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Niemodlina

Od redakcji
Okładkę nowego numeru
„Pulsu Niemodlina” zdobi front
katalogu XI Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik”. Oznacza to, że kolejne
Święto Karpia za nami. War to
przeczytać obszerną relację z tego wydarzenia oraz obejrzeć
zdjęcia z imprezy. I, oczywiście,
zachęcamy do degustowania
niemodlińskiego karpia, nie tylko
w najbliższe święta. A jeśli pogoda dopisze, war to wybrać się
na wycieczkę rowerową Szlakiem Karpia (s. 15).
Z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości, tradycyjnie już,
w czasie uroczystej sesji rady
miejskiej, przyznano statuetkę

Drodzy Czytelnicy!
Złotego Sokoła za aktywność
społeczną na rzecz gminy Niemodlin. W tym roku otrzymali ją
państwo Elżbieta i Mariusz Woźniakowie. Piszemy o tym w naszym miesięczniku.
W listopadowym „Pulsie”
można przeczytać również o inauguracji szkoły podstawowej
w Grabinie, oddaniu nowego
garażu strażakom z OSP Grodziec, zobaczyć, jacy zagraniczni goście odwiedzili Niemodlin
oraz sprawdzić, ile kosztuje nasz
gminny samorząd. Nie brakuje
rów nież in for ma cji ze szkół
i przedszkoli. Miłej lektury.
Redakcja

Zaproszenie
W związku z przypadającą w 2013 roku 70. rocznicą ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Kresach PołudniowoWschodnich serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 3
grudnia 2013 r. do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M.
Reja 1. Spotkanie poświęcone będzie tragedii Kresów
Wschodnich w 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu.

W programie:
• 17.00 – wystąpienie Pana Marka Koprowskiego autora książek
„Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I-III” oraz „27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”.
• 17.30 – wystąpienie Pana Andrzeja Koziara z Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Delegatura w Opolu, pod tytułem „Wołyń 1943 – trudna pamięć”.
• 18.30 – projekcja filmu dokumentalnego „Było sobie miasteczko...”,
opowiadającego o historii Kisielina, miasteczka na Wołyniu, w którym
do czasów II wojny światowej żyło w zgodzie kilka narodowości.
Produkcja: Polska 2009, reżyseria: Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski. Czas trwania: około 50 min.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Kabaret Młodych Panów w Niemodlinie
Zapraszamy na występ Kabaretu Młodych Panów, który odbędzie się w sobotę 7 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w sekretariacie OK.

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

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Święto Karpia 2013
Mer Doliny Wołodimir Garazd wręcza Mirosławowi Stankiewiczowi
prezent z okazji dziesięciolecia współpracy partnerskiej obu miast

Przez dwa listopadowe dni
trwało u nas Święto Karpia.
Spotkania, pokazy, konkursy
i zabawa promowały to, z czego
znany jest Niemodlin – smaczną
i zdrową rybę.
Tegoroczne Święto Karpia rozpoczęło się konferencją rybacką w Graczach pod nazwą „Hodowla karpia szansą zrównoważonego rozwoju Opolszczyzny”. Obecnych w „Dworku” prelegentów i gości
przywitał prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Jakub Roszuk, a także burmistrz Niemodlina. – Serdecznie witam w gminie Niemodlin. Mam
nadzieję, że konferencja, która po raz kolejny odbywa się w Graczach, na ziemi niemodlińskiej, przyczyni się do tego, że jakość hodowanej przez państwa ryby, będzie coraz wyższa i że sprzedaż będzie
wyższa, a podatki, które też płacicie, będą wysokie
– powiedział Mirosław Stankiewicz, w żar tobliwy
sposób nawiązując do tematu konferencji. W wystąpieniach prelegentów nie zabrakło podsumowań.
Agnieszka Zagola, dyrektor Oddz. Terenowego
w Opolu Agencji Rynku Rolnego przedstawiła realizację Funduszu Promocji Ryb w kraju i w opolskim
regionie. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
Katarzyna Paszula-Gryf zaprezentowała historię
Święta Karpia w Niemodlinie.
– Na konferencji poruszany był także temat
przyszłości, a dokładniej przyszłych okresów programowania dla akwakultury śródlądowej. Nie wiemy
jeszcze, jakie będą środki przeznaczone przez Komisję Europejską, ale są to dla nas ważne fundusze. Polska ma ogromny potencjał w hodowli karpia i pstrąga, a Opolszczyzna zajmuje trzecie miejsce w kraju
w produkcji karpia, więc chcemy te środki pozyskiwać, aby modernizować nasze gospodarstwa. Ponadto tematem konferencji były problemy, z jakimi

borykają się rybacy. Przede wszystkim jest to problem szkód wyrządzanych przez kormorany oraz
próba wpisania do „Prawa wodnego” nowej opłaty
za pobór wody wykorzystywanej do hodowli. Nie
zgadzamy się na to. Na konferencji omówiliśmy również i pokazywaliśmy potencjał żywności, która jest
zdrowa, w którą warto inwestować, jak również walory pozaprzyrodnicze stawów – podsumował konferencję Jakub Roszuk.
Drugim wydarzeniem pierwszego dnia Święta
Karpia było wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego dla dzieci Mały Karpik. W tym roku
miało ono miejsce na sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Oprócz laureatów, rodziców i sponsorów nagród, w uroczystości uczestniczyły również całe klasy z niemodlińskich szkół podstawowych. Na pewno
samo wyjście na scenę i brawa od publiczności były
niemałym wyróżnieniem dla laureatów. – W tym ro-

ku poziom był bardzo wysoki. Pojawiły się prace
przestrzenne, makiety, formy wypukłe, czego do tej
pory nie było w takich ilościach. Byliśmy bardzo zaskoczeni i długo musieliśmy wybierać prace, które zostały nagrodzone. Chciałbym wam wszystkim podziękować w imieniu jury, ponieważ wykonaliście
wiele dobrych prac – powiedział Michał Graczyk, jeden z jurorów konkursu. Wyniki Małego Karpika podaliśmy w poprzednim numerze. Tutaj warto tylko
wspomnieć, że nagrodę Grand Prix otrzymała Patrycja Kasprzyszyn ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie za makietę stawu rybnego.
– Mam podobny staw u babci. Bardzo mi się podobało na nim łowić ryby i chciałam taki zrobić
na konkurs. Wykonanie pracy zajęło mi parę dni. Najwięcej czasu poświęciłam zrobieniu ludzików z plasteliny. Nie spodziewałam się, że moja praca zdobędzie nagrodę. Myślałam, że może tylko wyróżnienie
– powiedziała Patrycja. Po wręczeniu nagród obecni w Ośrodku Kultury uczestnicy konkursu obejrzeli
spektakl teatralny „O rybaku i złotej rybce”.
Następny dzień Święta Karpia, już po raz drugi,
rozpoczął się na niemodlińskim Rynku pokazem kulinarnym, na którym kucharze Opolskiej Akademii
Kulinarnej przygotowywali potrawy z karpia. Główny kucharz, Paweł Pingot, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Regionu Opolskiego, tłumaczył zgromadzonym tajniki przygotowywania potraw z ryb, m.in.
pokazywał jak filetować karpia. Efektem pracy była
zupa rybna „ucha”, faszerowane papryki oraz karp
smażony i wędzony z kapustą. Nie zostały żadne niezjedzone potrawy, a wśród uczestników pokazu dało się słyszeć słowa „dobre” i „smaczne”. Tak smakował karp, któremu stereotypowo wytyka się, że ma
ości, jest tłusty i czuć go mułem. – Karpia mułem nie
czuć, mogę o tym zapewnić. Hodowcy oczyszczają
stawy. Jeśli chodzi o ości, to pokazywałem dzisiaj, jak
należy karpia filetować, aby go ich pozbawić.
Na pewno rybę jest trudniej przygotować niż schabowego. Po prostu trzeba próbować, bo trening czyni mistrza. A jeśli chodzi o smak, to tutaj już my o nim
decydujemy poprzez różne marynaty i przyprawy
– powiedział Paweł Pingot.
(ciąg dalszy na s. 4)

Kabaret Skeczó́ w Męczących
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Konferencja rybacka

(dokończenie ze s. 3)
Paweł Pingot (prezes
Stowarzyszenia Kucharzy
Regionu Opolskiego)
pokazuje, jak łatwo karpia
pozbawić ości

Dalsza część sobotniej imprezy powróciła
do Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom XI Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik 2013”. Na widowni znaleźli się mieszkańcy gminy Niemodlin, rysownicy, władze
samorządowe, delegacje miast partnerskich Stity (Czechy) i Doliny (Ukraina), radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, przedstawiciele organizatorów i goście. Spośród 414 prac autorstwa 195 rysowników z 43 krajów,
jury Grand Prix i wyróżnienie przyznało Zbigniewowi
Woźniakowi ze Zduńskiej Woli za pracę przedstawiającą łódź, na której płynie sklep rybny, a w jej sąsiedztwie
wędkarze próbują coś złowić. – Obracam się w takim
towarzystwie, w którym jest mnóstwo wędkarzy i często przyjeżdżają bez ryb – śmiał się zwycięzca Karpika.
Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali Tomasz Rzeszutek ze Szczecina i Krzysztof Grzondziel
z Mysłowic. W tym roku wychodzący na scenę laureaci,
jak i zgromadzona publiczność, mogli czuć się wyjątkowo bezpiecznie, ponieważ jurorzy wcielili się w rolę
WOPR-owskich ratowników. Oprócz rysowników, uhonorowany został również dyrektor Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Marek Adamus, który otrzymał statuetkę Karpika za to, że od pierwszej edycji
konkursu wspiera jego ideę i organizację. Usłyszał także od wszystkich zaśpiewane „Sto lat” z okazji rocznicy
urodzin. Po ceremonii rozdania nagród na scenie wystąpił Kabaret Skeczów Męczących ze świetnym JaroLaureatka Grand
Prix Małego
Karpika
– Patrycja
Kasprzyszyn ze
SP nr 1
w Niemodlinie

Laureatki
nagrody Grand
Prix w konkursie
kulinarnym

Wydarzenia
Przedstawienie teatralne o złotej rybce
dla młodej publicznoś ci Małego Karpika

sławem Sadzą. Nie zabrakło znanego Śruby oraz sporej dawki improwizacji w występie kielczan.
Po występie kabaretu, na Ścianie Satyryków uroczyście odsłonięto kolejne trzy tablice uznanych artystów, tym razem byli nimi: Magdalena Wosik, Tomasz Rzeszutek i Wiesław Zięba.
Kolejnym punktem Święta Karpia było otwarcie
wystawy prac konkursowych oraz degustacja rybnych potraw. Pierwsi zrobili to jurorzy Polsko-Czeskiego Konkursu na Potrawę z Ryb: Paweł Pingot
(przewodniczący), burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, starosta miasta Stity Jiri Vogel, mer
Doliny Wołodomir Garazd, Jakub Roszuk – prezes
LGR Opolszczyzna, Agnieszka Zagola – dyrektor OT
ARR w Opolu oraz Katarzyna Paszula-Gryf – dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Najlepsze okazały się roladki z ziołami w sosie grzybowym przy-

gotowane przez Danutę i Mar tę Gryl z Krogulnej.
– Tajemnicą sukcesu są borowiki i karp ze stawu
w Krogulnej, gdzie znajduje się gospodarstwo rybackie. Potrawa nie jest trudna, a gotowanie jest
moim hobby. Od wielu lat biorę udział w konkursach na potrawy z karpia. Lubię to, co robię, dlatego to robię – powiedziała zadowolona zdobywczyni Grand Prix.
Pozostałe nagrody w konkursie kulinarnym.
Nagrody Polskiego Towarzystwa Rybackiego:
I – Zbigniew Świderski za Karpia z kniei,
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II – Jana Tejklova za Uzeny uhor (wędzony węgorz),
III – Agata Dwojak za Budyń rybny z sosem
chrzanowym.
Wyróżnienie otrzymał Hotel Domino za Karpia
w szuwarach.
Nagrody Agencji Rynku Rolnego:
I miejsce – Janina Hołówka za Roladę rybno-szpinakową,
II miejsce – Hana Katzerova za Łososia ze szparagami w migdałowym sosie,
III miejsce – Barbara Paluszkiewicz za Roladę
z karpia.
– Ja patrzę trochę inaczej na potrawy niż reszta jurorów. Zwracam dodatkowo uwagę na pracochłonność i serce, które zostały włożone w potrawę,
a które nie zawsze są widoczne na talerzu, a ja
wiem, jak to wygląda od kuchni. Potrawy były urozmaicone. Jestem zadowolony i był to dla mnie zaszczyt, że mogłem ich spróbować, bo są to często potrawy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Osoby, które przystąpiły do konkursu, wygrały go.
Wszystkie – powiedział przewodniczący jury.
Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego i degustacja potraw z karpia zakończyły tegoroczne obchody karpiowego święta. Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Ośrodka Kultury oraz do spożywania
świeżych i zdrowych ryb z niemodlińskiej hodowli.
Nie tylko w święta.
mk

Operacja współﬁnansowana przez Unię Europejską
ze środków ﬁnansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.

Projekt współf inansowany ze środków f inansowych Funduszu Promocji Ryb.

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i organizacyjne
imprezy kulturalnej „Święto Karpia 2013” dla:
• Agencji Rynku Rolnego w Warszawie – operacja jest
współfinansowana z Funduszu Promocji Ryb
• Marszałka Województwa Opolskiego
• Starosty Opolskiego Pana Henryka Lakwy
• Burmistrza Niemodlina Pana Mirosława Stankiewicza
• Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego Pana Marka Ferlina
• Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Pana Jakuba
Roszuka
• Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Opole Pani Agnieszki Zagoli
• Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Pana Marka
Adamusa
• Prezesa RSP Wydrowice Pana Zbigniewa Kosterkiewicza
• Prezesa Firmy Rapex Grabin Pana Bronisława Haładusa
• Prezesa Firmy Bazalt Gracze Pana Andrzeja Miśty
• Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Pana
Mariana Magdziarza
• Dyrektora Cegielni Niemodlin Pana Józefa Jakubika
• Właściciela Hotelu Domino Pana Zbigniewa Dominika
• Dyrektora Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Pana Sławomira
Kownackiego
• Opolskiej Akademii Kulinarnej
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Właściciela firmy Kwant Pana Mieczysława Moździerskiego
• Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionalnego z Nysy
• Pana Andrzeja Nowakowskiego i Gospodarstwa Rolnego Piotrowa
• Pani Małgorzaty Biedroń właścicielki firmy Ornament z Nysy

• Pana Antoniego Hasenbecka i firmy Hasan z Nysy
• Pana Władysława Unijewskiego i firmy Usługi Transportowe
• Prezesa PSS Społem Niemodlin Pana Jana Oleksy
• Pana Mariusza Nieckarza
• Pana Jerzego Bandrowskiego i firmy Metallbau-Jumar
• Panów Zbigniewa i Ryszarda Muszyńskich
Dziękuję również mediom, które objęły patronatem Święto Karpia
i promowały to wydarzenie.
Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy zaangażowali się
w organizację tego wydarzenia, a w szczególności:
• Burmistrzowi Niemodlina i pracownikom Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie,
• pracownikom Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
• pracownikom Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu,
• pracownikom Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu,
• Dyrektorowi i pracownikom Gospodarstwa Rybackiego
w Niemodlinie,
• Dyrektorowi i pracownikom ZGKiM w Niemodlinie,
• Straży Miejskiej w Niemodlinie,
• Prezesowi Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Nysie Panu Jarosławowi Białochławkowi,
• jurorom konkursu i rysownikom,
• Panu Jerzemu Pietraszce,
• Panu Mariuszowi Jarzombkowi,
a przede wszystkim swoim współpracownikom – pracownikom Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.
Dziękuję naszej wiernej publiczności, sympatykom „Karpika”. Dziękuję
wszystkim za wszystko, za każdy przyjazny gest i słowo.
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Niemodlina

Złoty Sokół 2013
Waldemar Kotas oraz zespół Żubrosie

Obecni na gali nominowani Michał Graczyk,
Elżbieta i Mariusz Woźniakowie

Z okazji 95. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczysta sesja
rady miejskiej połączona z galą
Złotego Sokoła.
XLIX sesję otworzył przewodniczący Mariusz
Nieckarz: – Na moment niech ogarnie nas zaduma
i cisza, która panuje nad mogiłami bohaterów. Wspominamy tych, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli największy dar – dar życia. Taka była cena wolności.
Chwała bohaterom. Zawsze w taki dzień, jak dziś, rodzi się pytanie o moją postawę wobec ojczyzny, moje zadania i obowiązki względem niej – mój patriotyzm. Co pozostawimy po sobie następnym
pokoleniom? Dzisiejszy spór o historię, prawo pierwszeństwa do niej, prawo do wspomnień i obchodzenia uroczystości, a przy tym brak szacunku do siebie
nawzajem, ciągłe kłótnie i awantury nie tylko polityków z prawa i lewa, sprawiają, że młody Polak na słowa patriotyzm reaguje śmiechem. Dlatego świętujmy
razem. Wznieśmy się ponad polityczne, ideowe i religijne podziały. Budujmy i, co najważniejsze, szanujmy się nawzajem. To najlepsza wskazówka dla młodych, jaką drogą powinni podążać.
Częścią wspólnego świętowania był występ Waldemara Kotasa, aktora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, który recytował fragmenty „Kwiatów
Polskich” Juliana Tuwima, oraz zespołu Żubrosie,
który wykonał pieśni patriotyczne i pieśni myśliwskie.
W drugiej części obchodów Święta Odzyskania Niepodległości nastąpiło uroczyste wręczenie
statuetki Złotego Sokoła. Jest to wyróżnienie dla
firm, instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną,
działalnością charytatywną, zawodową lub pro-

mocją na rzecz gminy Niemodlin. W tym roku nominacje do nagrody otrzymali: Przedsiębiorstwo
Wytwórczo-Handlowe Rapex Grabin – prezes Bronisław Haładus, Rajmund Wocka – współwłaściciel firmy Modernhatch Sztuder & Wocka w Magnuszowicach, Elżbieta i Mariusz Woźniakowie
oraz Michał Graczyk.
– Po raz szósty mamy okazję uhonorować wspaniałych obywateli ziemi niemodlińskiej. Mam nadzieję, że honor otrzymania Złotego Sokoła zmobilizuje
laureatów do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszego
społeczeństwa. Wszystkim nominowanym szczerze
gratuluję. Kapituła Złotego Sokoła uroczyście zaświadcza, że tytuł laureata Złotego Sokoła 2013
otrzymali państwo Elżbieta i Mariusz Woźniakowie
– ogłosił burmistrz Mirosław Stankiewicz.
– Wszystkie tutaj nominowane osoby naprawdę
warte są tej nagrody i jestem bardzo zaskoczona.
Dziękujemy i postaramy się nie zawieść – powiedziała Elżbieta Woźniak, odbierając statuetkę z rąk
burmistrza.
W uzasadnieniu nominacji możemy przeczytać:
„Państwo Elżbieta i Mariusz Woźniakowie od lat
w sposób niezwykle skrupulatny dokumentują i popularyzują dzieje ziemi niemodlińskiej. Spod ich pióra wyszedł szereg artykułów, referatów, wykładów
i pozycji książkowych o tematyce regionalnej, jak
chociażby ważne dla historii Niemodlina albumy:

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

„Pocztówka z Niemodlina” wydana w 2009 r. oraz
„W krainie niemodlińskich stawów” z roku 2010.
Państwo Woźniakowie wspierają swoją wiedzą i materiałami innych lokalnych badaczy. Warto zauważyć, że cyklicznie publikują informacje w lokalnej
prasie, poświęcone poszczególnym miejscowościom
ziemi niemodlińskiej. Prawdziwą skarbnicą wiedzy
o przeszłości Niemodlina i okolic jest strona internetowa www.niemodlin.org, gdzie w niezwykle w przystępny sposób popularyzowane są dzieje subregionu niemodlińskiego”.
Na gali Złotego Sokoła wystąpiły Doroty Zysiak
i Aleksandra Kaleta ze Sceny Młodzieżowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie, zaś całą uroczystość zakończył recital Wacława Masłyka.
mk

Aleksandra Kaleta

Dorota Zysiak

Aktualności
Strażacy ochotnicy z Grodźca doczekali się garażu, który pomieści
dwa samochody pożarnicze,
sprzęt ratowniczy i osobisty strażaków.22 listopada nastąpiło uroczyste oddanie nowego obiektu.
– Dzień dzisiejszy jest dla Grodźca, a w szczególności dla naszej jednostki, dniem szczególnym, w którym,
po latach starań, otrzymujemy do użytku nową remizę.
Było to marzeniem moim i zarządu naszej jednostki.
Dalszym celem naszych działań będzie doposażenie
jednostki w nowy samochód strażacki oraz w sprzęt ratowniczy, jak również praca z młodzieżą. Chciałbym podziękować burmistrzowi panu Mirosławowi Stankiewiczowi oraz Radzie Miejskiej w Niemodlinie za wsparcie
finansowe, bez którego nie pozyskalibyśmy tego obiektu.
Dziękuję również wszystkim sponsorom wspomagającym naszą jednostkę – powiedział Stanisław Płonka, prezes OSP Grodziec. Z tej okazji zostali zaproszeni goście,
m. in.: przedstawiciele niemodlińskiego samorządu,
władz wojewódzkiego związku OSP, a także ochotnicy
z innych jednostek naszej gminy.
Inwestycja w całości finansowana była z budżetu
gminy, a jej koszt wyniósł ponad 240 tysięcy złotych.
– Czasami mieszkańcy Niemodlina zadają mi pytanie:
Panie burmistrzu, po co remizy i wozy bojowe dla kilkunastu strażaków? Po co tak duże wydatki? Odpowiadam wtedy, że remizy są po to, żeby ludzie czuli się bezpiecznej, żeby podniósł się stan bezpieczeństwa
mieszkańców. Nie zdajemy sobie często sprawy, że dogaszanie pożarów, to dzieło strażaków-ochotników.
Strażacy OSP Grodziec swoją postawą pokazali, że
warto dla nich wybudować strażnicę – powiedział Mi-
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Nowy garaż dla OSP Grodziec
Grzegorz Zawałka, Mariusz Nieckarz, Danuta Unijewska, Mirosław Stankiewicz
i Stanisław Płonka z podarowaną strażakom figurą św. Floriana

rosław Stankiewicz. Obecny w Grodźcu komendant
miejski PSP w Opolu Paweł Kielar wyraził nadzieję, że
nowa remiza przyczyni się do dalszego rozwoju jednostki i zachęci młodych ludzi do tego, żeby działać w OSP
Grodziec. Zwrócił też uwagę, że jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie powiatu opolskiego, który jest
funkcjonalny i zarazem ekonomiczny w budowie, więc
tego typu projekty są przyszłością.
Oprócz życzeń, strażacy z Grodźca otrzymali prezenty. Wiktor Urbański, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Opolu, wręczył strażakom statuetkę św. Floriana i obiecał pomoc w budowie łącznika garażu z istniejącym budynkiem socjalnym oraz pomoc w doposażeniu jednostki w sprzęt ratownictwa
technicznego. Dyrektor KRUS w Opolu, Jan Krzesiński
podarował zaporę olejową, która służyć będzie zabez-

pieczaniu wody przed olejami. Przewodniczący rady
miejskiej, Mariusz Nieckarz wręczył figurę św. Floriana
ufundowaną przez burmistrza, zastępcę burmistrza
i radnych, aby patron strażaków strzegł mieszkańców
Grodźca i gminy i pomagał w trudnej pracy. Strażacy
z Grodźca czekają jeszcze na samochód pożarniczy
od jednostki z Grabina. Dzięki temu będą dysponować
dwoma pojazdami zaopatrzonymi w wodę.
Po przecięciu wstęgi, przy dźwiękach syreny, otworzyły się bramy nowego garażu, który został poświęcony przez proboszcza ks. Jerzego Chyłka. Ten szczególny
dzień stał się również okazją do wręczenia legitymacji
i przyjęcia w szeregi OSP Grodziec nowych członków. Zostali nimi: Krzysztof Grela, ks. Tomasz Józkowicz, Tomasz
Kutrowski, Adam Makarewicz, Mateusz Mierzwiak, Kamil Skroś, Leszek Wajman i Jakub Zawadzki.
Pozostaje życzyć strażakom jak najmniejszej liczby
wyjazdów, rozwoju jednostki oraz bezpiecznej służby.
mk

Podziękowania
Strażacy OSP w Grodźcu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania garażu dla pojazdów pożarniczych naszej
jednostki.
Tą drogą dziękujemy władzom samorządowym
gminy Niemodlin oraz Radzie Miejskiej w Niemodlinie,
bez zaangażowania których nie mielibyśmy tak potrzebnego nam obiektu.
Dziękujemy fundatorom figury św. Floriana – patrona wszystkich strażaków oraz wszystkim, którzy zaszczycili naszą uroczystość oddania garażu oraz ufundowali niezbędny sprzęt, bądź zaoferowali pomoc
w doposażeniu jednostki.
Strażacy OSP w Grodźcu

PULS

Aktualności
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Niemodlina

Burmistrz
Stankiewicz wbija
symboliczny
gwóźdź do
drzewca
sztandaru szkoły

Inauguracja szkoły w Grabinie
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Grabinie na nowo otrzymała
imię Jana Pawła II.
– W życiu każdej wspólnoty pojawiają się takie chwile, które na zawsze pozostają w sercu i pamięci, chwile wzniosłe i znaczące. Właśnie taki czas przyszło
nam przeżywać w naszej szkole: dzień inauguracji szkoły, wniesienie krzyża oraz
przywrócenie imienia Jana Pawła II – powiedziała dyrektor szkoły Gabriela Łaskarzewska.
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Grabinie powstała 1 września 2013 roku. Aktualnie w szkole uczy się 44

uczniów w klasach 1-6 oraz 39 przedszkolaków w dwóch oddziałach przedszkolnych. W dniu 28 października miało
miejsce jej poświęcenie.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym, gdzie podczas mszy św.
bp Paweł Stobrawa poświęcił sztandar,
a prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich Violetta Błasiak odczytała
uchwałę o nadaniu placówce imienia.
Po mszy, w uroczystym korowodzie wniesiono do szkoły krzyż i obraz Matki Bożej,
który rodzice zawiesili na ścianie w miejscu codziennej modlitwy.
– Moi młodzi przyjaciele, to wszystko,
co niesiecie dzisiaj w sercu, jest możliwe
Prezes SPSK Violetta
do osiągniecia, do zdobycia, jeżeli będzieBłasiak kroi urodzinowy tort
cie realizowali wskazania patrona waszej
szkoły. Jeżeli będziecie stawiali sobie wysokie wymagania. Choćby inni od was
nie wymagali – jak mówił bł. Jan Paweł II – wy, wymagajcie od siebie. Bądźcie
pilni w nauce i dzięki waszym nauczycielom, wychowawcom, dzięki waszym rodzicom, dla których jesteście radością i nadzieją, na pewno osiągniecie to, co dzisiaj w sercu piastujecie – zwrócił się do uczniów w szkole bp Stobrawa. – Zakładanie nowej szkoły to zawsze działanie, którego finału nie znamy. Gdy dziś
zobaczyłam tablicę informującą, że jest tu szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich, łzy stanęły mi w oczach. Założenie nowej szkoły stało się faktem – podkreślała prezes SPSK Violetta Błasiak.
Burmistrz Niemodlina z rąk prezes odebrał Złotą Tarczę za osobisty wkład
w powstanie szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na terenie gminy Niemodlin, za zrozumienie znaczenia kultury i oświaty w przekazywaniu
dziedzictwa narodowego oraz za wspieranie idei szkoły katolickiej dostępnej dla
wszystkich. – Myślę, że dzisiejsze święto jest świętem wszystkich ludzi, którzy dobrze życzyli dzieciom w Grabinie. Jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu szkoły, w życiu Grabina, ale w życiu całej naszej gminy. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej szkoły, słowa uznania i podziękowania – powiedział
Mirosław Stankiewicz. Gmina Niemodlin nieodpłatnie użyczyła Stowarzyszeniu
budynek grabińskiej szkoły wraz z wyposażeniem, w tym sztandaru, do którego
zaproszeni goście przybili symboliczne gwoździe.
Kolejnym punktem dnia inauguracji szkoły był występ artystyczny uczniów,
którzy w wierszach i piosenkach opowiedzieli o Janie Pawle II, a także oglądanie
wystaw poświęconych patronowi i wsi Grabin. Wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad, na którym każdy otrzymał kawałek tortu – urodzinowego tortu nowej szkoły w Grabinie.
mk
Występ artystyczny uczniów

Prezes SPSK
wręcza
Mirosławowi
Stankiewiczowi
Złotą Tarczę

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

ny obraz funkcjonowania
na szej gmi ny w cią gu
tych trzech lat.
PN: Jednak na tle
tego kryzysu nasza
gmina nie wygląda
najgorzej.

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
„Puls Niemodlina”: Mija trzeci rok
obecnej kadencji samorządu. Jak pan ocenia te trzy lata?
Mirosław Stankiewicz: Pra cowa li śmy
w bardzo trudnych warunkach finansowych. Spadające dochody własne, których główną przyczyną był kryzys finansów publicznych państwa, rosną ce bez ro bo cie oraz spa dek sprze da ży
naszych przedsiębiorców powodowały spadek
dochodów gminy z PIT-ów i CIT-ów. W związku
z taką sytuacją naszych firm prowadzona była
łagodna polityka fiskalna, polegająca na stosowaniu obniżonych stawek podatkowych oraz rozkładania na raty zaległości podatkowych. Wspieraliśmy, na ile było to możliwe, niemodlińską
przed się bior czość. Z dru giej zaś stro ny ro sły
kosz ty funkcjo nowa nia gmi ny spowo dowa ne
wzrostem cen energii elektrycznej i gazu, rosnących kosztów funkcjonowania oświaty, a także
wzrostem nakładów na opiekę społeczną. Jeżeli dodamy do tego nowe zadania, jakie państwo
nałożyło na gminy w ciągu tych trzech lat bez zabezpieczenia finansowego, to otrzymamy złożo-

MS: Tak, to prawda.
Dzięki temu, że udało się
skompletować dobry zespół ludzi, którzy w sposób kreatywny i sprawny
pracują na rzecz gminy,
skut ki kry zy su zo sta ły
zminimalizowane, a nawet dosyć często niezauważone przez naszych
mieszkańców. Nie zajmowa li śmy się wy łącz nie
administrowaniem gminą. Mimo bardzo niekorzystnych warunków zewnętrz nych, w cią gu
ostatnich lat wyremontowane zostały ulice śródmieścia w Niemodlinie,
szko ła w Gra czach do czekała się pełnej ter momo der ni za cji, kon ty nu owana była kanalizacja,
wyremontowane zostały
świe tli ce wiej skie, po wsta ła nowa straż ni ca
OSP w Grodźcu. Nasza
gmina otrzymuje nagrody i wyróżnienia za dotychczasowe inwestycje. Bardzo dobrze funkcjonuje ośrodek kultury, który organizację imprez
kulturalnych takich jak Karpik i Oceany, postawił
na bardzo wysokim poziomie. Ośrodek spor tu
dobrze organizuje pracę z dziećmi i młodzieżą.
W naszym Niemodlinie rozgrywane są zawody
spor towe o randze krajowej i międzynarodowej.
Wspieramy coraz lepiej działające organizacje
po za rzą dowe: Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku,
PKPS, ZHP, PZW, kluby spor towe i ochotnicze
stra że po żar ne czy wresz cie dział kow ców.
Od wielu lat nasz ZOZ moder nizuje się i nie ma
strat. To wszystko cieszy.
PN: Jednak nie wszyscy nasi mieszkańcy są zadowoleni z tych zmian.
MS: To normalne. Jeszcze się taki nie urodził,
aby wszystkim dogodził. Oceniam, że zdecydowana większość tych „niezadowolonych” nie ma wystarczających informacji na temat trudnych warunków, w jakich przychodzi nam realizować
wszystkie zadania nałożone na gminę. I to można zrozumieć. Musimy do nich dotrzeć z informacjami i przekonać ich. Tak jest we wszystkich samo rzą dach, za rów no w kra ju, jak i w ca łej
Europie. Dla mnie ważniejszym jest to, co o zacho dzą cych zmia nach i ich kie run kach są dzi
większość społeczeństwa. A ta, w moim przekonaniu, popiera działania burmistrza i rady.

PN: Wspomniał pan, że zdecydowana
większość „niezadowolonych” ma takie
nastawienie ze względu na niedostateczną
wiedzę o trudnościach funkcjonowania samorządu. Ale to nie wszyscy nasi mieszkańcy.
MS: Jest jeszcze bardzo niewielka grupa
„nie za dowo lo nych”, któ rzy z za ło że nia sto ją
na stanowisku, że wszystko jest źle robione. Mało tego, robią wszystko, aby spowolnić różnymi
metodami rozwój gminy. Część z nich podejmuje działania dezawuujące dokonania samorządu, część przyjęła mało bezpieczną pozycję siedzą ce go okra kiem na pło cie w myśl za sa dy:
Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Wreszcie
część z nich przy jęła strategię hamulcowych,
próbujących blokować wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań ekonomicznych lub organizacyjnych w naszej gminie.
PN: Kogo ma pan na myśli?
MS: Uważni obser watorzy naszego życia
publicznego wiedzą, o kim mówię.
PN: Panie burmistrzu, za rok o tej porze
poznamy skład nowego samorządu. Czy
będzie pan ponownie startował w wyborach na burmistrza?
MS: Za rok o tej porze poznamy skład nowej rady. Mieszkańcy po raz pierwszy wybiorą
rad nych w jed no man da towych okrę gach wy bor czych. Głę bo ko wie rzę, że po 25 la tach
transformacji będą to dobre wybory, zaś wybrani radni będą aser tywni, wykształceni i będą
zdolni prowadzić sprawy gminy we właściwym
kierunku. Będą umieli pogodzić zaspokojenie
bieżących potrzeb mieszkańców z nowymi wyznaniami stojącymi przed naszą gminą. Będą
kontynuowali jej rozwój.
PN: No tak, ale pytanie dotyczyło pańskiej osoby.
MS: Zgoda, ale bur mistrz nie jest jedynym
or ga nem sa mo rzą du. Nie wszyst ko za le ży
od burmistrza. Bez współpracy z radnymi nie będzie realizacji nawet najlepszych programów.
Jak pokazują przykłady innych gmin, tam gdzie
jest współpraca, a władza wykonawcza jest stabilna, tam jest postęp i rozwój. Tam, gdzie jest
rywalizacja i dezawuowanie decyzji jednego z organów samorządowych, tam jest ciągła walka,
na której najwięcej tracą mieszkańcy gminy.
PN: A pańska decyzja?
MS: Obecnie staram się wypełniać zadania
burmistrza najlepiej jak potrafię. Jest ich bardzo
dużo. Staram się dobrze wykonywać swoje obowiązki. Jest jeszcze rok do wyborów. I będzie to
kolejny rok mojej służby mieszkańcom naszej
gminy. Od oceny tej pracy uzależniam swoją decyzję o kandydowaniu w następnych wyborach.
Jeszcze nie podjąłem decyzji.
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej w okresie
od dnia 26 września 2013 r.
do dnia 28 października 2013 r.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W dniu 3 października burmistrz rozmawiał z pracownikami GDDKiA oddział w Opolu na temat przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 46 w miejscowości Jaczowice.
W dniu 4 października, pod przewodnictwem burmistrza obradowała kapituła Złotego Sokoła, która nominowała do statuetki „Złoty Sokół 2013” Pana Michała Graczyka, Pana Rajmunda Wockę, Państwa Elżbietę i Mariusza Woźniaków oraz Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „Rapex” Sp. z o.o. w Grabinie z Prezesem Panem Bronisławem Haładusem.
W dniu 10 października odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, na której najlepszym nauczycielom w gminie wręczono nagrody burmistrza.
W dniu 14 października burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy Animex – Opolskie
Zakłady Drobiarskie SA w sprawie możliwości zmiany profilu produkcji w Grodźcu.
W dniu 16 października burmistrz podpisał uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska.
W dniu 21 października burmistrz przeprowadził wybory sołtysa Grabina, którą została Pani Ewa Pytlarz.
W dniu 22 października, pod przewodnictwem burmistrza odbyły się robocze rozmowy
z przedstawicielami gminy Prażmo w Czechach na temat współpracy w 2014 roku.
W dniu 24 października burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Niemodlinie.
W dniu 25 października, po przeprowadzonej termomodernizacji, dokonany został odbiór
obiektu szkolnego w Graczach.
W dniu 28 października burmistrz wziął udział w inauguracji roku szkolnego oraz powtórnego nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Grabinie.
W dniu 28 października wykonawca zgłosił do odbioru końcowego garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu.
Burmistrz
Mirosław Stankiewicz

Nie spalajmy odpadów
w paleniskach
domowych!
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego
i zwiększonej emisji dymów, słychać
skargi na przykre, gryzące zapachy, jakie
dają się odczuwać w różnych porach doby. Jednym z powodów tej sytuacji jest
fakt, że często w przydomowych kotłowniach, a także w niektórych zakładach,
bezpośrednio w paleniskach pieców,
obok węgla czy drewna, spalane są również odpady.
Podczas procesu spalania w piecach domowych
takich odpadów, jak: plastikowe opakowania (np. butelki PET), folie, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki
gumy, skóry, tkanin czy opony, uwalniane są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje m. in.: metale
ciężkie, dioksyny, furany. Spalając odpady w piecach,
trujemy siebie i sąsiadów, zatruwamy powietrze, wodę,
glebę. Spalanie odpadów w piecach, oprócz zanieczyszczenia atmosfery, zwiększa ryzyko zapalenia się
przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
Temperatura spalania odgrywa istotną rolę
w procesach spalania. W małych kotłach jest ona
zbyt niska (200–500°C) i dlatego w emitowanych
spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
jest bardzo szkodliwe.
Szkodliwość substancji powstających w procesie
spalania zwiększa się, gdy są emitowane z tzw. źró-

deł emisji niskiej, czyli z kominów naszych domów.
Dlatego też zanieczyszczenia nie mogą być wyniesione na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone
przez wiatr. Ponadto, w odróżnieniu od źródeł przemysłowych, paleniska domowe nie są wyposażone
w żadne urządzenia oczyszczające gazy odlotowe.
Efekt jest taki, że wszystko, co ulatuje z kominów,
osiada na naszych ogrodach, trawnikach, ubraniach,
samochodach oraz w naszych płucach, a nawet dostaje się do wód gruntowych.
Zaprzestańmy wykorzystywać odpady do ogrzewania naszych domów. Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych
powstałych w procesach niewłaściwego spalania!
Uwaga! Sankcje za spalanie odpadów
z naruszeniem przepisów ochrony środowiska:
– kara aresztu lub grzywna – na podstawie
ustawy o odpadach – kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze
aresztu lub karze grzywny. Grzywnę wymierza się
od 20 do 5 000 zł, zaś kara aresztu trwa najkrócej 5,
a najdłużej 30 dni i wymierza się ją w dniach (Kodeks
wykroczeń),
– w skrajnych przypadkach może być nawet
przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. O powyższym przypominają:
Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
oraz Straż Miejska w Niemodlinie
Informację opracowano w oparciu
o materiały dostępne
na stronach internetowych.

XLVII i XLVIII sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie
W dniach 7 i 29 października 2013
r. odbyły się XLVII i XLVIIII Sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których,
po rozpatrzeniu projektów uchwał,
podjęto następujące uchwały:
•
Nr XLVII/291/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
•
Nr XLVIII/292/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw gminy Niemodlin.
•
Nr XLVIII/293/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Niemodlin”.
•
Nr XLVIII/294/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2013.
•
Nr XLVIII/295/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Niemodlin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
•
Nr XLVIII/296/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości, zwolnień
od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości.
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

Nie bądź obojętny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, w związku z trwającym okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców i lokalnych instytucji w gminie Niemodlin
o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej
wszelkich informacji o osobach i rodzinach
przebywających w warunkach zagrażających
ich zdrowiu i życiu, w tym informacji na temat
osób bezdomnych przebywających w pustostanach, altankach, klatkach schodowych.
Wszelkie informacje prosimy kierować
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
tel. 77 4607945. Za okazaną pomoc bardzo
dziękujemy.
OPS w Niemodlinie
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr. działki 360/1 o powierzchni 0,2700 ha (RIVa – 0,1600 ha, RIVb
– 0,1100 ha), k. m. 4.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00092011/6. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 500,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 900,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 11 grudnia 2013 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 tut. Urzędu,
tel. 77 4606295 do 297, wew. 222.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 12.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza, powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowicach,
oznaczonej nr. działki 158/1 o powierzchni 0,7400 ha (RIVa – 0,6300 ha, RIVb
– 0,0600 ha, RV – 0,0500), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00087401/9. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod zieleń izolacyjną. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 2 500,00 zł. Wadium należy wpłacać

w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 11 grudnia 2013 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 (tel. 77 4606 295
do 297, wew. 222) tut. urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 12.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza, powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, oznaczonej nr. działki 199/7 o powierzchni 0,0800 ha (RIVa – 0,0100 ha,
RIVb – 0,0700 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00095023/4. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, zabudowę zagrodowa i agroturystykę. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren
posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 00,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 2 500,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 11 grudnia 2013 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 (tel. 77 4606 295
do 297, wew. 222) tut. urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi
notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza, powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
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Reagujmy na przemoc
wobec seniorów
Według realizowanych na przestrzeni
ostatnich lat badań opinii publicznej około 10–12% dorosłych Polaków doświadcza
lub doświadczało w swoim życiu przemocy
ze strony osób najbliższych.
Jak wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, blisko połowa Polaków
zna przypadki przemocy fizycznej, ekonomicznej i psychicznej w rodzinie wobec osób starszych, ponad 30%
zna takie przypadki wobec niepełnosprawnych.
Każdy człowiek ma prawo do godnego życia
na każdym etapie swojego życia. Niestety, zdarza
się, że senior zamiast opieki i troski doznaje krzywdy. Najczęściej sprawcami przemocy wobec osób
starszych są ich najbliżsi. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie
sprawców, działania profilaktyczne i przede wszystkim nie zgadzanie się na przemoc.
Na występowanie przemocy w stosunku do seniorów wpływa wiele czynników: z wiekiem zmniejsza
się ich siła, pogłębia się poczucie bezradności, uzależnienia i bycia odrzuconym, a także potrzeba miłości i bycia potrzebnym, choroba i niesprawność.
Starsze osoby mogą być krzywdzone fizycznie
poprzez: szturchanie, popychanie, bicie, maltretowanie. Mogą doznawać przemocy psychicznej poprzez:
wyzwiska, obrażanie i poniżanie, odbieranie prawa
o decydowaniu o sobie, ograniczenie wolności, zamy-

Apel do ministra w sprawie
obwodnicy Niemodlina
Opole, 16 października 2013
Szanowny Pan
Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Apel
Regionalny Komitet ds. Obwodnicy Nysy
i Niemodlina zwraca się do Pana Ministra z apelem o przyspieszenie decyzji w sprawie budowy
obwodnicy Niemodlina, zgodnej z złożoną deklaracją na spotkaniu w Nysie 09.08.2013. tj. przyjęcie obwodnicy Niemodlina do realizacji w perspektywie 2014-2020.
Od 6 lat trwają prace związane z przygotowaniem tej inwestycji. Gotowe są projekty wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Uważamy, że niezrealizowanie w najbliższym czasie tej kluczowej,
nie tylko dla gminy Niemodlin, ale całego województwa opolskiego, inwestycji oraz brak tym
samym rozwiązania problemów komunikacyjnych, spowoduje konieczność ponownego wydania ogromnych środków finansowych na przygotowanie i uaktualnienie już istniejących i obecnie
ważnej dokumentacji.
Uciążliwość życia w Niemodlinie w wyniku
nasilonego ruchu drogowego ma kilka istotnych przyczyn. Miasto liczące blisko 7 tys.
mieszkańców ma specyficzny układ przestrzenny. Sercem miasta jest unikatowy w skali kraju

kanie samotnie w domu, ograniczanie dostępu do łazienki lub innych pomieszczeń wspólnych, zamykanie
w jednym pomieszczeniu, ograniczanie kontaktu z innymi członkami rodziny (zakaz wychodzenia z domu,
zakaz przyjmowania gości, zakaz korzystania z telefonu). Bardzo często są narażeni na przemoc ekonomiczną, np. zmuszanie do pracy ponad siły, zabieranie lub wyłudzanie pieniędzy, zmuszanie do zmiany
testamentu, zmuszanie do przepisywania nieruchomości, dóbr, pieniędzy. Ponadto przemocą jest zaniedbanie, zatem mogą doświadczać braku opieki, niepodawania niezbędnych leków, ograniczenia
pożywienia, zaniechania czynności pielęgnacyjnych,
higienicznych, zaniedbywania wizyt u lekarza. Może
być tak, że wyżej wymienione rodzaje przemocy wystąpią łącznie.
Osoby starsze są niejednokrotnie pozbawione
możliwości ochrony przed przemocą chociażby z powodu fizycznej zależności od opiekuna, który jest
jednocześnie źródłem krzywdy i cierpienia, zależności materialnej, izolacji, braku świadomości swoich
praw. Osoby starsze nie chcą mówić o przemocy
w swoim życiu. Obawiają się konsekwencji dla
oprawcy, a także konsekwencji względem siebie:
umieszczenia w domu pomocy społecznej, poczucia
bycia złym rodzicem, nie chcą wierzyć, nie dopuszczają do świadomości, że to się im przytrafiło, mają
nadzieję, że stosowanie wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą, są zawstydzone,
zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony
członka rodziny, obawiają się, że jeśli komuś powiedzą, sprawa się tylko pogorszy, mają problemy z pa-

wrzecionowaty rynek, wokół którego koncentruje się całe jego życie. W rynku usytuowane są
sklepy, domy mieszkalne, instytucje (w tym
szkoły), XIII-wieczny kościół i XVI-wieczny zamek książęcy. Przez sam środek rynku przebiega droga krajowa nr 46 łącząca Opole z Nysą
i granicą państwa z Republiką Czeską (Szlak
Staropolski). Ponadto w pobliżu miasta jest
zjazd z autostrady A4, który w istotny sposób
wpływa na zwiększenie natę żenia ruchu,
w szczególności tirów kierujących się w stronę
granicy państwa. W efekcie przez Niemodlin
przejeżdża około 15 000 pojazdów na dobę
(w tym znaczna liczba tirów) i liczba ta stale się
zwiększa. Z wyżej wymienionych powodów życie w Niemodlinie stało się wyjątkowo uciążliwe i niebezpieczne. Mieszkańcy nie mają poczucia bezpieczeństwa, jest niewyobrażalny
hałas, spaliny niszczą zabytkową substancję
miasta. Nie ma tygodnia, żeby w Niemodlinie
nie dochodziło do zdarzeń drogowych. Cierpią
również kierowcy, których przejazd przez miasto kosztuje wiele czasu i ner wów. Mieszkańcy
do tej pory zachowywali spokój i nie podejmowali szczególnie drastycznych form protestu,
tym bardziej, że w prowadzonych rozmowach
i korespondencji z szeregiem osób i instytucji,
zapewniani byli o szybkim rozpoczęciu realizacji inwestycji. Wskazywaliśmy na problem braku obwodnicy Niemodlina również Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi w trakcie jego
wizyty w Opolu 26.11.2012, jak również poprzez zebrane podpisy mieszkańców i nasze
liczne wystąpienia.
Warto dodać, że po decyzjach w sprawie budowy obwodnic Kłodzka i Nysy, Niemodlin pozostanie jedynym miastem na ciągu komunikacyj-

12
mięcią i wysławianiem się, czasem myślą, że to, co
się stało, było ich winą. Bardzo często dodatkowo sytuację tę komplikuje zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna.
Dlatego tak ważnym jest wyczulenie środowiska
potencjalnych świadków na konieczność interwencji.
Namawiamy do przyglądania się takim sytuacjom
i podejmowania interwencji w celu przerwania przemocy. Nasuwa się pytanie, jak mogę pomóc? Możesz
porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej,
że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała; zaoferować wezwanie
policji czy też zaproponować inną pomoc – w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej; jeżeli jesteś
bardziej odważny/a – możesz też porozmawiać
z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz
o przemocy i że przemoc jest przestępstwem; jeżeli
chcesz pozostać najbardziej neutralny – możesz
po prostu wezwać policję, zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej lub zadzwonić do Niebieskiej Linii
pod numer 801 12 00 02. Taka interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.
Opracował
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w gminie Niemodlin
Wykorzystany materiał:
„Niebieska linia” 6/47/2006

nym drogi krajowej nr 46 bez obwodnicy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rychłym jej powstaniem jest podstrefa ekonomiczna w Tułowicach, która dynamicznie się rozwija
i dla której budowa obwodnicy Niemodlina jest
szalenie ważna pod względem skomunikowania
z drogą nr 46 oraz autostradą. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gmin Niemodlina i Tułowic
jest sprawą kluczową dla egzystencji ich mieszkańców, gdyż właśnie w tych dwóch gminach
jest największe bezrobocie wśród gmin powiatu
opolskiego.
Apelujemy zatem o przyspieszenie działań
na rzecz budowy obwodnicy Niemodlina. Jak powiedział Pan Premier Donald Tusk przy uroczystym otwarciu obwodnicy Chrzanowa: „miasta
muszą ludziom służyć do życia, a nie tylko
do przejeżdżania”. Słowa te znakomicie obrazują aktualną sytuację Niemodlina. Liczymy na zrozumienie i poparcie Pana Ministra dla naszych
starań mających na celu budowę obwodnicy
Niemodlina.
Marszałek Województwa Opolskiego – Józef
Sebesta, Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński,
Przewodniczący Sejmiku Woj. Opolskiego – Bogusław Wierdak, Poseł na Sejm RP – Rajmund Miller, Burmistrz Nysy – Jolanta Barska, Burmistrz
Niemodlina – Mirosław Stankiewicz, Starosta Powiatu Nyskiego – Adam Fujarczuk, Przewodniczący RKds. ONiN – Antoni Hasenbeck.
Otrzymują: Minister Transportu – Sławomir Nowak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Lech Witecki, Wojewódzki
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole – Bogusław Ulijasz, posłowie na Sejm RP,
członkowie RK ds. ONiN

Kultura
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Rodziną w teatrze
Wielu rodziców i ich dzieci skorzystało z propozycji Teatru
Lalki i Aktora w Opolu i Ośrodka Kultury w Niemodlinie, aby
wspólnie spędzić niedzielny wieczór oglądając piękne i mądre
przedstawienie „Światełko”.
Teatr jest miejscem magicznym pomimo braku efektów specjalnych, nagłych
zwrotów akcji, szaleńczych pościgów i głośnych eksplozji, których nie brakuje we
współczesnych filmach. Dzieje się tak za sprawą wyobraźni. Gra aktorska, rekwizyty,
muzyka i światło pobudzają wyobraźnię widza. Dlatego każdy kontakt z teatrem jest
rozwijający, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 20 października Ośrodek Kultury gościł
opolski Teatr Lalki i Aktora, który zaprezentował dla prawie pełnej sali przedstawienie
„Światełko”. Od początku spektaklu widz wchodzi w świat codziennych przedmiotów:
kapci, budzika, poduszki i misia, które muszą poradzić sobie z brakiem Dziewczynki
– najbliższej im osoby. Łączą siły, by opuścić bezpieczny pokój i pomóc Dziewczynce.
I chociaż przedstawienie nie kończy się w hollywoodzkim stylu, czyli happy endem –
widz nie traci wiary w siłę przyjaźni, wytrwałości i przywiązania.
Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, którzy
uczęszczają na zajęcia teatralne Ośrodka Kultury. Prowadzili je aktorzy grający
w „Światełku” - Agnieszka Zyskowska-Biskup i Jan Chraboł. Zaprosili aktorówamatorów do ożywienia przedmiotów, animacji rzeczy. Szybko okazało się, że

rzeczy mogą mieć duszę: krzesła mają płeć i wiek, parafią pukać do drzwi, a buty
spać albo patrzeć. Świetna lekcja wyobraźni. Grupa teatralna zaprasza na
swoje próby w każdą środę o godz. 15.30.
Pokaz spektaklu „Światełko” w Niemodlinie został zrealizowany w ramach
programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR POLSKA ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mk

Warsztaty hip-hop z finalistą You Can Dance
26 października dla zespołu Rytmix zostały zorganizowane,
długo już wyczekiwane, warsztaty taneczne z Zbigniewem „Zibim”
Karbowskim, który jest finalistą pierwszej edycji show tanecznego „You Can Dance”, aktorem serialu TVP 2 „Tancerze”, instruktorem i choreografem specjalizującym się w technice hip-hop.
Pan „Zibi” – o taką formę grzecznościową poprosił dzieci i młodzież naszego zespołu – na wstępie wyjaśnił uczestnikom najważniejsze zasady tańca hip-hopowego. Nasi tancerze poznali takie pojęcia, jak „bogunce”, czy „sixstep” oraz uczyli się ich w praktyce.

Nauka odbywała się
w wesołej i przyjemnej atmosferze. Wszystkie grupy świetnie się spisały
i zapamiętały z wielką dokładnością nowe schematy taneczne. Nie obyło
się, oczywiście, bez niezmierzonej ilości błysków fleszy oraz wydania wielu autografów przez zaproszonego ar tystę.
Karolina Micuń

Złota Szpila dla Michała Graczyka
Miło nam poinformować, że
nasz redakcyjny kolega Michał
Graczyk wygrał XVI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Satyry
im. I. Krasickiego „O Złotą Szpilę” organizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Nagrodę otrzymał za zestaw rysunków satyrycznych. Otwarcie
wystawy pokonkursowej odbędzie się w Jarosławiu w galerii
Pirania.
Red.
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Ile kosztuje
samorząd gminny?
W rankingu czasopisma Wspólnota zostały opublikowane wydatki poszczególnych gmin na administrację
w 2012 roku.

Szkoła w Graczach jak nowa
24 października br. odbył się odbiór techniczny zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach”.
Była to największa inwestycja w tegorocznym budżecie gminy Niemodlin, której koszt wyniósł 1 569 480 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 401 904,59 zł. Wykonawcą zadania była firma Barton z Głogówka. Roboty zostały wykonane prawidłowo i w terminie. Dzięki realizacji inwestycji poprawiona została estetyka budynku,
warunki nauczania, jak również osiągnięto efekt ekologiczny dzięki zmianie systemu ogrzewania.
Bartłomiej Kostrzewa

Wyróżnienie
dla gminy Niemodlin
Gmina Niemodlin nagrodzona została wyróżnieniem w konkursie Zarządu Województwa Opolskiego
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa Opolskiego 2013 za realizację projektu „Przebudowa dróg
Śródmieścia Niemodlina”.
W uzasadnieniu do nagrody jury konkursu podkreśliło znaczenie projektu dla
społeczności lokalnej, za wykonanie istotnego etapu rewitalizacji przestrzeni komunikacyjnej w obszarze o znaczącym wpływie dla
rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Niemodlina. Ponadto wskazano
na atrakcyjne rozwiązania architektoniczne
i es tetykę realizacji. Oprócz inwestora
– gminy Niemodlin, nagrodę odebrali również wykonawca zadania Robert Wąs –właściciel firmy realizującej WASBUD – Robert
Wąs z Grodkowa oraz projektant Tomasz
Sokulski z Biura Usług Technicznych „DROGTOM” w Opolu.
Projekt „Przebudowa dróg Śródmieścia
Niemodlina” zrealizowany został w latach 2011-2012 z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
i był jednym z największych projektów realizowanych przez gminę Niemodlin w tym okresie
programowania. Całkowita war tość projektu: 4 729 534,71 PLN, wartość dofinansowania: 3 883 503,38 PLN.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Z badań wynika, że każdego mieszkańca
gminy Niemodlin utrzymanie urzędu miejskiego kosztowało 276,16 zł rocznie. Dla porównania w innych porównywalnych gminach województwa opolskiego kwota na 1 mieszkańca wyniosła: Grodków – 247,23 zł, Lewin Brzeski
– 284,58 zł, Paczków – 281,83 zł, Głogówek
– 300,86 zł, Dąbrowa – 289,22 zł, Łambinowice – 311,51 zł, Tułowice – 523,38 zł.
Bartłomiej Kostrzewa

Niemodlin w rankingu miast pozyskujących środki unijne
W najnowszym czasopiśmie „Wspólnota Samorządowa” opublikowano ranking samorządów dotyczący pozyskiwania środków unijnych. Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.wspolnota.org.pl.
Jak na tle innych porównywalnych miast w województwie opolskim wypada Niemodlin, wskazuje poniższa tabelka. Ranking nie uwzględnia środków pozyskiwanych przez spółki komunalne.
Miejsce
w latach
2004-2009

Miejsce
w latach
2007-2011

Miejsce
w latach
2009-2012

Kwota
na mieszkańca

Gmina
miejsko-wiejska

290
69
404
142
338

205
156
24
230
330

155
183
253
351
371

1071,01 zł
958,73 zł
740,71 zł
528,69 zł
497,80 zł

Niemodlin
Lewin Brzeski
Grodków
Prószków
Ozimek
Bartłomiej Kostrzewa

Wizyta delegacji z Vechelde
w Niemodlinie
Podczas pobytu nasi goście odwiedzili
niemodliński Rynek, Szydłowiec Śląski,
gdzie mieli okazję zobaczyć odrestaurowany kościół oraz uzyskać z ust ks. proboszcza Jerzego Chyłka najważniejsze informacje na temat jego historii.
Dalszym punktem wizyty była Szkoła Podstawowa w Graczach, w której gości przyjęła dyrektor
szkoły Iwona Trawka i poinformowała o zakończonych niedawno pracach związanych z termomodernizacją budynku oraz zaprezentowała nowoczesną
kotłownię w szkole. Następnie delegacja udała się
do Nysy, gdzie przywitana została przez gospodarza
miasta Jolantę Barską, burmistrz Nysy. W Nysie
uczestnicy delegacji zwiedzili między innymi
Fort II oraz Bastion Św. Jadwigi, a także podziwiali

najważniejsze zabytki miasta. W drodze powrotnej
do Niemodlina delegacja z Vechelde złożyła wieńce
pod pomnikami w Łambinowicach.
Podczas spotkania ustalono ramowy program
współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Niemodlin i Vechelde na najbliższe dwa lata.
Renata Szewczyk

Wieści z gminy

Niemodlin na Szlaku Karpia
W październiku br. Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oznaczyła gminę
Niemodlin na Szlaku Karpia. Jest on marką
identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby.
Szlak ten przebiega przez wszystkie tereny partnerskich LGR-ów, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu. Szlak Karpia to operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego
RYBY 2007-2013 przez LGR-y z terenu województwa

Goście z Czech
W czwar tek 14 listopada br. burmistrz Mirosław Stankiewicz wraz
z przewodniczącą NTR Aleksandrą Paszkowską i dyrektor MGBP Jadwigą Kutyłą, gościł delegację z miasta Valasske
Mezirici (Czechy), w skład której wchodzili: wicestarosta Jiri Pernicky, Hana
Skacalova oraz Petr Zajic.
Celem wizyty było nawiązanie współpracy
z uwagi na związki historyczne łączące niegdyś
nasze miasta, a dotyczące rodu Żerotinów, który
sprawował władzę zarówno w Niemodlinie, jak
i w Valasske Mezirici. Główne oczekiwania współpracy to pomoc w zorganizowaniu ekspozycji
na temat Niemodlina, która ma być częścią wy-

Goście z Estonii
w Borach Niemodlińskich
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo
Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie wymiany pracowników lokalnych
grup prowadzonym przez Europejską
Sieć Lokalnych Grup Działania ELARD.
Program wymiany pracowników LGD ma służyć
poznaniu różnic i podobieństw we wdrażaniu programu LEADER w krajach UE oraz poznaniu wzajemnych oczekiwań, co do przyszłości lokalnych grup
działania po roku 2013. Naszej LGD została przypisana grupa partnerska z Estonii. W związku z tym,
w dniach 13-17 października, miałam przyjemność
gościć w Estonii, zapoznając się z zasadami funkcjonowania LGD w tym kraju. Na uwagę zasługują
większe o 5% niż w Polsce środki przeznaczone
na program LEADER, większe kompetencje LGD
w ocenie wniosków o dofinansowanie oraz bardzo
mocno rozwinięty system elektronicznego obiegu
dokumentów, bez konieczności pieczętowania i tradycyjnego podpisywania. Warto dodać, że Estonia
jest liderem Europy w zakresie wdrażania nowocze-
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opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Gmina Niemodlin jest drugim (obok gminy
Pokój) na Opolszczyźnie centrum gospodarki rybackiej. Stawy zaczęto budować tu już od XVI wieku, część z nich powstała w wyniku zagospodarowania wyrobisk po intensywnej eksploatacji rud
darniowych. Dziś na większości stawów gospodaruje Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie, ale na licznych stawach
w Roszkowicach, Szydłowcu Śląskim, Rzędziwojowicach, Niemodlinie, Sadach, Wydrowicach i Lip-

nie gospodar ka rybacka prowadzona jest też
przez prywatnych i spółdzielczych właścicieli.
Już dziś można obejrzeć tablice Szlaku Karpia informujące o gospodarce rybackiej, walorach przyrodniczych stawów i łowisku w GR LP w Niemodlinie, centrum
Niemodlina, Wydrowicach, Szydłowcu Śląskim i Roszkowicach. Wkrótce zaś przy szlaku rowerowym na stawie
Sangów i Młyńskim Dużym. Zakończenie projektu uwieńczy także interaktywna mapa Szlaku Karpia na Opolszczyźnie na stronie www.lgropolszczyzna.com.
Magdalena Wojciechowska
LGR „Opolszczyzna”

stawy dotyczącej rodu Żerotinów w Valasske Mezirici. Goście odwiedzili Miejsko Gminną Bibliotekę, gdzie mieli okazję zobaczyć wystawę „Z dziejów ziemi niemodlińskiej” i zapoznać się
z działalnością Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego. Następnie, podczas spaceru, obejrzeli nasze miasto, zwiedzili kościół oraz zamek.
Anna Mocko-Pasierbek

Przygotuj Paczkę dla rodziny

snych technologii informatycznych, a podpis elektroniczny jest w użyciu codziennym.
W ramach rewizyty prezeska LGD Partnerstwo Wschodniego Harju (Ida Harju Koostöökoda)
Tiina Sergo wraz z asystentką Anni Haavakats odwiedziły Bory Niemodlińskie w dniach 3-8 listopada. Pierwszy dzień wizyty poświęcony był na zapoznanie się z projektami zrealizowanymi ze środków
LEADER na obszarze gminy Niemodlin. Poznawanie gminy goście rozpoczęli od wizyty w urzędzie.
Tiina Sergo była szczególnie zainteresowana systemem szkół i przedszkoli w gminie. W mieście zostały zaprezentowane dwa projekty Urzędu Miejskiego: renowacja latarni gazowej oraz rzeźby św.
Floriana oraz dwa projekty Ośrodka Kultury: utworzenie studia nagrań i doposażenie sali widowiskowej. Kolejną miejscowością odwiedzoną przez gości był Szydłowiec Śląski, gdzie prezentowane były
projekty remontu kościoła, budowy placu zabaw
oraz konserwacji pomnikowego dębu. Dużą atrakcją była wizyta w kopalni bazaltu w Graczach,
gdzie razem z prezesem Andrzejem Miśtą, zjechałyśmy na sam dół wyrobiska oraz poznałyśmy
tajniki produkcji styropianu, która w Graczach została uruchomiona 3 lata temu. W ramach rege-

Szlachetna Paczka to
ogólnopolski projekt pomocy
rodzinom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej.
Paczkę może przygotować
każdy. Najlepiej jednak zrobić to wspólnie
z rodziną czy znajomymi i dzielić się
radością pomagania.
Każdy darczyńca wybiera rodzinę z internetowej
bazy dostępnej na stronie www.szlachetnapaczka.pl.
Można tam zapoznać się z opisem rodziny oraz jej potrzebami, by na ich podstawie przygotować paczkę.
Ostatnim krokiem jest dostarczenie paczki w terminie 7-8 grudnia 2013 r do magazynu znajdującego się
w budynku Zespołu Szkół w Niemodlinie, skąd zostanie
przekazana wybranej rodzinie. Zostań darczyńcą Szlachetnej Paczki!
kk
neracji sił po intensywnym dniu pan prezes Miśta
zaprosił nas na obiad do restauracji Dworek,
w której próbowaliśmy zupy z karpia niemodlińskiego oraz rolady z dzika.
Kolejne dni wizyty poświęcone były realizacji
projektów w pozostałych gminach Borów Niemodlińskich. Gościom z Estonii bardzo podobało się
u nas i panie już zapowiedziały, że na wiosnę 2014
r. będą chciały tu wrócić z większą grupą mieszkańców LGD Ida Harju Koostöökoda w ramach podróży studyjnej. W imieniu Tiiny Sergo oraz własnym
serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pobytu gości w Partnerstwie Borów Niemodlińskich.
Jadwiga Wójciak
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Trzymamy rękę na pulsie

Nowe znaki na ul. Opolskiej
W Niemodlinie pojawiły się nowe znaki
przy chodnikach przy drodze krajowej
nr 46 na ul. Opolskiej.
Jest to kombinacja znaku C16 (droga dla pieszych) oraz tabliczki T22 (nie dotyczy rowerów). Nowy znak C-16/T-22 – chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Interpretacja takiego zestawienia
brzmi „chodnik z dopuszczonym fakultatywnie ruchem rowerowym”. Stosuje się go w celu umożliwienia rowerzystom jazdy po chodniku.
Red.

Ćwiczenia strażaków-ochotników
W dniu 16 listopada na terenie zakładu produkującego europalety w Niemodlinie odbyły się ćwiczenia jednostek
OSP z terenu gminy Niemodlin.

Założeniem ćwiczenia był pożar składu drewna do wyrobu europalet oraz zagrożenie pożarowe budynków produkcyjnych. W ramach ćwiczenia zbudowano linię zasilającą pojazdy gaśnicze
na długości około 450 metrów i przetłaczano wodę do pojazdów gaśniczych, po czym podano
dwa prądy wody w natarciu na palące się hałdy
drewna i dwa prądy wody w obronie na zagrożone budynki i składowane europalety, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się pożaru.
Ćwiczenia przyczyniły się do dalszego doskonalenia umiejętności strażaków-ochotników
podczas gaszenia składowisk otwar tych oraz
współdziałania między jednostkami i pokazały, że
druhowie OSP są mocnym wsparciem dla jednostki JRG Nr 3 PSP w Niemodlinie. W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki: OSP
Gracze, OSP Grabin, OSP Krasna Góra i OSP Rogi. Razem 24 druhów OSP.

Komendant Miejsko-Gminny OSP w Niemodlinie
Sławomir Gębski

28 września br. w miejscowości Tarnica policjanci
z KP zatrzymali w pościgu mężczyznę, który wchodząc
przez otwarte okno, skradł z magazynu zbożowego tonę pszenicy na szkodę firmy RAPEX. Straty 715 zł.
21 października br. w miejscowości Lipno policjanci z KP zatrzymali 17-latka, który posiadał
przy sobie 11,2 grama marihuany oraz 0,25 grama
amfetaminy.
21 października br. w Niemodlinie policjanci z KP
Niemodlin zatrzymali 18-latka, który włamał się
do świetlicy ROD Złocień i dokonał kradzieży szlifierki
oraz piły łańcuchowej.
23 października br. w Niemodlinie na ulicy Reymonta nieznany sprawca z plecaka znajdującego się
w niezamkniętej szatni dokonał kradzieży telefonu marki Samsung. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
Straty 200 zł.
24 października br. w miejscowości Gracze patrol
KP z Niemodlina zatrzymał 59-latka, który w stanie nietrzeźwym kierował rowerem.
25 października br. w miejscowości Rzędziwojowice nieznany sprawca z zaparkowanej lawety skradł
cztery kompletne koła zapasowe z czterech samochodów marki Fiat Ducato na szkodę firmy Trans-Poz Poznań. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
25 października br. w Niemodlinie na ulicy Parkowej dwaj nieznani sprawcy skradli 7 butelek wódki Ballanttines i butelkę wódki Landers, a następnie w uciecz-

ce jeden ze sprawców wybił szybę w drzwiach sklepu
na szkodę firmy Netto Niemodlin. Straty 1.1 tys. zł.
27 października br. w Niemodlinie nieznany sprawca rzucając kostką granitową, dokonał uszkodzenia
przedniej szyby w zaparkowanym radiowozie oznakowanym marki Fiat Ducato na szkodę KWP w Opolu.
Straty 500 zł.
28 października br. policjanci z KP w Niemodlinie
zatrzymali nietrzeźwego mieszkańca powiatu opolskiego kierującego samochodem marki Daewoo Matiz.
29 października br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 37-latka
kierującego samochodem marki Opel pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami.
31 października br. w Niemodlinie na ulicy Korfantego nieznany sprawca z otwartego garażu skradł kosę spalinową marki Garden, pilarkę tarczową marki Tooltec, pilarkę spalinową marki Oleo-Mac i elektryczną
piłę łańcuchową Comparator. Straty 1.6 tys. zł.
3 listopada br. w Niemodlinie na ulicy Podwale nieznany sprawca ucinając kłódki włamał się do pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł pięć kur. Straty 200 zł.
7 listopada br. w Niemodlinie na ulicy Rynek dwaj
nieznani sprawcy na tzw. stopa skradli z samochodu
marki Scania pieniądze. Straty 800 zł.
9 listopada br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej kierujący samochodem Fiat Ducato zjechał na przeciwny
pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem marki
Opel Vectra. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznał
kierujący samochodem marki Opel oraz dwoje pasażerów powiatu radomszczańskiego.
Oprac. M. G.
W związku ze zgłaszanymi problemami z uzyskaniem połączeń telefonicznych z Komisariatem Policji
w Niemodlinie, zamieszczamy dane adresowe i numery telefonów Komisariatu Policji w Niemodlinie.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 4023 653, 997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 4023 660
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 774023 663

Podziękowania
W imieniu członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Złocień” w Niemodlinie składam na ręce
Pana Komendanta Policji w Niemodlinie serdeczne gratulacje i podziękowania za ekspresowe ujęcie
włamywaczy do naszego magazynku. Szybkie ujęcie sprawców jest efektem inteligencji i rozeznania
środowiska przez pracowników komisariatu. Mam nadzieję, że szybkie ujęcie złoczyńców podbuduje
morale wśród mieszkańców Niemodlina i przekona do działalności policji. Jeszcze raz dziękuję.
Tadeusz Lasota, prezes ROD Złocień

Pomoc kasztanowcom
W tym roku nastąpiła już 7. edycja
ogólnopolskiej akcji grabienia liści kasztanowców.
Akcja polega na ochronie kasztanowców
przed owadem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
którego larwy zjadają blaszkę liściową, w wyniku czego liście usychają i opadają. Zainfekowane i osłabione
drzewo obumiera całkowicie w ciągu 10 lat. Najprostszą i najtańszą metodą zwalczania tego szkodnika
jest jesienne grabienie i utylizacja zebranych liści.

W przedsięwzięciu tym, zorganizowanym dnia 5
listopada udział wzięła SP nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie. Uczniowie z klas IV, V, VI wraz
z nauczycielami szkoły: Katarzyną Bilińską, Magdą Gibat, Danutą Knosalą, Moniką Wąchałą, Jackiem Kuźniakiem, dokładali wszelkich starań, aby uprzątnąć
uschnięte liście kasztanowców, rosnących wzdłuż ulicy przy cmentarzu w Niemodlinie. Dzieci zebrały 76
szt. worków liści o poj. 120 litrów każdy. Serdecznie
dziękujemy szkole i dyrektor Krystynie Bartosik-Paszkowskiej za czynny udział w tej akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku frekwencja również dopisze!
Alicja Sewiłło, Anna Miler
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Pasowanie na przedszkolaka
w Dinolandii
22 października 2013 r. w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym w Niemodlinie odbyło się
pasowanie na przedszkolaka.
Był to szczególny dzień dla dzieci, które we
wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg
przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Przedszkolaki, które uczęszczają
do przedszkola drugi rok, były pasowane na
„Prawdziwych Przedszkolaków”.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu: śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Zaskoczeniem
dla wszystkich był pokaz przez dzieci układu tanecznego do piosenki „Gangnam style”, którego nauczyły się na zajęciach dodatkowych.
Po zakończonej części artystycznej pani
dyrektor dokonała uroczystego pasowania.
Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom
i słodką niespodziankę. Po części artystycznej,
wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Renata Jankiewicz

Tuwim w bibliotece
Rok 2013 ogłoszono rokiem Juliana Tuwima – wybitnego pisarza, redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej, autora wierszy dla dorosłych i znakomitych,
ponadczasowych wierszy dla dzieci tj. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, Kotek, Abecadło, Rzepka.
Tego roku przypadają sześćdziesiąta rocznica
śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwi-

DEN w Dwójce
Dnia 11 października 2013 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie
odbyła się uroczysta akademia z okazji
nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej.
W tak ważnej i wyjątkowej dla całej szkolnej
społeczności uroczystości nie mogło zabraknąć nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz, oczywi-

ma. Z tej właśnie okazji, w listopadzie, w oddziale dla
dzieci, odbyły się ciekawe zajęcia z „udziałem bohaterów wierszy” autora Lokomotywy. W bibliotece
goszczono uczniów klas 0-III szkół podstawowych
w Niemodlinie. Spotkania rozpoczynały się od odczytania Lokomotywy. Najmłodsi oglądali prezentację
multimedialną poświęconą Tuwimowi – jego życiu
i twórczości, a następnie słuchali recytacji wesołych
i dowcipnych wierszy autora.
Uczniowie z kolorowych figur geometrycznych
tworzyli własną, wyjątkową lokomotywę, układali
w grupach puzzlowe rozsypanki polegające na dopasowaniu fragmentów ilustracji do wierszy Tuwima,
uczestniczyli w zabawie ruchowej „Abecadło z pieca
spadło”, naśladując literki z utworu.
Dzieci wysłuchały także wesołego i pogodnego
wierszyka Słoń Trąbalski, udzielając swobodnych wypowiedzi, a swoją pamięć mogły sprawdzić w psychozabawie „Czy nie jesteście zapominalscy?”. Znajdowały także dużą przyjemność w rysowaniu postaci
słonika, wykazując się przy tym wielką wyobraźnią
w doborze kolorów. Czas wszystkim mijał nadspodziewanie szybko, dzieci doskonale się bawiły, a humor dopisywał.
Dorota Olszewska

Dzień Patrona w SP nr 2
w Niemodlinie
Dnia 7 listopada 2013 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Naszej Szkoły. Dzień rozpoczął się konkursem na portret Marii Skłodowskiej-Curie oraz konkursem wiedzy
o życiu i pracy naukowej naszej patronki.
Największą wiedzą podczas konkursu wykazała się uczennica klasy VI Wiktoria Gajewska. Następnie uczniowie zwiedzali wystawę pamiątek
szkolnych przygotowaną przez Urszulę Żuczek i Jo-

annę Lelek. Były na niej prezentowane fotografie ze
wszystkich okresów historii szkoły, zarówno te najwcześniejsze, jak i te współczesne. Najważniej-
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ście, uczniów. Obok stroju galowego obowiązywał
dobry humor, o który nie było trudno za sprawą zorganizowanego pod opieką pani Agnieszki Wasilewskiej i pani Magdaleny Gibas przedstawienia, w którym wzięli udział uczniowie klasy piątej i szóstej.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała pani dyrektor, która obok życzeń skierowanych
do wszystkich pracowników szkoły, rozdała uroczyste
dyplomy i wyróżnienia.
Olga Olszewska

Ratownicy z Chrobrego w JRG Niemodlin
Dnia 25.10.2013 r. klasa pierwsza
liceum, z innowacją ratownictwo medyczne i organizacja turystyki, uczestniczyła w zajęciach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Niemodlinie.
O godzinie dziewiątej rano byliśmy na miejscu, zostaliśmy zapoznani z wyposażeniem wozów strażackich, ze sprzętem gaśniczym i ratowniczym. Strażacy pokazali nam symulację
wypadku samochodowego, w której uczestniczyła jedna z uczennic. Zaprezentowali całą akcję ratowniczą z udziałem wozu bojowego. Panowie
odpowiadali na każde zadane przez nas pytanie.
Wyjście zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem.
Karolina Wysocka, Dagmara Stasiuk

szym eksponatem był sztandar szkoły. Uczniowie
mieli okazję przyjrzeć się mu z bliska, podziwiać
kunszt wykonania oraz poznać fundatorów wypisanych na drzewcu sztandaru. Ciekawostką były zachowane fartuszki szkolne, tornistry, stare ławki
i przybory szkolne. Zwiedzający podziwiali kroniki
prowadzone przez uczniów sprzed lat oraz wszystkie puchary zdobyte w zawodach sportowych.
Po zapoznaniu się z tradycją i historią szkoły
uczniowie udali się na rozgrywki sportowe, które
dla klas I-III przygotowała Jolanta Kamaryk, a dla
klas IV-VI Barbara Olszewska.
Joanna Lelek, Urszula Żuczek
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Niemodlina

Od żółtodzioba do świetlika

Razem dla Niepodległej
Z okazji Święta Niepodległości tradycyjnie już, dzieci i panie z Publicznego
Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, 8 listopada 2013 r. wzięły udział w zabawach sportowych pod hasłem „Razem dla Niepodległej”. Nie zabrakło również quizów
z wiedzy o ojczyźnie oraz wierszy i pieśni
patriotycznych.
Czując się odpowiedzialnymi za wzbudzanie
w dzieciach miłości do ojczyzny, w naszym przedszkolu nie brakuje akcentów związanych z tym świętem.
Flagi na budynku, wizyty w miejscach pamięci narodowej, rozmowy okolicznościowe, symboliczne znicze, a także zajęcia dydaktyczne poświęcone symbolom narodowym.
Od kilku tygodni dzieci z grupy Krasnali zapoznawały się z historią Dnia Niepodległości, uczyły się
śpiewać hymn narodowy, wykonywały prace plastyczne dotyczące barw narodowych oraz, z pomocą nauczycielek, wykonały kotyliony, które wykorzystały 11 listopada podczas uroczystości mających
miejsce w naszej okolicy.
Jadwiga Syguła, Ewa Tomków

W dniu 18.10.2013 r. odbyła się druga
uroczystość dla najmłodszych uczniów naszej szkoły – pasowanie na świetlika
podhasłem „Odżółtodzioba do świetlika”.
Wydarzenie to miało miejsce w świetlicy
szkolnej, na które byli zaproszeni: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas pierwszych i zerowych ze
swoimi klasami, jak również rodzice uczniów.
Uroczystość miała charakter nietypowy, gdyż
uczestniczące w przedstawieniu wychowawczynie
wcieliły się w rolę bohaterów ze znanych bajek
dziecięcych. I tak, rolę Dobrej Wróżki odegrała Katarzyna Grębowiec, wprowadzająca dzieci w różne krainy. Przeciwieństwem była zaskakującą rola Złej Wróżki – Czarownicy, w którą wcieliła się
Dagmara Sarna, natomiast funkcję muzycznorozbawiającą przejęła Chochliczka Moniczka, czy-

li Monika Ostrowska-Matusik. Przedstawienie było prowadzone przez Anetę Kramczyńską, która
nadzorowała cały przebieg imprezy.
Dużym powodzeniem cieszyły się różne konkursy sprawnościowe, w których uczestniczyli wybrani uczniowie klas 0 i I reprezentujących Krainę
Śpiewu, Mądrości i Sprawności.
Całość imprezy przebiegała w atmosferze
zabawy i wesołego śpiewu. Ogromnym powodzeniem cieszył się refren piosenki wielokrotnie
przeplatanej na melodię „Bałkanicy”, wykonywany z udziałem zaangażowanych dzieci przy akompaniamencie Moniki Ostrowskiej-Matusik. Głównym akcentem było ślubowanie, czyli tzw.
pasowanie na świetlika, które wygłosili najmłodsi reprezentanci naszej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu dzieci otrzymały dyplomy oraz słodki
upominek fundowany przez dyrekcję szkoły.
Monika Ostrowska-Matusik

Familijny turniej tenisa
stołowego

Pamiętamy
W Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbyły się uroczyste
obchody z okazji 95. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
18 września br. odbyła się IV edycja Familijnego Turnieju Tenisa Stołowego Family Cup, zorganizowana
przez UKS „Sokolik” Niemodlin
przy PSP nr 2.
Turniej miał charakter profilaktyczny. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, co
odzwierciedliło się w ilości drużyn – 11 startujących. Zabawa połączona ze sportową rywalizacją rodzin trwała od godziny 17.00
do 20.30. Turniej przeprowadził Bartłomiej
Walków – prezes „Sokolika”. Zawody odbyły
się przy wsparciu finansowym gminy Niemodlin. Wszyscy startujący otrzymali małe upominki. W turnieju zwyciężyły pary: Marek Kolman z tatą (3. miejsce), Piotruś Duda z tatą (2.
miejsce) i Angelika Czech z tatą (1. miejsce).
UKS „Sokolik” Niemodlin

Młodzież i nauczyciele złożyli hołd tym, którzy
dzielnie walczyli o niezawisłość i odbudowę naszego państwa. Obchody święta 11 listopada rozpoczęła lekcja muzealna pt. Pieśń leguna tułacza
drogę do wolnej Polski wyznacza. Prelekcję prezentował Andrzej Prajel, pracownik Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Uczniowie z Chrobrego mogli zapoznać się z historią polskich legionistów i wysłuchać pieśni żołnierskich. Całość ilustrowana była bogatą ikonografią
z okresu I wojny światowej. Dodatkowo uczniowie
naszej szkoły mogli zapoznać się z gazetką szkolną poświęconą postaci Józefa Piłsudskiego i okolicznościom odzyskania wolności przez państwo
polskie. 12 listopada odbył się natomiast szkolny
koncert pieśni patriotycznych, w którym uzdolnieni muzycznie uczniowie gimnazjum, przy współudziale publiczności, wyśpiewali radość z odzyskania ojczyzny po 123 latach niewoli. Tegoroczne
obchody przygotowały nauczycielki historii Ewa
Skura-Prajel i Iwona Matura-Pacholik.
Ewa Skura-Prajel,
Iwona Matura-Pacholik

Szkolenie z zasad udzielania
pierwszej pomocy
Dnia 12 listopada uczniowie klas drugich liceum
i szkoły zawodowej poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Szkolenie prowadzili ratownicy PCK, a całość sfinansowało Starostwo
Powiatowe w Opolu.
Elżbieta Woźniak
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Ściana satyrykó w: Wiesław Zięba, Magdalena Wosik
i Tomasz Rzeszutek

Fot. J. Pietraszko

Ośrodek Kultury pełen uczestników Święta Karpia

