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Niemodlina

Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce
kwietniowy numer „Pulsu Niemodlina”. Wiosna w przyrodzie
zagościła na dobre, zachęcając
do przyjemnego i aktywnego
spędzania czasu. Dlatego przygotowaliśmy wkładkę do obecnego
numeru Pulsu, a mianowicie
mapkę z trasą szlaku rowerowego, noszącego nazwę „Wokół
Niemodlina”. Tym samym zachęcamy, aby na własne oczy
(i na własnych nogach) przekonać
się, jak piękne są okolice, w których mieszkamy.
Wiosna obrodziła w naszej
gminie nowymi projektami, których realizacja sprawi, że nasze
miasto będzie piękniejsze, a przez
to mieszkańcom będzie żyło się
lepiej: rewitalizacja parku, przebudowa stadionu miejskiego, rekultywacja stawu młyńskiego
w Niemodlinie.
W maju, z okazji 730-lecia lokacji Niemodlina, odbędzie się
w Niemodlinie Międzynarodowy Turniej Koszykarski Kobiet
Złoty Sokół 2013 z udziałem reprezentacji Polski, Białorusi, Litwy
i Ukrainy. Na niecały miesiąc
przed tym wielkim wydarzeniem
spor towym, rozmawiamy o jego
organizacji z dyrektorem OSiR-u Krzysztofem Kubiakiem. Zachęcamy do lektury wywiadu i, oczywiście, do uczestnictwa w turnieju, dopingując naszą reprezentację i dobrze się przy tym bawiąc.
Redakcja

90. urodziny Jana Nitarskiego
27 marca swoje dziewięćdziesiąte urodziny obchodził Jan Nitarski z Jakubowic. Jubilat otrzymał kwiaty i życzenia od burmistrza Mirosława
Stankiewicza.
– Z okazji urodzin składam panu szczere i serdeczne życzenia długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem. Pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Dni pełnych słońca i radości oraz
wszystkiego, co najpiękniejsze i najważniejsze w życiu
– życzył burmistrz.
Pan Jan Nitarski urodził się 27 marca 1923 roku
w Młyniskach, w województwie stanisławowskim. Zapytany, jakie losy przywiodły go do Jakubowic, cofnął się
do czasów wojny, kiedy to najpierw służył w AK i bronił polskich wsi przed bandami UPA. W 1944 r. został wcielony
do sowieckiej armii, w szeregach której, przez Drohobycz
i Pragę zawędrował, pod Berlin. W czasie wojny został ran-

ny. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, trafił do Niemodlina, w którym przebywał dwa miesiące. Po demobilizacji wracał do domu przez Opole, Kraków i Lwów. Kiedy
po wielu perturbacjach trafił do rodzinnej miejscowości,
dowiedział się, że jego bliscy są od dwóch tygodni w Polsce, w Opolu. Po kolejnej drodze, kiedy już spotkał się z rodziną, zamieszkał najpierw w Kluczniku, a od 1949 roku
w Jakubowicach.
Pan Jan z małżeństwa z panią Władysławą doczekał się licznego potomstwa: pięciorga dzieci, dziesięciorga wnuków, dziewięciorga prawnuków i jednego praprawnuka.
mk

WITAJ
WIOSNO!
W MAJU
NIEDROGO:

• nasiona traw i kwiatów
• torfy i podłoża
ogrodnicze
• nawozy naturalne
i mineralne

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

Rozmowa

Przyjdźmy i dobrze się bawmy
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet w Niemodlinie z okazji 730-lecia lokacji miasta, w którym zagrają reprezentacje Polski,
Białorusi, Litwy i Ukrainy, to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla naszej gminy, ale i województwa. O przygotowania i organizację turnieju pytamy Krzysztofa Kubiaka, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie.
Marek Krzyżanowski: To już drugie duże wydarzenie sportowe
w Niemodlinie. W listopadzie był mecz o Superpuchar Opolszczyzny pomiędzy kędzierzyńską ZAKSĄ a nyską Stalą. Teraz międzynarodowy turniej koszykówki. Dzieje się dużo.
Krzysztof Kubiak: Tak, mamy fajną halę i chcemy
co jakiś czas pokazać naszym mieszkańcom sport na najwyższym poziomie, w różnych dyscyplinach. Pierwszą
mieliśmy siatkówkę. Teraz przyszedł czas na koszykówkę.
Chcemy również zachęcić naszą młodzież do uprawiania
sportu, a nic bardziej nie motywuje, jak oglądanie najlepszych i utożsamianie się z nimi. Ta zależność bardzo dobrze się sprawdza. W ten sposób motywujemy młodzież, nasze sekcje – siatkarską i koszykarską – do osiągania coraz lepszych wyników.
Jak doszło do organizacji międzynarodowego turnieju w Niemodlinie?
– Trenerzy zagranicznych drużyn będą sprawdzać formę zespołów przed Mistrzostwami Europy. Drużyny przyjadą do nas prosto ze zgrupowań. Dlatego na turnieju zagrają reprezentacje w najsilniejszych składach. Ale nie ukrywam, że reprezentacje przyjeżdżają do nas nie tylko, żeby sprawdzić kadrę, ale również dzięki układom koleżeńskim.
Wszyscy trenerzy są moimi kolegami i udało mi się przekonać ich, żeby ten turniej rozegrać w Niemodlinie. Dzięki temu propagujemy sport wśród młodych i promujemy naszą gminę poprzez sport.
Czy nasza hala jest odpowiednia na turniej reprezentacji narodowych?
– Według przepisów, boisko do koszykówki i tablica wyników są odpowiednie. Turniej „będą gwizdać” najlepsi sędziowie: gwiżdżący ekstraklasę, Euroligę, a nawet jeden
z sędziów – Piotr Pastusiak – będzie sędzią Mistrzostw Europy we Francji. Na hali mamy miejsca siedzące, które gwarantują udział kibiców. To też jest ważne, ponieważ jest
to gratka dla kibiców koszykówki, którzy na Opolszczyźnie nie mają okazji, żeby oglądać
koszykówkę na europejskim poziomie.
Kiedy, i gdzie można kupić bilety?
– Bilety są w sprzedaży od 22 kwietnia w hali OSiR-u. Można kupić trzydniowy karnet na wszystkie mecze turnieju za 60 złotych, co daje 10 złotych za mecz. Myślę, że
przy takim wydarzeniu, jest to cena symboliczna. Nie każdy może być przez wszystkie
trzy dni, więc sprzedajemy również bilety na poszczególne dni, ale bezpośrednio na dwa
mecze. Chcemy, żeby bilet był na dwa spotkania, żeby kibice poczuli atmosferę całego
dnia i mieli szansę zobaczyć grę wszystkich czterech drużyn. Bilety jednodniowe kosztują 30 złotych na numerowanym miejscu na widowni i 25 złotych na krześle przy boisku.
Czy jest zainteresowanie biletami?
– Jest duże zainteresowanie zakupem biletów. Dzwonią do nas młodzieżowe kluby
sportowe nie tylko z województwa. Mieliśmy nawet telefon w sprawie rezerwacji od kibiców z Litwy.
Ile kosztuje organizacja turnieju?
– Turniej powinien zamknąć się kwotą w granicach czterdziestu pięciu tysięcy złotych. Koszty to przede wszystkim zakwaterowanie i wyżywienie zespołów oraz transport.

Sprzedaż biletów na Międzynarodowy Turniej
Koszykówki Kobiet ZŁOTY SOKÓŁ 2013
1. Sprzedaż biletów rozpoczęła się w poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. w hali
widowiskowo-sportowej w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11, tel. 77 4600 124
od godziny 11.00 do godziny 14.00.
2. W pozostałe dni tj. od wtorku do piątku, od godziny 12.30 do 19.00, do
wyprzedania.
3. Bilety w cenie:
a) karnet na 3 dni - 60 złotych,
b) bilet jednodniowy z numerowanym miejscem na trybunach - 30 złotych,
c) bilet jednodniowy nienumerowany na krzesłach przy parkiecie - 25 złotych,
d) bilet jednodniowy dla osób niepełnosprawnych przy parkiecie - 25 złotych ilość
ograniczona.
4. Sprzedajemy bilety dla grup zorganizowanych.
5. Przyjmujemy zamówienia na bilety.
Organizator
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Do tego dochodzi opłacenie sędziów, firmy ochroniarskiej, produkcja biletów i plakatów.
Mamy sporą grupę sponsorów, którzy zadeklarowali swoje wpłaty. Najwięksi z nich to
Totolotek, Okręgowy Związek Koszykówki i Bank Spółdzielczy. Do tego dochodzą wspaniali przedsiębiorcy z naszego terenu, którzy niedużymi kwotami składają się razem na dużą kwotę i wzmacniają finansowanie turnieju. Jestem wdzięczny, że mogę liczyć na ich
pomoc i że są zawsze z nami.
Na organizację turnieju pozyskaliśmy również granty z Urzędu Marszałkowskiego
i z Heidelberg Cement Group na kwotę kilkunastu tysięcy. Jeśli doliczyć do tego sprzedaż biletów, turniej powinien się sam sfinansować. Uspokajam więc malkontentów
– nie sięgamy po pieniądze gminne.
Czy denerwuje się pan przed tak dużą imprezą?
– Tak, nie ma co ukrywać, jestem zdenerwowany. Pomagają nam ludzie dobrej
woli. Głównym organizatorem jest nasza gmina, burmistrz, ponieważ robimy to
z okazji 730-lecia lokacji Niemodlina. Dużą pomoc mamy również od UKS Jedynka
i pana prezesa Jana Oleksego. Myślę, że ci wszyscy ludzie doprowadzą w swoich działaniach do tego, że turniej będzie na wysokim poziomie i nie będziemy musieli się niczego wstydzić. Ale dopóki piłka nie jest w grze, to myśli ciągle kłębią się wokół tego,
czy wszystko jest już zrobione.
Co czeka kibiców poza meczami?
– Na pewno miasteczko restauracyjne, żeby było coś do jedzenia i picia. Dzień turniejowy będziemy zaczynać o godzinie 16.00, a kończyć po 21.00, więc stworzyliśmy taką możliwość. Będą występy zespołów z Ośrodka Kultury na otwarciu i zakończeniu turnieju. Na rozpoczęciu wystąpi również chór Politechniki Opolskiej, który zaśpiewa hymn
Polski i da krótki koncert. Dodatkowo, w każdym dniu turniejowym wystąpi inny zespół
taneczny z Opola, który umili czas w trakcie meczów i w przerwach miedzy nimi. Spikerkę poprowadzi znany w regionie komentator koszykówki, Mirosław Śnigórski. Konkursy
z nagrodami i zabawy dla publiczności poprowadzi Donat Przybylski, który prowadził
u nas mecz ZAKSY i Stali.
Czego życzyć panu na czas turnieju?
– Żeby całe przedsięwzięcie cieszyło ludzi, dla których się to robi. I tutaj mam prośbę do naszych kibiców, którzy przyjdą na turniej. Stwórzmy widowisko sportowe i dajmy
poczuć naszej reprezentacji, że się z nią utożsamiamy. Ubierzmy się na biało-czerwono,
weźmy gadżety kibica, flagi. Przyjdźmy w dobrych humorach i dobrze się bawmy.
Zapraszamy na Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet
w Niemodlinie w dniach 17-19 maja 2013 r.

Jubileusz
Pizzerii Primavera
20 lat już za nami…
Sobota
8 czerwca 2013 r.
Niemodlin,
ul. Rynek 49
Baw się
razem z nami
od godz.10.00 do 23.00
Zapewniamy poczęstunek,
wielką loterię z nagrodami, gratisy,
a od godz. 18.00 koncert zespołu The Dreams

Impreza dla wszystkich. Zapraszamy!
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Niemodlina

Umowa dla szkoły w Grabinie

W dniu 19 marca 2013 roku na sali obrad RM nastąpiło uroczyste podpisanie
umowy użyczenia nieruchomości, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Grabinie
na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich.
W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie i likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabinie oraz Publicznego
Przedszkola w Grabinie, gmina Niemodlin od miesiąca
grudnia 2012 roku prowadziła rozmowy z Zarządem Stowarzyszenia w celu utworzenia w Grabinie szkoły i przedszkola katolickiego, które są odpowiedzią na liczne prośby kierowane ze strony rodziców uczniów, dyrektor
i grona pedagogicznego ZSP w Grabinie oraz mieszkańców Grabina. Efektem prowadzonych rozmów jest podpisanie przez burmistrza Niemodlina umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą

w Częstochowie, reprezentowanym przez Violettę Błasiak
– prezes SPSK oraz Marię Chodkiewicz – wiceprezes
SPSK. Po uroczystym podpisaniu i przekazaniu jednego
egzemplarza umowy prezes SPSK, rozpoczęto dyskusję
o dalszych losach szkoły i przedszkola, oczekiwaniach lokalnej społeczności i współpracy.
Umowa użyczenia została zawarta na okres 6
lat, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Kolejnym ważnym krokiem w realizacji podpisanej umowy jest wystąpienie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z wnioskiem do burmistrza o wydanie
zezwolenia na założenie szkoły i przedszkola. Z rozmów, jakie były prowadzone, wynika, że wniosek ten
zostanie złożony w najbliższym czasie. W momencie
pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji i uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół, rozpocznie się proces rekrutacji do szkoły i przedszkola w Grabinie.
Red.

Wielkanocny konkurs w Graczach
24 marca odbyła się kolejna edycja
Konkursu Wielkanocnego zorganizowana w Zakładowym Domu Kultury w Graczach. W programie ar tystycznym zaprezentował się zespół wokalny
z Ośrodka Kultury w Niemodlinie – „Graczanki”.
Jury w składzie: Jan Duran – prezes Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gracze, Joanna Furman – restauratorka, Bogdan Krępa – komendant Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w spółce
Bazalt-Gracze, po degustacji wypieków i ocenie
ozdób i palm wielkanocnych, wyłoniło zwycięzców konkursu w kategoriach:

PALMA WIELKANOCNA: miejsce I – Radoszowice, miejsce II – Magnuszowice, miejsce III – Aleksandra Mesjasz.
OZDOBA WIELKANOCNA: miejsce I – Grażyna Sarnicka, miejsce II – Krystyna Pasieka, miejsce III – Sylwia Szarek, miejsce IV – Maria Wachowska, wyróżnienie: Elżbieta Walczyna.
WYPIEK WIELKANOCNY: miejsce I – Radoszowice, miejsce II – Maria Niedziejko, miejsce III – Iwona Gut, miejsce IV – Sylwia Szarek.
Nagrody wręczył przewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce przy spółce Bazalt-Gracze – Bronisław Ślusarek.
Red.

Niewdzięczne
losy Doliniaków
Jan Wajman napisał kolejną książkę o Polakach na Kresach, pod tytułem „Niewdzięczne
losy Doliniaków”. Książkę można kupić u samego autora, dzwoniąc pod numer 77 4608 145
lub kupić ją w dniu promocji, która odbędzie
się 11 lipca 2013 r. podczas obchodów 70. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

Nagrody
dla młodych
sportowców
W dniu 2 kwietnia br. w sali obrad Rady
Miejskiej w Niemodlinie burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
Krzysztof Kubiak wręczyli młodzieży z gminy Niemodlin dyplomy oraz nagrody za najlepsze osiągnięcia sportowe.
Wśród nagrodzonych byli: Marta Gutka – siatkówka, Karolina Gutka – siatkówka, Magdalena Gutka – siatkówka, Sandra Salera – siatkówka, Krzysztof Chałdas – Taekwondo, Patrycja Białowąs – tenis
stołowy, Karolina Janiak – tenis stołowy, Marek Kolman – tenis stołowy, Oktawia Walków – tenis stołowy, Paulina Żmuda – karate Kyokushin, Agata Świątek – Taekwondo.
Podczas spotkania każdy ze sportowców opowiedział w kilku zdaniach o uprawianej przez siebie
dyscyplinie oraz zaprezentował osiągane wyniki.
Sportowcom serdecznie gratulujemy!

Wieści z gminy

Blisko milion złotych
na przebudowę stadionu miejskiego
Gmina Niemodlin otrzyma kolejne środki finansowe, tym razem z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W ramach tego programu, realizowanego w województwie opolskim przez
Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna”, zostało zakwalifikowane do dofinansowania zadanie pn. „Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie” – kwota
dofinansowania 950 508 zł (2. miejsce na liście rankingowej).
W ramach przebudowy stadionu przewidziane jest wyburzenie starego budynku i budowa nowego pawilonu sportowego, przesunięcie płyty boiska i wykonanie murawy, a tym samym uzyskanie terenu pod boisko treningowe, budowa nowego ogrodzenia i piłochwytów za bramkami, przebudowa
trybun sportowych, instalacja alarmu i monitoringu. Realizacja inwestycji
planowana jest w 2014 r.
Bartłomiej Kostrzewa

Przebudowa dróg
Śródmieścia
z wyróżnieniem
Projekt „Przebudowa dróg Śródmieścia w Niemodlinie” uzyskał wyróżnienie w I etapie konkursu na „Modernizację roku 2012” i uzyskał prawo
do wzięcia udziału w Finale XVII Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu.
Projekt został zrealizowany w ubiegłym roku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013.
Bernadeta Lisson–Pastwa

Kolejne projekty gminy
Niemodlin uzyskały
dofinansowanie
Dnia 15 kwietnia 2013 roku Rada Decyzyjna
Partnerstwa Borów Niemodlińskich dokonała pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Małych Projektów finansowanych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013. Do finansowania, w ramach przyznanej puli środków, zostały zakwalifikowane trzy projekty
złożone przez gminę Niemodlin, a mianowicie:
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Staw młyński w Niemodlinie doczeka się rekultywacji
W ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 zostało
zakwalifikowane do dofinansowania zadanie gminy Niemodlin
pn. „Rekultywacja zbiornika małej retencji – staw młyński na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie” – kwota dofinansowania 207 635,78 zł (1. miejsce na liście rankingowej).
W ramach rekultywacji zbiornika małej retencji – stawu młyńskiego na Ścinawie
Niemodlińskiej w Niemodlinie, wykonane zostaną wzmocnienia brzegów zbiornika,
jego odmulenie i pogłębienie. Dodatkowo zamontowany zostanie pływający pomost
rekreacyjny. Dzięki realizacji projektu zwiększone zostaną możliwości retencyjne
zbiornika, co poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe na rzece Ścinawa Niemodlińska. Ostatnie czyszczenie zbiornika miało miejsce w latach 90-tych ubiegłego wieku. Realizacja inwestycji planowana jest w 2014 r.
Bartłomiej Kostrzewa

Ośrodek Kultury w Niemodlinie otrzymał kolejne dofinansowanie
Dnia 15 kwietnia 2013 roku Rada Decyzyjna Partnerstwa Borów Niemodlińskich dokonała pozytywnej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Małych Projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Do finansowania, w ramach przyznanej puli środków, został zakwalifikowany projekt Ośrodka Kultury w Niemodlinie pn. „Obchody 730-lecia lokacji
Niemodlina”. W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl wydarzeń prezentujących historyczne losy Ziemi Niemodlińskiej: wykłady oraz uroczyste
otwarcie wystawy okolicznościowej „Skarb z Niemodlina” – ciekawego znaleziska średniowiecznego srebrnych monet, które na co dzień przechowywane
są w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Zostaną również wybite medale okolicznościowe upamiętniające siedemset trzydziestą rocznicę lokacji miasta. Jedną z atrakcji będzie pokaz rycerski.
Podsumowaniem jubileuszowych obchodów lokacji miasta zaplanowanych
w terminie 22-23 czerwca 2013 r. będzie realizacja na scenie plenerowej koncertu zespołu polskiej sceny muzycznej – Formacji Nieżywych Schabuff oraz pokaz
sztucznych ogni. Kwota dofinansowania do projektu wynosi 50.000 zł.
Katarzyna Paszula-Gryf

1. „Zagospodarowanie Placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie”.
W ramach projektu przewiduje się dokończenie zagospodarowania Placu Obrońców Przebraża
w Niemodlinie, poprzez wykonanie chodników
i ścieżek oraz wprowadzenie nasadzeń krzewów
ozdobnych. Projekt realizowany będzie w II kwartale 2013 roku.
2. „Rewitalizacja zieleni w parku miejskim
w Niemodlinie”.
W ramach projektu przewiduje się usunięcie
chorego, zniszczonego drzewostanu, dokonanie cięć
pielęgnacyjnych oraz wykonanie nowych nasadzeń.
Projekt planowany jest do realizacji w roku 2014.

3. „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po Gminie Niemodlin”.
Projekt polega na opracowaniu i wydaniu 5000 egzemplarzy przewodnika turystycznego
po gminie Niemodlin. Jego nowatorstwo polegać
będzie na zaprezentowaniu gotowych scenariuszy
wycieczek. Przewodnik ten przedstawiać będzie
gotowe produkty turystyczne, skierowane głównie
do mieszkańców województwa opolskiego i województw sąsiednich.
Łączna kwota dofinansowania na ww. projekty wyniosła 88 481 zł.
Bernadeta Lisson–Pastwa

Niższe ceny na wiosnę

www.zakladlewicki.pl
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Trzymamy rękę na pulsie

50-lecie Szkoły Podstawowej w Tułowicach
W dniu 18 maja 2013 r. Szkoła Podstawowa w Tułowicach obchodzić będzie jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Dyrektor oraz grono pedagogiczne serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego wydarzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoły www.gzstulowice.szkolnastrona.pl.

Zawody pożarniczo–
–sportowe i pokaz
sprzętu pożarniczego

cze Ochotniczej Straży Pożarnej jednostek gminnych oraz pokaz sprzętu pożarniczego Jednostki
Ratowniczo–Gaśniczej w Niemodlinie.

Program

4 maja 2013 r.,
stadion miejski w Niemodlinie
Burmistrz Niemodlina i Zarząd Miejsko-Gminny OSP zapraszają na zawody sportowo–pożarni-

• godz. 13.00
– zawody sportowo–pożarnicze
• godz. 15.00
– pokaz sprzętu pożarniczego i ratownictwa-technicznego, JRG w Niemodlinie,
konkurencje dla dzieci.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
W każdej chwili można dołączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystarczy przyjść na spotkanie, zapisać się i zapłacić składkę członkowską, wynoszącą 5 złotych miesięcznie. Członkowie UTW w Niemodlinie
spotykają się na wykładach ogólnych, które są co dwa tygodnie – w poniedziałki, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Drugą formą spotkań są zajęcia sekcji, na które każdy zapisuje się według swoich zainteresowań.
Red.

• 2 kwietnia w miejscowości Grodziec, policjanci z WRD KMP w Opolu zatrzymali nietrzeźwego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował
rowerem.
• 2 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Dąbrowszczaków, nieznany sprawca ukręcając kłódki
w drzwiach, włamał się do altanki, z której skradł kosiarkę spalinową, kabel elektryczny, komplet kluczy
nasadowych i cztery piwa. Straty wyniosły 860 zł.
• 2 kwietnia w Niemodlinie na ulicy 700-lecia,
nieznany sprawca zrywając kłódkę, włamał się
do piwnicy, z której skradł rower damski. Straty 400 zł.
• 5 kwietnia w miejscowości Rzędziwojowice,
nieznany sprawca na stacji paliw zatankował 62 litry etyliny PB 95 do samochodu marki Opel Omega i odjechał, nie uiszczając zapłaty na szkodę stacji Shell. Straty 360zł.
• 6 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Kraszewskiego, policjanci z KP Niemodlin zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował
samochodem marki Seat pomimo prawomocnego
zakazu kierowania pojazdami wydanego przez Sąd
Rejonowy w Opolu.
• 10 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Lipowej,
nieznany sprawca rzucając cegłami, dokonał wybicia dwóch szyb zespolonych w oknach budynku jednorodzinnego. Straty 600 zł.
• 10 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Rynek,
nieznany sprawca przecinając kłódkę w kracie okiennej oraz wypychając plastikową płytę, próbował
włamać się do kiosku. Odstraszył go alarm.
• 10 kwietnia w Niemodlinie na ulicy Reymonta, patrol SPPPK WP Opole zatrzymał nietrzeźwego,
kierującego rowerem.
• 11 kwietnia w miejscowości Rzedziwojowice,
nieznany sprawca na stacji paliw zatankował 63 litry etyliny, a następnie odjechał, nie uiszczając zapłaty. Straty 365 zł.

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Nazwa
Sekcja komputerowa 1
Sekcja komputerowa 2
Sekcja plastyczna
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Sekcja ruchowa Zespołu Szkół
Sekcja taneczna
Nauka języka niemieckiego
Zespół wokalny
Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Termin
Środa, godz. 15.00
Wtorek, godz. 16.30

Miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2

Prowadzący
mgr Lucyna Jankowska
mgr Radosław Paszkowski

Poniedziałek, godz. 14.00
Środa, godz. 16.30
Poniedziałek, godz. 18.00
Czwartek, godz. 16.30

Ośrodek Kultury
sala gimnastyczna Zespołu Szkół
Ośrodek Kultury
Ośrodek Kultury, I piętro

p. Michał Graczyk
mgr Wiesław Kubal
p. Kazimierz Michlik
mgr Urszula Dajczak

Wtorek, godz. 17.00

Ośrodek Kultury

p. Kazimierz Piekarski
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
PN: Panie burmistrzu, czy zakończyły
się prace związane z nowymi zasadami
gospodarki odpadami?
Mirosław Stankiewicz: W zasadzie tak.
Przeanalizowaliśmy wszystkie postulaty i uwagi
mieszkańców, zgłaszane na spotkaniach lub przesyłane drogą elektroniczną do urzędu. Zmieniliśmy
zasady wnoszenia opłaty śmieciowej, rezygnując
z opłaty kwar talnej na rzecz opłaty miesięcznej.
Zmieniamy regulamin utrzymania czystości, którego najistotniejszym faktem jest przejęcie przez gminę obowiązku dostarczenia mieszkańcom pojemników na odpady. Tym samym obniżone zostaną
koszty obywateli związane z gospodarką odpadami. Doprecyzowane zostały zasady korzystania
z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Cały czas nad tymi zmianami pracuje zespół
pod kierownictwem burmistrza Kostrzewy. Pracują
też radni wskazani przez RM w szczególności: B.
Walków, S. Janiak, D. Uniejewska, Z. Osijewska
oraz G. Zawałka. W związku z tymi zmianami zmodyfikowane zostały warunki specyfikacji przetargowej, w której najistotniejszą zmianą jest zobowiązanie firmy biorącej udział w przetargu
do dostarczenia odpowiedniej ilości pojemników
na poszczególne nieruchomości. Specyfikacja musi być zgodna z uchwalonym przez radę miejską regulaminem utrzymania czystości. Tych zmian jest
oczywiście więcej. O wszystkich poinformujemy
mieszkańców w osobnych publikacjach.
PN: Czy tych zmian nie można było dokonać jeszcze w grudniu?
MS: Niestety nie, taki sposób działania wynikał z narzuconych gminom terminów. Gminy miały czas na podjęcie uchwał do końca ubiegłego roku. Dopiero podpisanie przez prezydenta
nowelizacji ustawy umożliwiło dokonywanie zmian.
Stąd też to całe zamieszanie. Jeżeli dodamy do tego pojawiające się niemalże codziennie wyjaśnienia
ministra środowiska – z którymi nie wszyscy się
zgadzają – w sprawie stosowania ustawy „śmieciowej”, to zobaczymy, z jaką niecodzienną sytuacją
mamy do czynienia. Z jakimi trudnościami spotka-

ły się samorządy, na które ustawodawca przerzucił obowiązek wdrożenia tej ustawy.
PN: Zmieńmy temat. Czy zamek ma już
nowego właściciela?
MS: Niestety, nie. Mówię – niestety, ponieważ
w ciągu ostatnich dwóch lat obecny właściciel zamku nic nie robił. Mimo wielokrotnych wystąpień i monitów z mojej strony, nie podjęto żadnych poważniejszych działań zmierzających do odbudowy zamku
i przywrócenia jego świetności. W listopadzie ubiegłego roku pojawiła się szansa na zmianę właściciela. Podpisana została umowa przedwstępna. Jednak
do tej pory nie nastąpiło przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego.
PN: Jakie możliwości mają władze samorządowe w stosunku do właścicieli takich nieruchomości?
MS: Praktycznie żadnych. Wielokrotnie interweniowałem w sprawie zamku, ale i innych nieruchomości będących w bardzo złym stanie technicznym, w nadzorze budowlanym starostwa
powiatowego, u wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, sanepidzie, prokuraturze – niestety, polskie prawo daje obecnie bardzo dużo swobody właścicielowi nieruchomości. Brak jest sankcji
karnych dla właścicieli, którzy nie dbają o swoją
własność. A szkoda, bo w niektórych przypadkach
aż się prosi, aby w ten sposób przymusić właściciela do właściwych zachowań.
PN: Panie burmistrzu obecny rok jest
trudnym dla naszej gminy. Jest jednak rokiem okrągłych rocznic. Czy planowane
są ich obchody?
MS: Przede wszystkim mamy w roku bieżącym 70-tą rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. W związku
z powyższym, nasza gmina objęła honorowym patronatem wydanie wspomnień o tych wydarzeniach. Książka pod redakcją pana Marka Koprowskiego była już prezentowana w Niemodlinie.
Następny – drugi tom – jest w przygotowaniu. Kulminacją tych obchodów będzie data 11 lipca, kiedy odbędzie się msza święta, apel poległych na Placu Obrońców Przebraża, a także prezentacja
wspomnień naszego mieszkańca pana Jana Wajmana, wydanych w formie książkowej. Również
i w tym przypadku nasza gmina par tycypuje
w kosztach tego wydarzenia. Dodatkowo, dzięki
pozyskaniu dofinansowania z Partnerstwa Borów
Niemodlińskich, stanie się możliwe dokończenie
Placu Obrońców Przebraża w takiej formie, jaką zaprojektował autor projektu Placu – pan Wojciech
Paszkowski. Jeśli rada miejska wyrazi zgodę, niebawem ruszą prace. Wiele pomysłów oraz cennych
uwag dotyczących obchodów tragedii wołyńskiej
wnieśli również dr K. Bunia oraz Cz. Paszkowski.
Mam nadzieję, że do Niemodlina przybędą na te
uroczystości wszyscy zaproszeni znamienici goście.
PN: A co z Dniami Niemodlina?
MS: Rok 2013 jest rokiem jubileuszu lokacji
Niemodlina oraz 700–lecia powstania księstwa
niemodlińskiego. Zamierzamy, w ramach tych obchodów, zorganizować międzynarodowy turniej
koszykówki kobiet, uroczysty pochód mieszkańców w ramach Dni Niemodlina, bicie okolicznościowej monety, zorganizowanie wystawy Skarbu
Niemodlińskiego oraz zawodów wędkarskich o ty-

tuł wędkarza 730-lecia. Szczególnie turniej koszykówki kobiet, w którym wezmą udział pierwsze
reprezentacje narodowe Polski, Litwy, Białorusi
i Ukrainy, jest wydarzeniem bezprecedensowym
w historii naszego miasta. To naprawdę wielki
sukces i wyzwanie dla organizatorów – Urzędu
Miejskiego i OSiR-u. Już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców na te wydarzenia. Ponadto odbędą się imprezy cykliczne i okolicznościowe związane z tymi rocznicami: Oceany, Karpik, czy też
międzygminne zawody ochotniczych straży pożarnych, będą poświęcone okrągłej rocznicy lokacji naszego miasta. Mimo trudnej sytuacji finansowej wydarzeń związanych z rocznicami będzie
dużo. Wiele osób pracuje nad tym, aby program
obchodów był atrakcyjny.
PN: Z kultury przejdźmy do sportu. Sokół Niemodlin jest bliski awansu do klasy
okręgowej, tymczasem stadion miejski
jest w opłakanym stanie.
MS: Ta sytuacja ulegnie zmianie. Mogę już
oficjalnie poinformować, że nasz wniosek dotyczący przebudowy stadionu miejskiego w Niemodlinie został zakwalifikowany do dofinansowanie
w kwocie ponad 950 000 zł ze środków Programu
Operacyjnego Ryby 2007-2013. Tym samym,
po podpisaniu umowy, stanie się możliwe wykonanie najpilniejszych prac dotyczących stadionu
miejskiego tj.: budowy nowego zaplecza w postaci pawilonu spor towego, budowy nowego
ogrodzenia, przebudowy trybun, instalacji monitoringu, wykonania przesunięcia płyty boiska tak,
aby możliwe było wydzielenie boiska treningowego. Po budowie hali, boisk spor towych „Orlik”,
przychodzi czas na remont stadionu w Niemodlinie. Jestem przekonany, że tak jak pozostałe
obiekty spor towe w gminie Niemodlin, będzie on
w pełni wykorzystywany.
PN: Zapowiadana realizacja stadionu
przesunie w czasie rewitalizację parku
w Niemodlinie?
MS: Informowałem radę miejską, że nie stać
nas będzie na wykonanie obydwu zadań w jednym
czasie i w pełnym zakresie. Tym niemniej postaraliśmy się przynajmniej w części zrealizować program rewitalizacji parku i stawu. Dzięki środkom
z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 nasz
projekt dotyczący rekultywacji stawu młyńskiego został rekomendowany do dofinansowania w kwocie
ponad 207 000 zł. W jego ramach przewidujemy
odmulenie i pogłębienie zbiornika, jak również
wzmocnienie jego brzegów. Ponadto wybudowany
zostanie pływający pomost rekreacyjny. Jeśli dodać,
że jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont rzeki Ścinawy przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w Opolu, to będziemy
mogli powiedzieć, że na tyle, na ile mogliśmy, zabezpieczyliśmy naszą gminę przed podtopieniami
przez Ścinawę Niemodlińską. Uzyskaliśmy również
dofinansowanie na rewitalizację zieleni w parku
miejskim w Niemodlinie. W ramach pozyskanych
z Partnerstwa Borów Niemodlińskich środków przeprowadzone będą cięcia pielęgnacyjne, wycinka
obumarłych drzew i nowe nasadzenia. Będzie to
pierwszy krok do przywrócenia walorów rekreacyjnych temu miejscu.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Szanowni
Mieszkańcy!
W związku z mającym się odbyć referendum o odwołanie
Burmistrza i Radnych Rady
Miejskiej w Niemodlinie, poniżej przedstawiam odpowiedzi
na zarzuty referendalne.
„Brak nadzoru nad budową kanalizacji
na osiedlu Liściastym, co doprowadziło
do przeinwestowania znacznych środków finansowych gminy na ten cel”.
Inwestycja kanalizacyjna na osiedlu Liściastym została zakończona w grudniu 2012 r. Problemy z jej realizacją wynikały z nierzetelności wykonawcy, firmy AZYSA, wyłonionej w przetargu,
z którą ostatecznie rozwiązana została umowa ze
względu na opóźnienia w wykonywaniu prac budowlanych. Tym samym konieczne było wybranie
kolejnego wykonawcy, który dokończył inwestycję.
Mimo tych per turbacji łączna war tość zrealizowanej inwestycji (wykonanych robót budowlanych) przez obydwu wykonawców wyniosła 5 872 102,30 zł i była niższa niż pierwotna
war tość kosztorysowa, która wynosiła 6 757 039,02 zł. Zarzut o przeinwestowaniu
środków jest zatem nieprawdziwy. Warto również
wspomnieć, że na kanalizację Niemodlina etap V,
w ramach którego realizowane były prace
na osiedlu Liściaste, Gmina Niemodlin pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 2 834 176,05 zł, które w całości zostało wykorzystane i pozytywnie rozliczone przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego. Należy przy tym dodać, że Gmina Niemodlin pozwała do sądu firmę AZYSA, domagając się zapłaty
odszkodowania za niewywiązanie się z umowy.
Za zaistniałe uciążliwości jeszcze raz przepraszam mieszkańców osiedla Liściaste.
„Likwidacja stołówek szkolnych”.
Z dniem 1 marca br. zmieniona została forma dożywiania uczniów. Z dotychczasowego wytwarzania obiadów w obiektach szkolnych, Gmina przeszła na usługę cateringową. Zmiana ta
była koniecznością – przy obecnym stanie niedofinansowania oświaty przez państwo i ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy. Należy również zauważyć, że większość gmin w kraju
korzysta z cateringu. Przetarg wygrała firma Pana Muszyńskiego z Graczy. Ponadto w roku bieżącym udało się objąć pomocą żywnościową 208
dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, których dożywianie opłacane jest z budżetu Gminy.
Obiady w dalszym ciągu są wydawane w naszych stołówkach szkolnych. Stawianie zatem zarzutu o likwidacji stołówek jest bezpodstawne.
„Likwidacja obiektów oświatowych w gminie”.
W celu poprawy sytuacji finansowej oświaty
w Gminie Niemodlin, złożyłem Radzie Miejskiej
propozycję programów oszczędnościowych. Proponowane działania dotyczyły również Zespołu

Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie. Zarówno
radni, nauczyciele szkoły, jak i rodzice uczących
się w niej dzieci, opowiedzieli się za prowadzeniem placówki przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Częstochowie. Z deklaracji
władz stowarzyszenia wynika, że w szkole w Grabinie zostaną zatrudnieni ci sami nauczyciele, jeśli tylko wyrażą chęć pracy w nowej placówce.
Szkoła w Grabinie będzie nadal funkcjonowała.
Organem prowadzącym nie będzie już Gmina
Niemodlin, a stowarzyszenie. Tym samym Gmina
Niemodlin nie będzie dopłacała po 8 300 zł rocznie do jednego ucznia ponad uzyskiwaną z budżetu państwa subwencję. Jest to zatem korzystna formuła przekształcenia małej placówki
oświatowej, stosowana z powodzeniem w wielu
innych gminach w Polsce. Decyzja o tej zmianie
była poprzedzona licznymi konsultacjami z mieszkańcami. Zarzut o całkowitej likwidacji szkoły
w Grabinie jest zatem nieprawdziwy.
„Likwidacja klubów LZS”.
Stowarzyszenia działające w ramach Ludowych Zespołów Sportowych są niezależnymi organizacjami pozarządowymi, niepodlegającymi Burmistrzowi. Organem nadzoru dla stowarzyszeń
jest starosta. Ani Burmistrz, ani Rada Miejska nie
mogli zlikwidować LZS-ów, bo nie mają takiego
prawa. To LZS-y same decydują o swoim losie. Zarzut o likwidacji LZS-ów kierowany do Burmistrza
i Rady Miejskiej jest nieprawdziwy.
„Przyjęcie wysokich stawek za śmieci”.
Ostateczna wysokość stawek za odbiór odpadów będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Konieczność określenia stawki przed rozstrzygnięciem przetargu określił sejm, który skonstruował
taką ustawę i przerzucił na samorządy obowiązek
jej realizacji. Wraz z Radą Miejską, po konsultacjach z mieszkańcami, w ramach obowiązującego prawa, podjęliśmy działania mające na celu
złagodzenie skutków „rewolucji śmieciowej”. Dokonano zmiany wnoszenia opłaty z 3 miesięcy
na 1 miesiąc, a Gmina przejęła obowiązek dostarczenia pojemników na śmieci mieszkańcom.
Prowadzone są również prace związane ze zmianą regulaminu utrzymania czystości, tak aby był
on jak najlepiej dostosowany do potrzeb naszych
mieszkańców. O postępie tych prac, a także wprowadzanych zmianach, będę informował mieszkańców w odrębnych komunikatach.
„Planowane zmiany umów i podwyżki cen
za dostawę wody i odbiór ścieków”.
Informuję, że w roku 2013 nie doszło i nie
dojdzie do zmian cen za dostawę wody i odbiór
ścieków. Podana informacja przez organizatorów referendum jest nieprawdziwa.
„Brak skutecznych działań na rzecz budowy obwodnicy Niemodlina”.
Wraz z Radą Miejską podjęliśmy szereg inicjatyw na rzecz wspierania procesu budowy obwodnicy Niemodlina: działania w ramach komitetu ds.
budowy obwodnic Nysy i Niemodlina, zbieranie
podpisów pod petycją do Premiera RP, bezpłatne
przekazanie działek gminnych, przez które przebiegać będzie obwodnica, inicjowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie przyspieszenia działań
na rzecz budowy obwodnicy Niemodlina, szukanie
wsparcia u posłów Opolszczyzny i przychylności
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władz regionalnych. Właśnie takie wzmożone
działania burmistrza i radnych doprowadziły
do zakończenia projektowania obwodnicy i uzyskania wszelkich uzgodnień. Budowa obwodnicy
należy do zadań rządowych, a zatem samorząd
gminny ma ograniczone pole działania w tej sprawie, gdzie potrzebne są miliony złotych z państwowej kasy. Mam świadomość, że obwodnica
jest niezwykle ważna dla mieszkańców, którzy
obecnie doświadczają ogromnych uciążliwości
wynikających z nadmiernego ruchu i dla miasta,
które niszczeje. Nie ustępujemy w zabiegach o jej
realizację. Zarzuty o zaniechanie działań uważam za nieprawdziwe i krzywdzące.
„Zaniechanie jakichkolwiek konsultacji
społecznych dot. najważniejszych decyzji mających wpływ na mieszkańców gminy”.
Burmistrz i Rada Miejska niejednokrotnie podejmowali konsultacje społeczne w ważnych dla
Gminy sprawach. Natomiast, mając na uwadze
przepisy ustawy o samorządzie gminnym, należy
stwierdzić, że w imieniu i na rzecz mieszkańców
działają wybrani w wyborach bezpośrednich radni. Radni w oparciu o art. 23 ustawy o samorządzie gminnym mają obowiązek utrzymywania
stałej więzi z wyborcami, w szczególności poprzez przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia. Radni pełnią dyżury,
podczas których rozmawiają z wyborcami o bieżących sprawach nur tujących społeczność danego okręgu wyborczego. Sprawy problematyczne
konsultowane są z przedstawicielami mieszkańców, którymi są Radni Rady Miejskiej. Sam również spotykam się z mieszkańcami. Ponadto cyklicznie organizuje się spotkania konsultacyjne
z przedstawicielami różnych środowisk, przykładowo z rolnikami, przedsiębiorcami czy organizacjami pozarządowymi. Zebrania wiejskie, w których biorę udział, są także formą konsultacji
społecznych. Zarzut o braku jakichkolwiek konsultacji społecznych jest nieprawdziwy.
„Brak zdecydowanej reakcji Rady Miejskiej na działania burmistrza, prowadzące
do obecnej sytuacji, w jakiej zostali postawieni mieszkańcy naszej gminy”.
Powyższy zarzut jest niekonkretny, a jednocześnie zawiera niepokojącą sugestię, że działania Rady Miejskiej powinny być opozycyjne wobec
działań Burmistrza. Warunkiem rozwoju każdego
samorządu terytorialnego jest zgodna współpraca jej organów: Burmistrza i Rady Miejskiej.
Współpraca ta jest konieczna, by móc realizować
szereg zadań wymaganych ustawowo i związanych z rozwojem Gminy. Staramy się wspólnie
pracować dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
Szanowni Państwo
W wielu rozmowach spotykam się z dużą
życzliwością i zrozumieniem, ale i zarzutem, że
nie protestuję przeciwko oskarżeniom kierowanym pod adresem organów samorządu. Przedstawiam więc odpowiedź na zarzuty postawione
władzom samorządowym przez organizatorów
referendum. Podaję fakty, które są oczywiście
do sprawdzenia. Naszym mieszkańcom należą
się rzetelne informacje.
Z poważaniem
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od 28 lutego do 26 marca 2013 r.
• W dniu 4 marca, na zaproszenie burmistrza, wicemarszałek województwa Tomasz Kostuś odbył spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim.
• W dniu 5 marca burmistrz oraz skarbnik gminy i dyrektor ZEFO przeprowadzili rozmowy z prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w sprawie umowy użyczenia majątku gminnego dla nowo powstającej szkoły katolickiej w Grabinie.
• W dniu 7 marca odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw polityki senioralnej w naszej gminie.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie z autorem oraz wydawcą książki „Wołyń – Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt pierwszy”, którego patronem honorowym, za zgodą burmistrza, jest gmina Niemodlin. Spotkaniem autorskim rozpoczęliśmy obchody 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach
Wschodnich.
• W dniu 11 marca burmistrz spotkał się z mieszkańcami Magnuszowic w sprawie możliwości
remontu młyna oraz pozyskania środków finansowych na ten cel.
• W dniu 14 marca odbyło się z inicjatywy burmistrza spotkanie radnych, sołtysów oraz dyrektora ZDP w Opolu na temat planu przebudowy i remontów dróg powiatowych do 2020 roku. W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak oraz jako jedyny – radny
powiatowy Edward Jędra.
W tym samym dniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw oświaty, na którym dokonano analizy funkcjonowania stołówek szkolnych po zmianie dostawcy posiłków, a także dyskutowano
o możliwościach utworzenia oddziałów integracyjnych w PSP nr 2 w Niemodlinie.
• W dniu 16 marca burmistrz wziął udział w zebraniu wiejskim w Gościejowicach, którego głównymi tematami były sprawa nowej ustawy śmieciowej oraz remont drogi do Gościejowic pod lasem.
• W dniu 18 marca burmistrz spotkał się z sołtysem i radą sołecką Rogów w związku z problemami mieszkańców z utrzymaniem we właściwym stanie zbiornika ppoż. oraz drogi na folwark.
• W dniu 19 marca burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy podpisali protokół z kontroli urzędu
skarbowego podatku VAT, która przeprowadzona została w wyniku starania się gminy o zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w wysokości 180 tys. złotych.
W tym samym dniu, w obecności radnych RM, kierownictwa urzędu, księdza proboszcza parafii Grabin, dyrektora ZSP w Grabinie oraz sołtysa tej miejscowości, burmistrz podpisał umowę
nieodpłatnego użyczenia budynku szkoły na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie.
• W dniu 21 marca burmistrz przeprowadził konsultacje z sołtysami na temat potrzeby kontynuowania wyodrębnienia w budżecie roku 2014 funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość zebranych opowiedziała się za pozostawieniem funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

XXXIX i XL SESJA
Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniach 14 marca oraz 26 marca 2013 r. odbyły się XXXIX i XL Sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto
nw. uchwały:

XXXIX Sesja RM:
•
uchwała Nr XXXIX/235/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2013.

XL Sesja RM:
• uchwała Nr XL/236/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2013.

• uchwała Nr XL/237/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
• uchwała Nr XL/238/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz
sołecki.
• uchwała Nr XL/239/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• uchwała Nr XL/240/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3
lata.
• uchwała Nr XL/241/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Niemodlin w 2013 roku.

Mieszkańcy gminy Niemodlin!
Informuję, że prace nad nowym systemem
gospodarki odpadami są na ukończeniu. Gmina Niemodlin w najbliższym czasie ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Jednocześnie informujemy, że w wyniku prowadzonych konsultacji burmistrz i Rada Miejska
dokonała zmian w dotychczasowych uchwałach dotyczących gospodarki odpadami tj.:
– zmieniono okres uiszczania opłat z 3
miesięcy na 1 miesiąc,
– przyjęto, że mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w pojemniki na odpady przez gminę
Niemodlin,
– uznano, że w przypadku posiadania
kompostowników, nie będzie konieczne zbieranie odpadów biodegradowalnych w wyodrębnionych pojemnikach,
– w sytuacjach losowych burmistrz może
zastosować ulgi dotyczące opłat śmieciowych,
– trwają prace nad obniżeniem stawki
za odpady.
Apeluję również do mieszkańców o poprawne wypełnianie deklaracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie, proszę
konsultować się z pracownikami Wydziału
RSN Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

2 maja 2013 roku
Urząd Miejski nie pracuje
W dniu 2 maja 2013 roku Urząd
Miejski w Niemodlinie będzie nieczynny. W zamian za ten dzień urząd czynny będzie w sobotę 11 maja 2013 roku.

• uchwała Nr XL/242/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami zatrudnionych w byłym Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Grabinie.
• uchwała Nr XL/243/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
• uchwala Nr XL/244/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie skargi na działalność burmistrza Niemodlina.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.niemodlin.pl. Można się również zapoznać
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz
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Mechanizmy
przemocy
domowej
Jedną z cech charakterystycznych przemocy domowej jest dysproporcja sił, przewaga
jednej ze stron. Przemoc występuje w relacji silniejszy – słabszy np. mężczyzna – kobieta, dorosły – dziecko, osoba zdrowa – osoba chora.
Oczywiście nie chodzi tylko o siłę, przewagę fizyczną, ale także psychiczną, intelektualną, społeczną, finansową, związaną ze zdrowiem, wykształceniem. Krzywdząca jest nie sama
przewaga, którą można spożytkować do opieki nad słabszym człowiekiem np. dzieckiem, ale
jej wykorzystanie w celu oddziaływania na osobę słabszą, w celu zmuszenia jej do podporządkowania się woli, życzeniom, pomysłom
drugiej osoby – sprawcy przemocy. Przemoc nie
jest jednorazowym incydentem, często rozwija
się latami, coraz bardziej zniewalając, odbierając wewnętrzna moc, doprowadzając do wyczerpania, bierności, przekonania, że nic nie
zmieni mojej sytuacji, że jestem winna doznawanej przemocy. Taki stan i przekonania wydłużają i utrudniają szukanie pomocy i proces wychodzenia z przemocy. Osoba krzywdzona
praktycznie bez pomocy z zewnątrz bardzo
często nie jest w stanie poradzić sobie z problemem przemocy.
Aby dobrze zrozumieć sytuację ofiar przemocy w rodzinie, trzeba poznać mechanizmy,
których one sobie nie uświadamiają. Mechanizmy te powodują, że osoby krzywdzone trwają w takim związku, nie mają siły na zmianę

swojej sytuacji, tracą do siebie szacunek, obwiniają się, popadają w depresję, sięgają
po środki uspokajające i alkohol. Co oznaczają mechanizmy:
Syndrom wyuczonej bezradności – to bezradność, która pojawia się w wyniku nabytych
doświadczeń. Zwykle osoba doznająca przemocy poszukuje pomocy dla siebie. Często jednak okazuje się, że działania mające ją ochronić, nie skutkują i nie przynoszą oczekiwanych
przez nią efektów. Ofiara nabiera przekonania, że cokolwiek zrobi, to i tak nie zmieni to jej
sytuacji. Ma poczucie, że jest krzywdzona, źle
traktowana, że sprawca nie powinien tak postępować, że znęcanie się nad członkiem rodziny
jest przestępstwem, jednak nie jest w stanie
zmotywować się do działania
Zjawisko „prania mózgu” – mechanizm polegający na systematycznym, świadomym i celowym oddziaływaniu na człowieka w celu zmiany jego przekonań, postaw, uczuć, potrzeb.
Działanie służące temu, aby ofiara przemocy
w rodzinie funkcjonowała zgodnie z życzeniem
sprawcy. Konsekwencjami „prania mózgu” są
m.in. utrata poczucia własnej wartości oraz
podporządkowanie się sprawcy. Metody stosowane w „praniu mózgu” to: izolacja, poniżanie i degradacja, monopolizacja uwagi, doprowadzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku
i depresji, naprzemienność kary i nagrody.
W następnym numerze miesięcznika ukaże się kolejny artykuł z cyklu Mechanizmy przemocy domowej.
Opracował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Niemodlin
na podstawie książki „Przemoc w rodzinie” K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska

Burmistrz Niemodlina
informuje
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku
nr 23 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we
współwłasności działki nr 547/1,
• lokal mieszkalny nr 3/7 położony w budynku
nr 1-3 przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie wraz
udziałem we współwłasności działki nr 774/1,
• lokal mieszkalny nr 3/9 położony w budynku
nr 1-3 przy ul. Tysiąclecia w Niemodlinie wraz udziałem we współwłasności działki nr 997/8,
• lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku
nr 19 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki
nr 476,
• lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 1
przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 570/4,
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzędu, tel. 774606295 do 7, wew. 209.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone
przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
oznaczonej nr działki 760/4 k. m. 10 położonej
w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
KW OP1O/00089561/2. Stanowi własność gminy
Niemodlin. Przedmiotem przetargów jest wysokość
czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2
– z przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów garażowych nr 11, nr 12 i nr 13.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 11 o powierzchni 17,50 m2 – wynosi 23,00 zł miesięcznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 12 o powierzchni 17,50 m2 – wynosi 23,00 zł miesięcznie.
3. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 13 o powierzchni 17,50 m2 – wynosi 23,00 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek
VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie obowiązuje stawka 23%). Przetargi odbędą się 6 maja 2013 roku o godzinie 10.00 (poz. 1), 10.10 (poz. 2)
i 10.20 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks
do dnia 30 kwietna 2013 roku do godz. 14.00.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295 do 7)
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 20 maja 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Kultura

Otwarcie wernisażu
Sławomira Łuczyńskiego „Po drodze”

Pierwsza miłość
Wywiad z autorem prezentowanej
w Ośrodku Kultury wystawy zdjęć
„Po drodze” – Sławomirem Łuczyńskim.
Marek Krzyżanowski: Jest pan znanym rysownikiem. Jak to się stało, że możemy oglądać wystawę pańskich zdjęć?
Sławomir Łuczyński: Przygoda z fotografią zaczęła się w dzieciństwie. Mój ojciec zajmował
się fotografią. Pamiętam, jeszcze byłem w przedszkolu, a już mu pomagałem w ciemni. Na komunię nie dostałem ani roweru, ani zegarka, ale aparat fotograficzny. Później sam zacząłem szukać
własnej drogi i można powiedzieć, że fotografia towarzyszy mi całe życie. Pierwsza moja wystawa, to
była wystawa fotograficzna. Chociaż też rysowałem i wygrałem konkurs rysunkowy w Sieradzu.
Pojechałem tam, aby odebrać nagrodę i zapytano
mnie, co chcę robić. Zaryzykowałem i powiedziałem, że chcę pracować w gazecie i rysować. Oni
bardzo chętnie się zgodzili. Przypomniałem jeszcze
o fotografiach i miałem podwójny atut. I tak się zaczęła moja przygoda z rysowaniem. Wtedy dałem sobie trzy lata. Bo jeśli to nie byłoby to, co
chciałem robić, to zawsze zdążę wrócić do fotografii. Ale zaczęło mi się dobrze dziać – pierwsza międzynarodowa nagroda i tak dalej, i tak dalej, więc
już poszedłem w tym kierunku. I zarzuciłem fotografię, moją miłość.
Pierwszą miłość?
– Tak, pierwszą. Pamiętam, w liceum to ja
miałem bardzo dobry sprzęt, jak na owe czasy
– aparat Pentacona. Miałem do wyboru: jechać
z mamą do Kanady i płynąć „Batorym” albo za te
pieniądze kupić aparat. Zdecydowałem, że nie popłynę i kupiłem aparat, i to jeszcze „spod lady”,
w sklepie w Łodzi. Byłem wtedy szczęśliwy. Po latach, wspinając się na szczeble, nazwijmy to kariery w rysunku, doszedłem do czegoś i zostało mi
pewnego rodzaju dreptanie w miejscu. Przeprosiłem się więc z pierwszą miłością. Ale nie tak na zabój. Aparat służy mi po prostu do rejestracji pewnych wrażeń, danej chwili, jakiegoś zjawiska.

Dlatego zdecydował się pan używać
małego kieszonkowego aparatu zamiast
dużego i drogiego sprzętu?
– Pracując w redakcji, miałem dobry aparat.
Tylko zawsze tak bywało, że wracając do domu,
coś się działo. A to wypadek, a to coś innego. Postanowiłem wtedy kupić aparat i wozić go ze sobą, mieć go w każdej chwili przy sobie. To nie jest
pasja. Rejestruję, zapisuję wrażenia. Na wystawie
jest zdjęcie podwórka. Zrobiłem je we Lwowie. Byłem tam ze znajomymi. Chodzimy i rozmawiamy,
i zerknąłem tylko w to podwórze. I taki bodziec,
który wywołuje natychmiastową reakcję. Mówię
do nich: zostańcie tutaj, ja muszę iść zrobić zdjęcie. I jestem z niego zadowolony. Tytułem wystawy tłumaczę się, że nie chcę robić czegoś wielkiego, tylko po drodze robię zdjęcia, które robią
na mnie wrażenie.
„Istnieją dwa rodzaje fotografów: tacy, którzy komponują zdjęcia, i tacy, którzy je robią. Pierwsi pracują w pracowniach, dla drugich świat jest
pracownią. I dla tych nie istnieje zwyczajność każda rzecz w ich życiu może być
źródłem inspiracji.” Do której grupy zaliczyłby pan siebie?
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W piątek 12 kwietnia miało miejsce
otwarcie wernisażu zdjęć Sławomira Łuczyńskiego w niemodlińskim Ośrodku Kultury.
Sławomir Łuczyński jest przede wszystkim znany jako rysownik. Jego rysunki publikowały m.in.
„Szpilki”, „Nie”, „Twój dobry humor”, „Angora”,
„Wprost”. Autor zdobył liczne nagrody na wielu konkursach w kraju i za granicą. Jest pierwszym polskim
karykaturzystą, który zdobył ponad 100 nagród.
Zgromadzeni w foyer goście mogli podziwiać tym razem nie rysunki Łuczyńskiego, ale czterdzieści zdjęć,
tworzących wystawę „Po drodze”.
– Fotografia to moja druga pasja. Już od dzieciństwa pracowałem w ciemni z moim ojcem. Przez
kilkadziesiąt lat pracując w gazetach, również posługiwałem się aparatem. Teraz mam taki mały aparat,
który zawsze mam ze sobą i podróżując, fotografuję ciekawe rzeczy, niejako po drodze. Stąd tytuł wystawy – powiedział Sławomir Łuczyński.
Prezentowane na wystawie zdjęcia są naprawdę
różnorodne. Znajdziemy pejzaże, portrety oraz zdjęcia reportażowe, jak również collage i fotografie, które wyglądają jak malowane. Zdjęcia artysty można
oglądać w Ośrodku Kultury do połowy maja.
– Jak sięgam pamięcią do czasów, kiedy miałem tego Pentacona, to ja, robiąc zdjęcia, miałem
zeszyt, w którym rysowałem sobie pomysł. Później
starałem się to zrealizować metodą fotograficzną.
Żałuję, że wtedy nie było czegoś takiego jak Photoshop. Jest na wystawie zdjęcie przedstawiające karawan. Ono powstało z połączenia pięciu różnych
zdjęć. Mam w komputerze folder, w którym zbieram różne zdjęcia, które będę później mógł wykorzystać w tworzeniu innego zdjęcia.
Co daje panu większe możliwości wyrazu: zdjęcie czy rysunek?
– Rysunek. Kiedy jeszcze robiłem zdjęcia analogowe, to budowałem, aranżowałem sobie przestrzeń. I później w tę przestrzeń wpuszczałem postacie. Ale to była ciężka rzecz. W rysunku jest to
dla mnie pięć, dziesięć minut pracy i uzyskam ten
sam efekt. I mogę więcej powiedzieć. Mimo wszystko więcej można opowiedzieć, przekazać w rysunku niż w fotografii. Chociaż czasami wykorzystuję
zdjęcia do swoich malarskich prac. I odwrotnie.
Często w pańskich rysunkach pojawiają się anioły i śmierć. Również widać
je na zdjęciach. Dlaczego?
Może z wiekiem przychodzi jakaś kokieteria
w stronę śmierci albo nieba (śmiech).

PULS
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Projekcje kina niezależnego
Projekcja 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 dla dzieci oraz godzinne zajęcia artystyczne, plastyczne i zabawy ruchowe.

ZAPOWIEDZI KULTURALNE
stępne 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.

Formacja Chatelet

Projekcje filmowe dla dorosłych – 27
kwietnia br. (sobota), godz. 19.00, sala
widowiskowa. Wstęp wolny!
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY. Gwiazdą koncertu będzie Zbigniew Wodecki. Bilety w cenie 35 zł na koncert można nabyć
w sekretariacie Ośrodka Kultury.

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 niedoOśrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
na występ kabaretu Formacja Chatelet w programie „Foch”, 5 maja br. (niedziela), godz. 20.00
– sala widowiskowa OK. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w sekretariacie Ośrodka Kultury.

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

Noc z Andersenem - 2013

Recital Aleksandry Kalety
W piątkowy wieczór 12 kwietnia zgromadzona w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie publiczność wysłuchała godzinnego recitalu Aleksandry Kalety.
Wokalistka Sceny Młodzieżowej niemodlińskiego
Ośrodka, w którym uczy się śpiewu pod kierunkiem
Katarzyny Paszuli-Gryf, zdobywa nagrody w konkursach, m.in. nagrodę Grand Prix Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda” we Wrocławiu, czy też I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na Interpretacje Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” 2012. Jeśli ktoś nie
miał okazji usłyszeć, jak pięknie śpiewa Ola, to zapewne przekonał się o tym w czasie recitalu. Nastrojowy głos wokalistki i towarzyszący jemu akompaniament for tepianu Pawła Ostrowskiego, stworzyły
atmosferę relaksu i spokoju, który pozwalał wsłuchać
się w literackie teksty piosenek.
mk

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej, przypadającego na dzień urodzin Hansa Christiana
Andersena, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Niemodlinie już po raz
czwarty zorganizowała imprezę czytelniczą „Noc z Andersenem”.
W tym roku odwiedzili nas uczniowie ze SP
nr 2 wraz z wychowawczynią panią Jolantą Kamaryk. Na uczestników niezwykłej nocy czekało
wiele atrakcji. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia prezentacji multimedialnej o Hansie Christianie Andersenie. Następnie dzieci wysłuchały
jego baśni „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu aktora Michała Żebrowskiego. Podczas spotkania
nie zabrakło również konkursów tj.: „Baśniowe
zgadywanki”, „Jaka to baśń” oraz Quiz – słoiczek
krąży, sprawdzających wiadomości z życia i twórczości Andersena. Chwilę przerwy i odpoczynku
zapewniła wszystkim kolacja przy wspólnym stole, którą dzieci zjadły z wielkim apetytem.
Po posiłku nastąpił czas na zabawy ruchowe,
które cieszyły się dużym powodzeniem, a były to:
taniec Kaczuchy, taniec z balonem w parach

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.

przy akompaniamencie muzyki, zabawa „Calineczka na Balu”, Limbo, wyścigi z balonami, zabawa „Ludzie do ludzi” oraz tańce przy skocznej
i rytmicznej muzyce.
Po wspólnych zabawach i konkursach najmłodsi przygotowali się do spania, rozkładając
przyniesione przez siebie karimaty, śpiwory i poduszki. Zasiedli przed ekranem i odbyła się projekcja filmu animowanego „Strażnicy marzeń”. Gdy
dzieci już zasnęły, odwiedził je sam Pan Andersen,
obdarowując przepięknymi baśniami swego autorstwa. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dobrą zabawę, a Pani Jolancie
Kamaryk za pomoc i zaangażowanie.
Dorota Olszewska

Kultura

Sukces grup tanecznych RYTMIX w Ozimku
23 marca w Tarnowie Opolskim odbyły się eliminacje
do XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. Po zmaganiach, w których udział brało 35 zespołów w 41 choreografiach,
do finałów zakwalifikowało się czternaście układów tanecznych,
w tym nasza grupa Rytmix I, startująca w kategorii dziecięcej
z programem „W ogrodzie” oraz osiem zespołów do konkursu
„Promocje”, w tym grupa Rytmix II w kategorii młodzieżowej.
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12 kwietnia podczas konkursu „Promocje” w Ozimku nasza starsza grupa Rytmiksu, dzielnie walcząc, zajęła drugie miejsce w swojej kategorii tanecznej – disco-dance. Z kolei z konkursu finałowego, który odbył się 13
kwietnia w kategorii inscenizacja taneczna, nasze tancerki przywiozły trzecie miejsce, udowadniając po raz kolejny, że taniec w Niemodlinie stoi
na wysokim poziomie.
Dla grupy młodszej występ na deskach sceny w Tarnowie Opolskim był debiutem w konkursie, jednak pomimo tego, udało się pokonać olbrzymią konkurencję i zakwalifikować do finału, co świadczy o tym, jak wiele ciężkiej i bardzo
owocnej pracy włożyli w całe przedsięwzięcie mali tancerze.
Rytmix I: Natalia Basztabin, Karolina Budnik, Milena Cempa, Martyna
Charchut, Julia Chwałek, Natalia Grzanka, Anna Hildebrand, Wiktoria Kobiela,
Wanessa Krawczyk, Zuzanna Krawczyk, Oliwia Litwinowicz, Bianka Maliniowska,
Maria Oleksy, Oliwia Ostrowska, Joanna Paluszkiewicz, Dominika Piwko, Noela
Rawska, Zofia Rogala, Izabela Rosińska, Daria Sulikowska, Milena Syta, Julia Urzędowska, Emilia Wacyra, Sandra Warda, Julia Wąchała, Oliwia Włodarczyk,
Marcelina Zaremba.
Rytmix II: Emilia Badeja, Emilia Bednarska, Adela Diłaj, Łukasz Dwojak, Natalia Dwojak, Wiktoria Habiak, Karolina Janiak, Oliwia Koteluk, Ola Petka, Martyna Piwko, Wiktoria Salata, Agata Wilczek, Natalia Wójcik.
Instruktor zespołów: Karolina Micuń.
Dziękujemy wszystkim naszym kibicom
za doping oraz mocne trzymanie kciuków!
Karolina Micuń

Wyposażenie studia nagrań
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie, w ramach działania 413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
objętego
PROW na lata 20072013 w zakresie małych Projektów, realizuje projekt „Wyposażenie studia nagrań w Ośrodku Kultury w Niemodlinie”.
Projekt zakłada wyposażenie studia nagraniowego wraz z pomieszczeniem odsłuchowym w profesjonalny sprzęt (mikrofony, monitory odsłuchowe,
interfejs audio, oprogramowanie etc.) oraz połączenie wszystkich tych urządzeń z salą widowiskową i salą konferencyjną. Umożliwi to nagrywania wokalistów i zespołów muzycznych oraz wszystkich imprez kulturalnych odbywających się w Ośrodku Kultury. Całość projektu obejmującego zakup
sprzętu wynosi 40.741,82 zł, z czego kwota dofinansowania to 25.000 zł.
Katarzyna Paszula-Gryf

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

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

Zespół wokalny
dla seniorów
w Niemodlinie
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie powstał zespół wokalny dla seniorów. Jego opiekunem jest Kazimierz Piekarski. Nowy zespół
zaprasza wszystkich chętnych
do wspólnego śpiewania w każdy
wtorek o godz. 17.00 do Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.

To już drugi zespół dla seniorów
działający przy niemodlińskim Ośrodku Kultury. Pierwszy zespół to znane
wielu osobom „Graczanki”, który swoje próby ma w ZDK w Graczach i również jest prowadzony przez Kazimierza
Piekarskiego.
Red.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie wyróżniony
Miło nam zakomunikować, że w uznaniu szczególnych zasług dla popularyzacji polskiej sztuki karykatury oraz organizowanie Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” Ośrodek Kultury w Niemodlinie został wyróżniony przez prezesa SPAK Witolda Mysyrowicza Honorową Odznaką 25 -Lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.
Red.

Dorota Zysiak
laureatką konkursu
Bardzo Wielka Woda
we Wrocławiu
22 marca br. wokalistka Ośrodka
Kultury w Niemodlinie Dorota Zysiak
zdobyła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Twórczości Agnieszki Osieckiej „Bardzo
Wielka Woda” we Wrocławiu. Podczas
koncer tu laureatów wykonała pio-

sen kę „Gaj”.
W gali finałowej wystąpiła
także Aleksandra Kaleta, laureatka nagrody
Grand Prix zeszłorocznej edycji kon kur su.
Przygotowanie
muzyczne: Katarzyna Paszula-Gryf i Paweł
Ostrowski.
Red.
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O Witoldzie Lubinieckim
wspomnienie serdeczne
Część II
Przemożny wpływ na wybór Jego kierunku studiów wywarł ks. J. Biłyk, który zauważył nieprzeciętne
zdolności artystyczne swego ucznia. Ksiądz Jerzy, syn
ostatniego wojewody lwowskiego, był absolwentem
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Posiadał bogaty zbiór cennych obrazów o tematyce historycznej, obyczajowej i religijnej.
Zapraszał swego ucznia Witolda na plebanię i prezentował swoją kolekcję, pokazywał Mu dzieła znanych
polskich malarzy, jak m.in. Wojciecha Kossaka (1857
– 1942), Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936), Józefa Pankiewicza (1866 – 1940) i wprowadzał Go
w świat sztuki i malarstwa. Witold – zauroczony obrazami, o których istnieniu nie miał pojęcia oraz rozmowami i przyjaźnią księdza – nie miał już wątpliwości, jaki wybrać kierunek studiów.
Po maturze (1958 r.) przegapił termin egzaminów
wstępnych na wyższą uczelnię i jeden rok przebywał

na kierunku wychowania plastycznego w Studium
Nauczycielskim w Opolu. W latach 1959–1964 odbył
studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam, u prof. Stanisława
Borysławskiego, przedstawił pracę magisterską z zakresu malarstwa. Oceniono ją jako bardzo dobrą
i po złożeniu egzaminu magisterskiego, również z wynikiem bardzo dobrym, uzyskał w dniu 15 VI 1964 r.
dyplom magistra sztuk plastycznych.
Już jako dorosły, samodzielny młody człowiek,
wyjechał z nakazem pracy do Szczecinka, gdzie początkowo pracował jako nauczyciel plastyki w Liceum
Pedagogicznym (1964–66), a następnie pełnił obowiązki kierownika Wydziału Kultury Powiatowej Rady
Narodowej. Po odpracowaniu nakazu pracy porzucił
pracę etatową i przez wiele lat wykonywał różne prace plastyczne zlecane przez Pracownię Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Robił wówczas projekty, reklamy wizualne, wystroje wnętrz, projekty znaków firmowych
i zajmował się też malarstwem ściennym. Miał własną
pracownię. Uczestniczył w plenerach i wystawach.
W 1974 r. przeprowadził się do Słupska. Był tam
członkiem Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), przewodniczącym Oddziału ZPAP, prezesem Okręgu ZPAP. Inicjował również i organizował poważne imprezy artystyczne. W latach 1976–1980
organizował spotkania plastyków z całej Polski w ramach plenerów wzornictwa tworzyw sztucznych.
Od 1984 r. rozpoczął (jako malarz i organizator)
nową edycję plenerów pod nazwą „M – jak morze”,
których plonem była kolekcja dzieł wielu artystów
polskich i zagranicznych, zgromadzona w Biurze Wystaw Artystycznych (BWA) w Słupsku.
Utworzył ponadto Bałtycką Galerię Sztuki w Ustce
– mieście, w którym zamieszkał na stałe. W 1989 r. Witold przeprowadził się do wybudowanego tam domu,
gdzie zamieszkał wraz z żoną Leokadią – filologiem rosyjskim i dziennikarką „Głosu Koszalińskiego – Głosu
Słupskiego”. Miał dwóch synów: Borysa i Marcina.
Witold Lubiniecki stał się znanym i szanowanym
malarzem-marynistą, którego prace były i są popularne w kraju i poza granicami Polski. Brał udział w 200
wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, b. Jugosławii, Holandii, Szwecji, Włoszech, Gra-

Chrobry – Sośnie
Pod takim hasłem przebiegał wielkanocny kiermasz, który rada rodziców Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie, wspólnie z młodzieżą i nauczycielami, zorganizowała w dniu 26
marca 2013 r. W realizację projektu włączyli się z wielkim zaangażowaniem
uczniowie każdej klasy, przygotowując
dekoracje wielkanocne lub świąteczne
ciasta. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i życzliwości kupujących, zebraliśmy 1 684,24 zł. Całą kwotę
przekazaliśmy na rehabilitację Bartka
– naszego starszego kolegi i mieszkańca
Niemodlina. Realizacja takich przedsięwzięć pokazuje, jak wiele dobra może
uczynić człowiek człowiekowi, bo przecież „to, co czynimy, jest kroplą w oceanie
potrzeb, ale bez nas ocean byłby o jedną
kroplę mniejszy”.

31. urodziny drużyny
„Galimatias”
Ostatnim wydarzeniem naszych przygód był biwak „Śladami Szarych Szeregów”
z okazji urodzin 53 WŚDHiH „Galimatias”
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w którym uczestniczyło ponad 50 harcerzy.

Tatiana Śnieżek
Odbył się on w Rzędziwojowicach, w świetlicy
wiejskiej, w dniach 16-17.03.2013 r. Zaczął się on

cji i Japonii. Zaprezentował 50 wystaw indywidualnych
w Polsce, Niemczech i Grecji. Jego prace znajdują się
w zbiorach muzealnych: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Okręgowych w Koszalinie i Toruniu,
Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Miejskim w Kappein (Niemcy) oraz w Międzynarodowej Galerii Sztuki Współczesnej w Strumicy (Macedonia). Stałe kolekcje jego obrazów posiadają: Bank Handlowy SA
w Warszawie (50), Firma Leasingowa „Quantum”
w Słupsku (25), Przedsiębiorstwo Budownictwa Regionalnego w Słupsku (20), kościół p. w. Najświętszego
Zbawiciela w Ustce (14), ponadto pojedyncze obrazy
posiadają kościoły: parafialny w Niemodlinie (św.
Maksymiliana Kolbego) i w Starokonstantynowie oraz
osoby prywatne, m. in.: prof. Józefa Okrzesa – 2, Damian Tomczyk – 1.
Lubiniecki był laureatem wielu nagród w konkursach środowiskowych na terenie Pomorza oraz drugiej
nagrody w międzynarodowym konkursie malarstwa
marynistycznego w Fiera di Ostelato we Włoszech.
Za działalność artystyczną i społeczną uhonorowany został wysokimi odznaczeniami i prestiżowymi
tytułami (o czym już wspominaliśmy) oraz nagrodami:
ministra kultury i sztuki, wojewody słupskiego, prezydenta Słupska (nagroda I stopnia), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i medalem „Zasłużony dla Polskiej
Marynarki”.
W celu wykonywania szkiców do obrazów i zdobywania inspiracji – jako żeglarz przepłynął jachtami
po morzach 5 tysięcy mil morskich. Odbył podróże artystyczne do Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Francji, Anglii, Niemiec, Włoch, Macedonii, Grecji,
Tunezji oraz na Krym (Ukraina).
Witold Lubiniecki – społecznik i artysta o międzynarodowym uznaniu – zmarł 4 XI 2012 r. po długiej
chorobie. Pochowany został w Ustce z wielkimi honorami. Zasłużył sobie na rzecz najcenniejszą: trwałą
obecność nie tylko w historii sztuki i pamięci miłośników swej twórczości, lecz także w pamięci obecnych
i przyszłych pokoleń uczniów Jego macierzystego liceum i mieszkańców Niemodlina.
Prof. zw. dr hab. Damian Jerzy Tomczyk
absolwent LO w Niemodlinie (rocznik 1960)
od apelu wyznaczającego kadrę biwaku oraz przedstawienia planu biwaku. Po apelu odbyła się kilkugodzinna
gra terenowa, na której było bardzo
wesoło i wszyscy świetnie się bawili.
Następnie był ciepły obiad przygotowany przez nasze druhny, warsztaty
z musztry i śpiewanie harcerskich piosenek. W nocy odbyło się ognisko obrzędowe drużyn „Mroczne miśki”, „Ciche Cienie”, „Galimatias”, „Ignis”
i „Bastion”, na którym kilka harcerek
i zuchów złożyło przyrzeczenie i, co
najważniejsze, rozstrzygał się wybór
drużynowej „Galimatiasu”. O granatowy sznur walczyły dwie równe sobie
i wspaniałe druhny: dh Dominika i dh Karolina. Ówczesna drużynowa dh Daria miała trudny wybór,
do samego końca nie mogła dokonać wyboru, która z druhen zasłużyła na miano drużynowej. Gdyby
mogła, oddałaby drużynę obu. Jednak na czas próby trzech miesięcy, obie przewodniczą „Galimatiasowi”, a już na obozie zapadnie ostateczna decyzja.
Dwudniowy biwak był pełen radości, wzruszeń, śmiechu oraz licznych zabaw. Niejedni mówią, że był to
biwak najlepszy, na jakim byli.
Barbara Szklarska
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Chrobry jest dobry
…na wiosnę
21 marca mury Zespołu Szkół w Niemodlinie opanowali rycerze. Przybyli tu razem
ze swoim wodzem – królem Bolesławem

Chrobrym. W ten sposób uczniowie i nauczyciele z Chrobrego świętowali Dzień Patrona Szkoły.
Termin nie został wybrany przypadkowo, jest to
bowiem data decyzji o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie. W dobry nastrój wprowadziły wszystkich przedszkolaki (grupa pięcio– i sześciolatków) z Publicznego Przedszkola im. Kubusia
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Puchatka w Niemodlinie, które zatańczyły dziarskiego krakowiaka i nastrojowego menueta. To już kolejna wspólna impreza i, jak było widać po owacyjnym
przyjęciu małych tancerzy, pomysł takiej formy
współpracy podoba się zarówno starszym, jak
i młodszym. Za to bardzo serdecznie dziękujemy p.
dyrektor T. Radziszewskiej i nauczycielkom p. M. Wysockiej i E. Leszczyńskiej-Pijet.
W dalszej części uroczystości młodzież Zespołu
Szkół wystawiła inscenizację historyczną, przedstawiającą najważniejsze etapy życia naszego patrona
– przybycie św. Wojciecha, jego śmierć, wykupienie
ciała męczennika przez Chrobrego, wojny polsko-niemieckie, zjazd gnieźnieński i koronację Bolesława
Chrobrego na piewrszego króla Polski. Nie zabrakło
rycerskich pojedynków, a także dworskich śpiewów
i tańców w wykonaniu dam dworu. Po inscenizacji
nadszedł czas na zabawę plebejską i turniej rycerski,
oczywiście w wydaniu uwspółcześnionym. Konkurencje były rozmaite: budowanie zamków, wykonywanie średniowiecznych ozdób, rzuty do celu. Każdy
uczestnik otrzymywał drobny upominek.
Całą imprezę przygotowały i sprawnie poprowadziły nauczycielki historii – p. Ewa Skura-Prajel
oraz p. Iwona Matura-Pacholik z pomocą sporej
grupy uczniów Zespołu Szkół. Następna taka zabawa za rok.
Elżbieta Woźniak

Finalista ze Szkoły Podstawowej w Rogach
W pierwszym dniu wiosny dotarła do naszej szkoły miła wiadomość. Uczeń klasy trzeciej – Konrad
Gutmański – został finalistą Ogólnopolskiego Stypendialnego Projektu Edukacyjnego „Stypendiada”.
Konrad, uzyskując 44 punkty na 50 możliwych, zajął IV miejsce w Polsce w konkursie czytelniczym „I Ty
bądź czytelny!”.
W Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej, która odbyła się w dniach 21-29 listopada 2012 r., wzięło udział pięciu
uczniów klasy trzeciej naszej szkoły, którzy rywalizowali w konkursach: czytelniczym „I Ty bądź czytelny”, ortograficznym „Ortograf”, matematycznym „Plus-Minus” i plastycznym „Kreska”. Są
to: Olga Prochera, Oliwia Muszyńska, Szymon Muszyński i Sara
Paluszkiewicz. Gratulujemy uczniom uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów!
Jolanta Siedlak

Wielka wanna pełna radości i poniedziałki, które kochamy

Sukcesy sportowe „Dwójki”

„Nie lubię poniedziałku”
– słyszymy często z ust dorosłych. My wręcz przeciwnie
– czekamy na nie z niecierpliwością.

Dnia 26 marca 2013 r. w Brzegu odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Opolskiego
w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych. W turnieju wzięło udział po 13 drużyn chłopców i dziewcząt. Po ostrej i zaciętej rywalizacji, drużyna dziewczyn ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie,
w składzie: Patrycja Białowąs z kl. III oraz Laura Skirzewska z kl. IV b, zajęła III miejsce, zdobywając puchar i brązowe medale. Natomiast drużyna w składzie: Oktawia Walków z kl. VI oraz Karolina Janiak
z kl. VI zajęła V miejsce. Kolejny reprezentant naszej
szkoły, Filip Mróz z kl. IV a, wziął udział w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Przeglądu Spor towego w Tczewie. Gratulujemy naszym
spor towcom dobrych wyników. Życzymy dalszych
sukcesów sportowych w zawodach indywidualnych
oraz zespołowych.
Barbara Olszewska
Magdalena Gibas

Od połowy marca, właśnie w poniedziałki i czwartki, zaraz po lekcjach
wsiadamy w autobus, który wiezie nas
prosto pod drzwi tułowickiej pływalni.
Tam, pod bacznym okiem przemiłych
instruktorów, uczymy się pływać.
Przed nami jeszcze 11 z 14 niezwykłych lekcji, po których z pewnością
każdy z nas powie: „Już pływam – czuję się bezpiecznie nad wodą”. Dziękujemy pomysłodawcom, organizatorom i sponsorom programu.
Uczniowie klas trzecich niemodlińskiej „Jedynki”

PULS
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Tylek z III bg oraz Adam Kaczkowski i Paulina Żmuda z II bg. Konkurs polegał na pisemnym teście
sprawdzającym umiejętność słuchania, czytania
i struktur leksykalno-gramatycznych. Nasi uczniowie osiągnęli wysokie noty: Bieniek Kamil – 43 pkt,
Żmuda Paulina – 41 pkt, Tylek Michał – 40 pkt, Grin
Dominika – 35 pkt, Adam Kaczkowski – 46 pkt,
na maksymalną ilość 60 pkt. Wynik Adama Kaczkowskiego pozwolił mu na udział w części ustnej,
do której zakwalifikowało się tylko 7 spośród 50
uczestników. Adam ostatecznie zajął 6. miejsce. Gratulujemy naszym dzielnym, odważnym uczniom walczącym o puchar i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Buczek

Już nadchodzi wiosna
Pierwszy dzień wiosny często nazywany jest przez uczniów „Dniem wagarowicza”. Społeczność uczniów SP nr 2 również opuściła szkolne mury, jednak
spędziliśmy ten dzień bardzo kulturalnie.
Po krótkim pobycie w szkole udaliśmy się do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl pt. Światełko. Zanim jednak do wyjazdu doszło, rozstrzygnięty
został konkurs na wystrzałową marzannę. Wszystkie
kukły były oryginalne i miały swój niepowtarzalny
charakter. Po burzliwej naradzie jury zdecydowało,
że każda marzanna zasługuje na uznanie, wobec
czego uczniowie w nagrodę otrzymali słodkie upominki. Następnie cała szkoła wraz z marzannami
udała się na spacer po niemodlińskim rynku. Dzieci
śpiewem i okrzykami witały wiosnę. W radosnych nastrojach barwny korowód wrócił do szkoły. Również
w tym dniu został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wiersz o wiośnie, zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Pierwsze miejsce otrzymała Wiktoria Zalewska z kl. II, drugie miejsce zajęła Nikola
Mkitów z kl. III, natomiast trzecie miejsce przyznano
Karolinie Ściepłek z kl. IV b. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
A oto nagrodzony wiersz:
Już nadchodzi wiosna
Kolorowa i radosna
Słychać ptaszki dookoła
Słonko wszystkie dzieci woła
Łąka, pole się zielenią
Tulipany się rumienią
Krokus śmieje się radośnie
I z daleka macha wiośnie
Panna Wiosna jest wesoła
I tańcuje dookoła
Pierwsze pąki już na drzewach
I zielenią świat rozbrzmiewa
Wiktoria Zalewska, kl. II
Magdalena Gibas

Konkurs języka angielskiego
dla gimnazjalistów
Dnia 25 marca 2013 r. odbył się drugi etap
Konkursu Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół nr 5 w Opolu. Z naszej szkoły zakwalifikowali się: Kamil Bieniek, Dominika Grin i Michał

Konkurs
Przyrodniczo-Ekologiczny
w Tułowicach
14 marca br. uczniowie Zespołu Szkół w Niemodlinie w składzie: Paulina Żmuda, Wioleta Pałka i Michał Tylek, brali udział w czwartej edycji Konkursu Przyrodniczo–Ekologicznego zorganizowanego przez
Zespół Szkół w Tułowicach. Uczestnicy zmagali się
z pytaniami, które dotyczyły głównie podstaw ekologii, zagrożeń dla wody, gleby i powietrza oraz sposobów przeciwdziałania im. Po trwającym 60 minut teście, uczestnicy wraz z opiekunami mogli zwiedzić
szkołę, zjeść ciepły posiłek w stołówce szkolnej oraz wysłuchać krótkiego koncertu sygnalistów. W konkursie
wzięło udział 25 gimnazjalistów z Korfantowa, Łambinowic, Głuchołaz i Prudnika. Uczennica naszego
gimnazjum Paulina Żmuda wywalczyła zaszczytne III miejsce, a Wioleta i Michał otrzymali wyróżnienia za zajęcie 9. i 10. miejsca. Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Bartoszewska

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
W siedzibie JRG Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.
Do rywalizacji stanęli uczniowie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Turniej składał się z części pisemnej i ustnej,
do której kwalifikowało się po pięcioro najlepszych
zawodników z każdej kategorii wiekowej. Szczególnie
dużo emocji dostarczyła część ustna, bowiem uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją w obecności pozostałych uczniów i ich opiekunów. Pytania były trudne, dotyczyły m.in. historii
pożarnictwa, sprzętu i zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Gminę Niemodlin reprezentowali uczniowie PSP w Rogach, PG w Graczach i ZS
w Niemodlinie (w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Spośród reprezentantów naszej gminy najlepsze wyniki uzyskali Dominika Kaczmarska
z PSP Rogi oraz Kamil Skroś z Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie, którzy wywalczyli czwarte
miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
Turniej uatrakcyjnił specjalnie przygotowany pokaż akcji ratowniczej z użyciem wozów bojowych.
Nad sprawnym przebiegiem całej imprezy czuwał
dowódca niemodlińskiej jednostki – młodszy brygadier Krzysztof Kuniec.
Elżbieta Woźniak

Patrzy z domu Ojca
i nam błogosławi
To tytuł wieczoru słowa, obrazu, dźwięku i milczenia, jaki przygotowała społeczność Zespołu Szkół
im. Bolesława Chrobrego dla upamiętnienia 8. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Montaż słowno–muzyczny był przedstawiany w kościele parafialnym w Niemodlinie w dniu 2 kwietnia 2013 roku, po mszy
wieczornej. W programie wystąpili: prowadzący: Paweł Banaś i Bogusia Brykowska, flet – Dawid Kuratnik, wiersze: Agnieszka Karbownik, Wiktoria Bilińska,
Tomasz Pietraszko, Iwona Sikorska, Michał Opalony,
Kamil Pora, podkład gitarowy – Julia Paluch, śpiew
solowy – Mar ta Myśliwiec, operatorzy dźwięku
– Krzysztof Bawełkiewicz, Marcin Kotwica, schola
pod kierunkiem Iwony Lipczyńskiej: Marta Bawełkiewicz, Agnieszka Karbownik, Mateusz Karbownik,
Wiktoria Bilińska, Agnieszka Czajka, Dominika Kaczkowska, Marta Chłopecka, oprawa graficzna: Tatiana Diłaj, Kamil Rodechau, Patryk Łucarz, Szymon
Mickiewicz, Bartek Romanowski, Szymon Ankiewicz.

W programie wykorzystano fragmenty wypowiedzi papieża–pielgrzyma do rodaków, wiersze napisane przez papieża–poetę i utwory muzyczne
z koncertów: Tu es Petrus, Santo subito. Program
przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół: Dorota Moździerska i Tatiana Śnieżek.
Tatiana Śnieżek

Przedszkolaki z ,,Dinolandii”
pożegnały zimę
W czwartek 21 marca 2013 r. w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Dinolandia” w Niemodlinie pożegnały zimę.
Nasze przedszkolaki, wraz ze swoją panią, przygotowały wspaniałą marzannę – symbol zimy, z którą dumnie paradowały w okolicach przedszkola.
W tym dniu wszystkie nasze pociechy oraz panie,
ubrane były, oczywiście, na zielono. Wychowawczyni przygotowała specjalnie na ten wyjątkowy dzień
ciekawe zabawy i konkursy. Po radosnej zabawie,
dzieci otrzymały słodkie upominki oraz wiosenne
medale. Pogoda co prawda zdawała się świadczyć
o tym, że zima nigdzie się nie wybierała, ale pozostawało mieć nadzieję, że spalenie kukły marzanny
przyśpieszy te cieplejsze dni, na które wszyscy już nie
mogliśmy się doczekać.
Renata Jankiewicz

Podsumowanie konkursów
przedmiotowych dla gimnazjów
Na początku kwietnia zakończyły się
gminne etapy konkursów przedmiotowych

Edukacja
dla gimnazjów. Rywalizowali w nich
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz gimnazjum Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego.
Łącznie odbyło się 11 konkursów, w 2 zwyciężyli gimnazjaliści z Graczy, a w 9 gimnazjaliści
z Chrobrego. Największy sukces odniosły uczennice p. J. Jasińskiej, nauczycielki matematyki ZS
w Niemodlinie, które zostały finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla
uczniów szkół gimnazjalnych. Są to Paulina Żmuda
i Dominika Zbroja. Gratulacje.
Na wyróżnienie zasługują też uczniowie klasy
drugiej gimnazjum, którzy z powodzeniem rywalizują w konkursach ze starszymi kolegami. Są to Julia
Kwiecińska, Adam Kaczkowski, Grzegorz Kardasz
i Paulina Żmuda. Paulina została niekwestionowaną
„królową” konkursów. W tym roku szkolnym wzięła
udział w 7 konkursach przedmiotowych, a także
w kilku tematycznych m.in. wiedzy o BHP w rolnictwie, ekologicznym czy też turnieju wiedzy pożarniczej. Poza sukcesami w nauce, Paulina odnosi znaczące sukcesy spor towe, o których mogliśmy
przeczytać w poprzednich numerach Pulsu. Wielkie
uznanie dla twojej pracy, Paulino.
Elżbieta Woźniak

Podsumowanie szkolnych
rozgrywek w Halowej Piłce
Nożnej Zespołu Szkół
w Niemodlinie
Dnia 15.03.2013 r. zakończyły się szkolne rozgrywki w Halowej Piłce Nożnej klas
gimnazjalnych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Rozgrywki
rozpoczęły się 21.02.2013 r. Do gry zgłosiło się sześć drużyn reprezentujących klasy:
Ia, Ib, IIa, IIb, IIIb i IIIc. Rywalizowały one ze
sobą systemem każdy z każdym. Zostało
rozegranych 15 meczów. Spotkania odbywały się w hali widowiskowo-spor towej
OSiR-u w Niemodlinie.
Zwyciężyła drużyna klasy Ib (4 wygrane mecze
i 1 remis) w składzie: Patryk Słodkowski, Miłosz Błoński, Kamil Malinowski, Mateusz Bawełkiewicz, Michał
Pieniacha, Mateusz Kopiniak, Bartek Pabian, Rafał
Kluska, Mikołaj Wojtasiak. Drugie miejsce zajęła klasa IIIc (4 wygrane, 1 porażka), trzecie miejsce – klasa IIa (3 wygrane, 2 porażki). Pozostałe miejsca: 4
– IIIb, 5 – IIb, 6 – Ia. Królem strzelców szkolnych rozgrywek HPN został Patryk Słodkowski z klasy Ib, który zdobył 8 bramek.
Zwycięzcy otrzymali medale i dyplom dla drużyny,
miejsca drugie i trzecie dyplomy, a najlepszy strzelec
– statuetkę i dyplom. Nagrody ufundowali: rada rodziców Zespołu Szkół w Niemodlinie i OSiR w Niemodlinie.
Organizatorami i prowadzącymi szkolne rozgrywki HPN byli nauczyciele wychowania fizycznego
Zespołu Szkół w Niemodlinie: Ryszard Donajski i Anna Zdanowska oraz OSiR w Niemodlinie.
Ryszard Donajski

Powiatowy finał w szachach
drużynowych w Chrobrym
W dniu 12 marca 2013 roku w Zespole
Szkół w Niemodlinie odbył się finał powia-
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Wielkanocny zajączek

towy w szachach drużynowych szkół podstawowych i gimnazjów.
Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna
w składzie: Piotr Sudoł (2A G), Ilona Szlufik (3A G),
Kamil Ochman (3A G) i Marlena Piotrowska (3C G).
Nasza drużyna zajęła 2. miejsce, ustępując tylko
zwycięzcom – Gimnazjum Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich. O miejscu, pomimo remisu 2:2 w bezpośrednim meczu, zadecydowała porażka na pierwszej szachownicy. Najlepszy wynik indywidualny
uzyskali Kamil Ochman i Ilona Szlufik. W kategorii
szkół podstawowych zwyciężyła drużyna Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie. Oto szczegółowe wyniki turnieju.
Gimnazja:
PG Zagwiździe – ZS Zimnice Wielkie 0:4
ZS Niemodlin – ZS Zimnice Wielkie 2:2 (wynik
na 1 szachownicy 0:1)
ZS Niemodlin – PG Zagwiździe 2,5:1,5
Szkoły podstawowe:
PSP Osowiec – ZSP Grabin 2:2 (wynik na 1 szachownicy 0:1)
Arkadiusz Lelek
Opiekun koła szachowego ZS w Niemodlinie

„Są takie święta raz do roku, co budzą
życie, budzą czas. Wszystko rozkwita
w słońca blasku i w naszych sercach radość trwa”.
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym
świętem chrześcijańskim, uroczyście obchodzonym
w naszym kraju. Wiąże się ona z licznymi obrzędami i zwyczajami zachowanymi do dnia dzisiejszego.
W Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie przez cały tydzień
odczuwało się atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Przedszkolaki malowały i wyklejały kolorowe pisanki, robiły kurczaczki i baranki oraz siały
rzeżuchę. Uczyły się także wierszyków i piosenek
o tematyce wielkanocnej oraz uczestniczyły w wielu
zabawach związanych ze świętami. 27 marca odwiedził przedszkole niezwykły gość w zimowej szacie
– wielkanocny zajączek. Chociaż był bardzo płochliwy i skryty, nie miał problemu z pozostawieniem
w wielu gniazdach słodkich upominków dla dzieci.
Odszukanie ich wśród krzewów i huśtawek ogrodu
przedszkolnego sprawiło dzieciom wiele radości.
Aleksandra Grabowska

Wizyta studentów nyskiej PWSZ
w Chrobrym

Turniej warcabowy
W świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie odbył się Turniej Warcabowy, który
wpisał się już w tradycję szkoły, bowiem cieszy się
ogromną popularnością wśród uczniów. W turnieju
brali udział zarówno uczniowie klas młodszych, jak

i starszych. Turniej został podzielony na dwie kategorie: klas młodszych (kl. I–III) oraz klas starszych
(kl. IV-VI). Walka w obu kategoriach była zacięta i każdy uczestnik starał się zdobyć jak największą liczbę
punktów, aby zdobyć najwyższe miejsce na podium.
W kategorii klas młodszych laureatami zostali: I miejsce Dominik Mucha, II miejsce Dominik Walas, III miejsce Karolina Lasman. W kategorii klas starszych miejsca na podium przypadły: I miejsce Mariusz
Pejs, II miejsce Jakub Mróz, III miejsce Alicja Rozkrut.
Monika Wąchała

W czwar tek 11 kwietnia br. Zespół
Szkół w Niemodlinie gościł studentów
z Koła Naukowego COR z PWSZ w Nysie,
którzy spotkali się z uczniami klas trzecich
gimnazjum i klas trzecich liceum.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zakresu
wiedzy i umiejętności wymaganych od ratowników
medycznych, sposobu prowadzenia akcji ratowniczych w różnych sytuacjach kryzysowych oraz osiągnięć nyskiego koła. Następnie studenci zaprezentowali pokaz czynności, jakie wykonuje profesjonalny
Zespół Ratownictwa Medycznego na miejscu wypadku. W kolejnym etapie przyszedł czas na wyjaśnianie pytań stawianych przez zebraną młodzież.
Po zakończeniu części wykładowej, chętni uczniowie
mogli zweryfikować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod czujnym
okiem starszych kolegów. Jak to zwykle bywa, szybko okazało się, że większości łatwiej dyskutować
za plecami kolegów, niż samodzielnie „reanimować”
fantoma. Na szczęście nasi instruktorzy byli bardzo
cierpliwi i setki razy powtarzali odpornym na wiedzę,
jak prawidłowo postępować w przypadku zachłyśnięcia, zatrzymania krążenia, omdlenia itp.
Spotkanie jest wynikiem podpisanej wcześniej
umowy pomiędzy PWSZ w Nysie a Zespołem Szkól
w Niemodlinie, który od przyszłego roku szkolnego
otwiera klasę licealną ratownictwa medycznego.
Elżbieta Woźniak
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora OSiR-u Chłopców
W dniu 13 kwietnia, w hali OSiR-u w Niemodlinie, odbył się Halowy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR-u – Krzysztofa Kubiaka. W turnieju wystąpiło sześć ekip. Najlepszą drużyną w stawce okazał
się zespół F. A Niemodlin, który z kompletem zwycięstw, nie dał szans przeciwnikom i zgarnął główne trofeum.
W turnieju nagrodzono również najlepszego strzelca Piotra Dudę (F. A. Niemodlin), najlepszego bramkarza
Patryka Kuzdrowskiego (Zieloni Ligota Tuł.) i najlepszego zawodnika Mateusza Kownackiego (F. A. Niemodlin). Wszystkie nagrody wręczał Dyrektor OSiR-u w Niemodlinie Krzysztof Kubiak, który pogratulował
wszystkim sportowej postawy i życzył dalszych sukcesów sportowych i osobistych.
OSiR Niemodlin

Podziękowania UKS OSiR Jedynka Niemodlin
Sekcja futsalu Uczniowskiego Klubu Sportowego OSiR Jedynka Niemodlin pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom za pomoc przy organizacji pracy sekcji futsalu.
W dniu 17 listopada 2013 roku w Niemodlinie o godzinie 18.00, nasza drużyny zainaugurowała
rozgrywki w II Ogólnopolskiej Lidze Futsalu. Premierowy sezon nie był zbyt udany, ale jako absolutny beniaminek, sprawiliśmy kilka miłych niespodzianek, odbierając punkty choćby naszym lokalnym rywalom
z Brzegu i Komprachcic, a w pozostałych kilku meczach np. z Mikołowem czy z Gorzyczkami, też postraszyliśmy naszych przeciwników, odnotowując minimalne, jednobramkowe porażki.
Szanowni Państwo, nie byłoby premierowego sezonu bez licznych sponsorów i ludzi, którzy nas wspierali, a za pośrednictwem „Pulsu Niemodlina” pragniemy podziękować naszym wszystkim sponsorom:
1. Gmina Niemodlin – Burmistrz Pan Mirosław Stankiewicz
2. Firma Centrum Niemodlin – Pan Eryk Wiercimok
3. Firma Larix – Pan Henryk Dec
4. Firma Euro Tam Tułowice – Pan Zbigniew Paradowski
5. Firma Vogel&Noot – Pan Sławomir Langner,
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie – Pan Dyrektor Krzysztof Kubiak
7. Agencja Reklamowa Covebo – Pan Marcin Kulik
8. Firma Parytet – Pani Aleksandra Dopierała
9. Euroservicess Polska – Pan Andrzej Kristman
10. Cegielnia Niemodlin – Pan Józef Jakubik
11. PSP nr 1 w Niemodlinie – Pani Krystyna Dżaluk
12. Przetwórstwo Spożywcze – Pan Wiesław Grygiel
13. Pizzeria Primavera – Pani Renata Szpiech
Specjalne podziękowania należą się również naszej wspaniałej obsłudze, czyli Pani Irenie Środa, Sandrze i Patrycji Dec, Panu Janowi Lipczyńskiemu, Romanowi Oszywa i Jerzemu Pufce.
Podziękowania w imieniu sekcji futsalu UKS OSiR Jedynka Niemodlin składają:
Zbigniew Weber, Kazimierz Krzesiński i Marcin Janik
Zwycięzcy w kategorii junior i senior

Pierwsze zawody spławikowe w tym roku
W dniu 7 kwietna 2013 r. na Stawie „Z wyspą”
w Niemodlinie-Sadach odbyły się pierwsze w tym roku zawody w dyscyplinie spławikowej, zaliczane
również do klasyfikacji Grand Prix „wędkarz roku 2013”. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach
tj. junior (do 19 lat) oraz senior (pozostali uczestnicy). W zawodach, pomimo zimowej aury (2 st C),

„Trójka”, ale z dużym plusem
dla młodych koszykarzy
Nasi młodzi adepci koszykówki
UKS Jedynka, dla których był to pierwszy sezon rozgrywek na hali, po pierwszej kolejce przekonali się, że jeszcze
długa droga przed nimi, aby móc regularnie toczyć pojedynki na wyrównanym poziomie z drużynami z miast,
gdzie tradycje koszykówki sięgają wielu lat wstecz.
Mimo wysokich przegranych w pierwszej
kolejce, nasi zawodnicy razem z trenerem Rafałem Krawcem, nie poddali się. Wyciągając wnioski z przegranych meczów, dalej sumiennie i rzetelnie pracowali na treningach nad swoimi
umiejętnościami indywidualnymi, jak i technikami taktycznymi obrony i ataku. W drugiej kolejce była widoczna poprawa, ale na pierwszą
wygraną trzeba było jeszcze poczekać.
W trzeciej kolejce, która odbyła się u nas,
w Niemodlinie, nasza drużyna znowu odnotowała progres, zarówno w meczu z Lublińcem,
jak i w spotkaniu z Otmuchowem, który przyniósł pierwsze zwycięstwo.
Trener Rafał Krawiec komentuje rozgrywki
w następujący sposób: – Miło jest zakończyć sezon wygranym meczem, jak i również cieszy
fakt, że zespół z kolejki na kolejkę prezentował
coraz lepszą grę. Przede mną, jak i zawodnikami, jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Potencjał, jaki posiada nasza drużyna, jest ogromny,
dlatego nie mogę się już doczekać kolejnego treningu. Chciałbym również podziękować dyrektorowi OSiR-u w Niemodlinie, jak i zarządowi
klubu UKS Jedynka Niemodlin, za wsparcie,
dzięki któremu było możliwe powołanie i założenie sekcji koszykówki w roku 2012.
Rafał Krawiec

wzięło udział 34 zawodników, jednak ryby w żaden
sposób nie chciały współpracować z wędkarzami.
Aby złowić cokolwiek, trzeba było wykazać się dużą
determinacją, cierpliwością i z konsekwencją odławiać ryby, których waga nie przekraczała 20 gram.
W kategorii juniorów zwyciężył Marian Olszewski,
a w kategorii seniorów Tadeusz Babiński. Największą rybę zawodów – leszcza za 350 pkt. złowił kolega Piotr Koch.

Kalendarz zawodów wędkarskich w 2013 r.
Data

Zawody

Dyscyplina

Miejsce

Możliwość startu

07-04-2013
27-04-2013

Rozpoczęcie sezonu
Zawody miedzyszkolne

Spławik
Spławik

Stawy w Niemodlinie
Stawy w Niemodlinie

05-05-2013
01-06-2013
23-06-2013

Mistrzostwa koła
Zawody na Dzień Dziecka
Puchar Burmistrza
Niemodlina (Dni Miasta)
Zawody spinningowe
Puchar zarządu
Zakończenie sezonu

Spławik
Spławik

Kanał Ulgi lub rzeka Odra w Opolu
Zalew rzeki Ścinawy

Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)
Uczniowie szkół podstwawowych i gimnazjów
z terenu gminy Niemodlin. Zawody eliminacyjne
do "okręgowej olimpiady".
Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U23, kadeci U14)
Dzieci z terenu gminy Niemodlin

Spławik
Spinning
Spławik
Spławik

Zalew rzeki Ścinawy

14-07-2013
11-08-2013
13-10-2013

Żwirownia w Lewinie Brzeskim
Stawy w Niemodlinie

Mieszkańcy gminy Niemodlin
Członkowie koła (katgoria "open")
Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)
Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)

Okolice

Obraz naszej gminy
W drugim tygodniu kwietnia na dobre przyszła wiosna. Z pól zniknął
śnieg, a szare chmury ustąpiły błękitowi nieba. Zrobiło się ciepło i drzewa

puściły pąki. Sielanka. Jednak niezupełnie. Odejście zimy obnażyło
przyzwyczajenia niektórych mieszkańców naszej gminy. W przydrożnych
rowach, na polach i w lasach widać zalegające wszędzie śmieci: różne
opakowania, ubrania, gruz budowlany, opony itd. Śmieci te zanieczyszczają
pola uprawne, powodują niedrożność rowów melioracyjnych, wyglądają
paskudnie, a ich posprzątanie kosztuje wszystkich podatników.

droga Szydłowiec-Rzędziwojowice

Las koło Gościejowic

ul. Korfantego

ul. Słoneczna

ul. Gościejowicka

ul. Korfantego

Weź mapę
z trasą i ruszaj!

Nareszcie skończyła się zima, a pogoda zachęca do wyjścia z domu i spędzania czasu przyjemnie i aktywnie. Dlatego
zapraszamy Czytelników „Pulsu Niemodlina” do wybrania się na wycieczkę rowerową. Mapa z trasami znajduje się
w środku gazety.
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Szlak „Wokół Niemodlina” powstał w 2011 roku. Ma 47 km długości i prowadzi z Niemodlina
przez Gościejowice Małe, Gościejowice, tereny wokół stawu Sangów, Rzedziwojowice, Szydłowiec
Śląski, Molestowice, Gracze, Rutki, Rogi, Tłustoręby, Krasną Gorę, Grabin, Jakubowice i Lipno, a kończy się w Niemodlinie. Za start przyjmuje się tablicę informacyjną koło zabytkowej latarni gazowej
na niemodlińskim rynku.
Na szlaku znajdują się dwie platformy widokowe – nad stawem Sangów oraz na wzniesieniu
w okolicy Małej Góry. Wytyczone zostały cztery
miejsca przystankowe: nad stawem Sangów,
w Szydłowcu Śląskim pod zabytkowym dębem,
w Małej Górze oraz na trasie Krasna Góra – Gra-

ul. Gościejowicka

droga Szydłowiec-Rzędziwojowice

bin. W miejscach postojowych ustawione zostały
stoły, ławki i kosze na śmieci tak, że można odpocząć i wygodnie zjeść. Na trasie umieszczono również 15 tablic informacyjnych o oglądanych miejscach. Koncepcję tras rowerowych przygotował
na zlecenie gminy Paweł Kotwica z Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego.
Niezręcznie polecać Czytelnikom szlak rowerowy, nie wybrawszy się na niego uprzednio (to tak,
jak pisać recenzję z nieprzeczytanej książki). Poniżej parę zdjęć z tegorocznej, kwietniowej przejażdżki.
mk

Dzielnicowi naszej gminy
Kim jest dzielnicowy? Jest to policjant
pierwszego kontaktu, bo to on – jako
pierwszy – ma bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub
wykroczenie, ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.
Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się

także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom
przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy
interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży
dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych,
uczniów i ich rodzin.

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą
wspominali przez całe życie.

Kierownik rewiru:
sierż. sztab. Alicja Kalinowska-Marek,
tel. 77 402 36 60

sierż. sztab. Grzegorz Nawrocki,
Komisariat Policji w Niemodlinie,
telefon 77 402 36 64

st. asp. Marek Woźnica
Komisariat Policji w Niemodlinie
telefon 77 402 36 78

Miejscowości: Gościejowice, Gościejowice Małe, Góra, Góra Mała, Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Molestowice, Radoszowice,
Rutki, Rzędziwojowice, Sarny Wielkie, Szydłowiec Śląski

Niemodlin, ulice: Bacewicz, Brzozowa, Chopina, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa, Gościejowicka, Karłowicza, Klonowa, Lipowa, Lutosławskiego, Moniuszki, Opolska, Osiedle Piastów, Podmiejska,
Polna, Słowackiego, Sportowa, Szymanowskiego, Tysiąclecia, Wieniawskiego, Żeromskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiej, Korfantego,
Nowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Podwale,
Lwowska, Aleja Wolności, Reja, Reymonta, Świętojańska, Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Mickiewicza.

Poniżej prezentujemy sylwetki
dzielnicowych, którzy pełnią służbę
w naszej gminie.

Telefon do dyżurnego
komendy policji w Niemodlinie

77 402 36 53
sierż. Radosław Kaliciak
Komisariat Policji w Niemodlinie
telefon 77 402 36 78
asp. Piotr Fedorowicz
Komisariat Policji w Niemodlinie
telefon 77 402 36 66
Miejscowości: Brzęczkowice, Grabin, Piotrowa, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Rogi, Roszkowice, Sady, Michałówek, Tarnica, Tłustoręby, Wydrowice, Grodziec I, Grodziec II.
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Niemodlin, ulice: Boczna, Brzeska, Boh. Powst. Śl,. Drzymały, Kilińskiego, Krótka, 700-lecia, Lompy, Lwicka, Podgórna, Poprzeczna, Parkowa, Rynek, Spółdzielcza, Strażacka, Szewska, Szkolna, Zamkowa,
Zielona, Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiej, Korfantego,
Nowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Podwale,
Lwowska, Aleja Wolności, Reja, Reymonta, Świętojańska, Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Mickiewicza.
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