą zaradnością życiową. Matka prowadziła pracownię krawiectwa damskiego, a ojciec uzyskał prawo jazdy
i pracował jako kierowca. W 1937 r. rodzinę Witolda
spotkało nieszczęście. W czasach terroru stalinowskiego wobec Polaków na Ukrainie, dziadek Aleksander
Lubiniecki wraz z żoną i częścią rodzeństwa został wywieziony do Kazachstanu, skąd nikt już nie powrócił.
Mały Witold przeżył wojnę w trudnych warunkach. Ojciec w 1943 r. wstąpił do jednej z dywizji 1 Armii Wojska Polskiego. Służąc w samodzielnym batalionie samochodowym, przebył z nim cały szlak bojowy
aż do Berlina. Jego żona Paulina skorzystała z chwilowo otwartej granicy na Zbruczu i przedostała się
z trojgiem dzieci przez rzekę na stronę zachodnią, tj.
na tereny do 1939 r. polskie. Po przezwyciężeniu wielu trudności, wraz z ekspatriowaną z kresów wschodnich ludnością polską przyjechała w 1946 r. z dziećmi i rodzicami do Polski w jej zmienionych granicach.
W Katowicach czekał już na rodzinę zdemobilizowany z wojska mąż i ojciec Bolesław Lubiniecki.
Po krótkim pobycie w tym mieście, rodzina dotarła do Sadów k. Niemodlina, a po kilku miesiącach,
w tymże roku 1946 osiedliła się w Niemodlinie
przy ul. Lipowej 8. Tutaj małżeństwo Lubinieckich
podjęło pracę, a ich dzieci – naukę.
Matka Witolda, Paulina, prowadziła w Niemodlinie usługi krawieckie i należała do miejscowego Cechu Rzemiosł Różnych. Ojciec Witolda pracował jako kierowca w Pogotowiu Ratunkowym
w Niemodlinie. Matka otaczała trójkę swoich dzieci
troską i miłością. Przekazywała im miłość do Boga
i Ojczyzny. Szczególne relacje łączyły ją z synem Witoldem. Matka była dla Witolda największym autorytetem, krytykiem jego obrazów i natchnieniem.
W wielu publikacjach z wielką serdecznością mówił
o swojej matce.

1 ŁUKASIEWICZ IGNACY (1822 – 82). W 1852 w wyniku destylacji ropy naft. wydzielił naftę, 1853 skonstruował lampę
naft., wprowadził oświetlenie naft. w szpitalu lwowskim. Uruchomił pierwszą w Polsce kopalnię ropy naftowej (Bóbrka, 1854),
a więc o 5 lat wcześniej od takiej kopalni w Pennsylwanii (1859, USA) – co arbitralnie (i niesłusznie) uznaje się za początek
przemysłu naftowego, a w 1856 w Ulaszowicach (k. Jasła) uruchomił pierwszą w Polsce destylarnię ropy naftowej.
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Danuta, Danusia, Danka,
Dana Stempkowska
Dla uczniów nauczycielka i wychowawczyni, dla nauczycieli koleżanka
i przyjaciółka, ktoś,
kto jest nam bliski.
Tak trudno zmienić kategorię czasu z teraźniejszego w przeszły, tak ciężko powiedzieć
byłaś, a więc już nie jesteś… W sytuacji granicznej, którą jest dla nas śmierć pani Stempkowskiej, Danusi, automatycznie wizualizujemy Jej postać. Oto wysoka, szczupła,
wysportowana kobieta, absolwentka Akademii
Wychowania Fizycznego. Widzimy Ją na sali
gimnastycznej, na korytarzu, w pokoju nauczycielskim, po prostu w szkole. Pole widzenia
poszerza się, zwłaszcza u tych, którzy znali
Danę bliżej. Oto Ona w swoim domu, ogrodzie, pielęgnująca kwiaty, podająca gościom
jabłka, profesjonalnie mówiąca o sianiu i zbieraniu, z wielkim przekonaniem lansująca kalendarz księżycowy.
W czerwcu 2011 roku odeszła na emeryturę, zakończyła pewien etap swojego życia,
ten zawodowy. Miała wiele planów, które
z właściwą sobie konsekwencją realizowała.
19 lutego 2013 roku czas się zatrzymał
dla Niej i dla nas, którzy Danusię wspominamy, tylko wspominamy, bo wobec definitywnego przecież faktu końca Jej życia, można tylko
przywołać obrazy, sytuacje, słowa, z którymi
wiążą się emocje.
Smutne i traumatyczne wydarzenie skłania do refleksji –kolejny raz potwierdza się
brutalna prawdziwość słów J. Donne’a:
„Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z całą ludzkością.
Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije
on dla ciebie.”
Koleżanki i Koledzy z Zespołu
Szkół w Niemodlinie
W latach 1947–1954 Witold uczęszczał
do Szkoły Podstawowej w Niemodlinie. Już wówczas
interesował się plastyką. Pierwszą osobą spoza rodziny, która odkryła w nim talent, była Jego wychowawczyni, pani Maria Golicka, a następną pani
Swadowska – sama uzdolniona plastycznie.
Od 1954 do 1958 r. Witold był uczniem LO
w Niemodlinie. Uczył się bardzo dobrze. Szczególnie
mile wspominał dyrektora szkoły, Henryka Jankowskiego oraz profesorów: Józefę Okrzesę – matematyczkę, Helenę Jankowską – polonistkę. Pawła Lelonka – biologa i chemika, Tadeusza Przylibskiego
– łacinnika, Jana Cieślika – fizyka i ks. katechetę Jerzego Biłyka. Witold już wtedy ujawniał zdolności malarskie – np. rysował nauczycielom portrety.
Prof. zw. dr hab. Damian Jerzy Tomczyk
absolwent LO w Niemodlinie (rocznik 1960)
(Dalsza część wspomnienia
o Witoldzie Lubinieckim w kolejnym wydaniu
„Pulsu Niemodlina”)
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Sukcesy w karate
Paulina Żmuda z Niemodlina została
mistrzynią województwa opolskiego, jak
również reprezentantką kraju na ME w karate kyoukushin.
16 lutego 2013 r. w Chrząstowicach rozegrano
Mistrzostwa Województwa Opolskiego, w których

Program nauki pływania
dla dzieci z gminy Niemodlin
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od poniedziałku 19 marca 2013 r.
rozpoczynamy w naszej gminie program
zajęć nauki pływania dla dzieci z klas III,
w ramach projektu Ministerstwa Sportu
i Turystyki – Zajęć Sportowych Dla Uczniów
– Powszechnej Nauki Pływania pod nazwą
„Już pływam – czuję się bezpiecznie
nad wodą”.
Program realizowany będzie w 80 procentach ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w 20
procentach ze środków gminy Niemodlin. Koszt programu to 30 000 zł.
Pomysłodawcami programu są: dyrektor OSiR-u Krzysztof Kubiak oraz radny RM Bartosz Wajman,
przy dużym wsparciu ze strony burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza. Realizacji zadania podjął się powstały w ubiegłym roku UKS Jedynka Niemodlin, którego prezesem jest Jan Oleksa.
Programem nauki pływania objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do klas trzecich szkół podstawowych gminy Niemodlin. Zostały one podzielone
na trzy grupy i będą dowożone autobusami PKS (duży ukłon w stronę kierownictwa firmy, która zastosowała duże upusty cenowe) na basen do Tułowic
pod opieką nauczycieli ze swoich szkół. Każde dziecko weźmie udział w 14-stu, godzinnych lekcjach nauki pływania. Zajęcia na basenie prowadzić będą
wykwalifikowani instruktorzy pływania, opłacani również z programu. Rodzice dzieci nie ponoszą żadnych
kosztów związanych z realizacją programu. Ze strony dzieci ważne są chęci i systematyczność.
Liczymy, że efektem tego programu będzie nabycie umiejętności pływania, co przyczyni się w przyszłości do zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą. Organizatorzy mają w planie cykliczne składanie wniosków
o dofinansowanie tego zadania, tak aby w kolejnych
latach uczyć pływania następnych trzecioklasistów.
oprac. Krzysztof Kubiak
Regulamin zajęć nauki pływania dla dzieci
z gminy Niemodlin „Już pływam-czuję się bezpiecznie nad wodą”.
1. Organizatorem programu jest: UKS Jedynka Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Reymonta 9, gmina
Niemodlin, OSiR Niemodlin.
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas III szkół podstawowych gminy Niemodlin.

wzięło udział 67 zawodników z 8 klubów. Niemodlin
reprezentowali Paulina Żmuda oraz Jakub Szmitowicz. Paulina zdobyła Mistrzostwo Województwa
zarówno w kata młodziczek, jak i w kumite młodziczek open (bez podziału na wagi). Kuba w kategorii
dzieci zdobył w kata 5. miejsce. Natomiast w walkach wygrał dwie walki, przegrywając trzecią, nie zakwalifikował się do pierwszej czwórki.
Tydzień później, w Ełku odbyły się kwalifikacje
do Mistrzostw Europy kadetów, juniorów i seniorów. W zawodach rozgrywanych zgodnie z europejskim regulaminem wzięło udział prawie trzystu zawodników z czołowych klubów w Polsce.
Paulina zdobyła I miejsce w kata (kadetek)
oraz III miejsce w kumite (kadetek), zdobywając
w ten sposób miejsce w kadrze narodowej do startu w Mistrzostwach Europy zarówno w kata, jak
i w kumite. ME najprawdopodobniej odbędą się we
wrześniu br. w Kownie.
Krzysztof Żmuda
3. Zajęcia odbywają się od dnia 18.03.2013
do 30.06.2013 w poniedziałki, wtorki (czwartki) i środy
w godz. 13.20-15.20.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna
zgoda rodzica lub opiekuna (dotyczy dzieci); dobry stan zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada
instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na basenie).
6. W czasie zajęć z małymi dziećmi (8-9 lat) wskazana
jest obecność wolontariuszy i opiekunów.
7. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie
przejazdu, wprzebieralni) iponich, odpowiadają opiekunowie.
8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze sprawy to: zakaz samowolnego
oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania
na terenie basenu oraz zakaz skoków do wody bez zgody instruktora.
9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania
zasad higieny obowiązujących na pływalni, a w szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu oraz
do konieczności posiadania czepka.
10. Rodzic ma prawo być informowany o postępach
dziecka, korzystać z porad instruktorów lub otrzymać interesujące go zestawy ćwiczeń przygotowane specjalnie dla
niego do wykorzystania w warunkach domowych.
11. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić
uwagi, skargi lub zażalenia w biurze UKS Jedynka Niemodlin,
które winny być rozpatrzone i uwzględnione przez klub.
12. Stroje obowiązujące na zajęciach: strój, kąpielówki, czepek, ręcznik, klapki, okularki pływackie (wg uznania),
UWAGA, rodzic przebywający z dzieckiem na terenie szatni ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego (klapki).
13. Zajęcia nauki pływania w ramach programu już
pływam-czuję się bezpiecznie nad wodą, odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich
uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.
14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.
15. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela klubu
o tym fakcie co najmniej w przeddzień wyjazdu.
16. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających
się zajęć w postaci dziennika zajęć.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.
18. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych UKS
Jedynka Niemodlin.
19. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
20. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować
się z osobą odpowiedzialną za realizację programu – Bartoszem Wajmanem pod nr. tel. 534-006-870.

Football Academy
– Szkółka piłkarska Niemodlin

Gwiazda najjaśniej zaświeciła
dziś w Niemodlinie
IV miejsce naszej wspaniałej drużyny,
a poza tym „król strzelców” gra u nas. 17
marca w niemodlińskiej hali zorganizowaliśmy III Ogólnopolski Turniej o Puchar
Burmistrza Niemodlina dla dzieci z rocznika 2004 i młodszych.
Stał on na bardzo wysokim poziomie, zawodnicy pokazali kawał dobrego futbolu, dużo walki
i zaangażowania. Trybuny były zapełnione, a najlepszy fan club według nas miał tym razem Śląsk
Wrocław, dopingując swoich graczy przez cały
turniej, za co należą im się słowa uznania.
Podsumowując, turniej bardzo udany, nasza
drużyna zajęła czwarte miejsce w stawce 10 świetnych drużyn, z czego jesteśmy bardzo dumni! Skład
naszej drużyny: Bartek Szczepkowski, Filip Brude,
Kamil Rusnak, Piotrek Duda, Mateusz Kownacki,
Kamil Orzechowski, Martynka Hornik, Kamil Telatyński, Dominik Dura, Konrad Talik i Kuba Paluszkiewicz. Trener Michał Jędra, trener bramkarzy
Mieczysław Kicera.
Wyniki turnieju:
Faza grupowa:
FA Niemodlin vs. Odra 3-0
(bramki: Mateusz Kownacki (2), Kamil Rusnak)
Zagłębie S. vs. FA Niemodlin 1-2
(bramki: Mateusz Kownacki (2))
FA Niemodlin vs. Piast 1-0
(bramka: Mateusz Kownacki)
Śląsk vs. FA Niemodlin 1-0
Półfinały:
Zagłębie Lubin – Zagłębie Sosnowiec 1-2
FA Niemodlin – Gwiazda Ruda Śląska 0-2
Mecze o miejsca:
mecz o IX – Gwardia Opole – Odra Opole 5-0
mecz o VII – FA Wałbrzych – Piast Strzelce Op. 00 karne 4-3
mecz o V – FA Opole – Śląsk Wrocław 0-0 karne 3-2
mecz o III – FA Niemodlin – Zagłębie Lubin 0-0 karne 2-4 (bramki: Kamil Rusnak i Filip Brude)
Finał
Zagłębie Sosnowiec – Gwiazda Ruda Śląska 0-2
Najlepszy strzelec – Mateusz Kownacki (FA Niemodlin) – 5 bramek
Najlepszy bramkarz – Bruno Lis (Zagłębie Sosnowiec)
Najlepszy zawodnik – Piotr Wybański (Zagłębie
Sosnowiec)
Końcowa klasyfikacja:
1. Gwiazda Ruda Śląska
2. Zagłębie Sosnowiec
3. Zagłębie Lubin
4. Football Academy Niemodlin
5. Football Academy Opole
6. Śląsk Wrocław
7. Football Academy Wałbrzych
8. Piast Strzelce Opolskie
9. Gwardia Opole
10. Odra Opole
Podziękowania dla osób i firm, które wspomogły nas przy organizacji turnieju: Covebo – Drukarnia i agencja reklamowa Marcina Kulika, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, zastępca
burmistrza Bartłomiej Kostrzewa, Nowa Gazeta,
Cukiernia Piotr Pełka, Susan Piotrowska, Pizzeria
Primavera, Dyrektor OSiR Niemodlin Krzysztof Kubiak, rodzice zawodników FA Niemodlin.
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Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składam w imieniu własnym
oraz współpracowników najserdeczniejsze
życzenia zdrowych, rodzinnych świąt
w atmosferze domowego ciepła.
W dzień Święta Wielkanocnego
życzymy jaja smacznego,
Świąt pogodnych i radosnych.
Andrzej Miśta - Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy Górników Spółki
„Bazalt – Gracze”

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego oraz
smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób życzy
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp.z o.o. w Grabinie

Z okazji Świąt Wielkanocnych mieszkańcom
naszej gminy, czytelnikom „Pulsu Niemodlina”,
przyjaciołom i sponsorom składamy serdeczne
życzenia radości płynącej ze Zmartwychwstania
Pańskiego. Oby te Święta upływały Państwu
w rodzinnej, życzliwej atmosferze, pełnej wiary,
miłości i pokoju.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Katarzyna Paszula-Gryf
wraz z pracownikami

