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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach najnowszego wydania „Pulsu Niemodlina” chcielibyśmy podzielić się z Państwem wrażeniami z wydarzeń kulturalnych i sportowych, które miały miejsce w naszej
gminie. Dzięki nim w prasie, radiu i telewizji można było usłyszeć oraz przeczytać wiele dobrego o tym, co dzieje się w naszym mieście.
W miesiąc maj już na stałe wpisały się piosenki Agnieszki Osieckiej.
W tym roku z oceanami ludzkich emocji, wrażeń, przeżyć i wzruszeń, czyli
z interpretacją tekstów poetki zmierzyło się pięćdziesięcioro uczestników,
którzy wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie „Oceany”. Gościem tegorocznej dziewiątej edycji konkursu
i galowego koncertu laureatów był
Zbigniew Wodecki, który udzielił nam
wywiadu po koncercie. Ale to nie jedyna rozmowa z utytułowanymi już
artystami. I tym razem naszej redakcji udało się porozmawiać z Formacją Chatelet, która podczas długiego
majowego weekendu zagrała w Niemodlinie swój nowy program.
Z okazji obchodów 730-lecia lokacji Niemodlina odbyło się, zorganizowane po raz pierwszy w naszym
mieście, duże wydarzenie sportowe
– Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet „Złoty Sokół 2013”. Długo
oczekiwany i, nikt nie ma wątpliwości, zorganizowany na najwyższym
poziomie. Zapraszamy do przeczytania, jakie wrażenia z turnieju i pobytu w naszym mieście wywiozą trenerzy narodowych reprezentacji Polski,
Litwy, Ukrainy i Białorusi. Zapraszamy również do obejrzenia relacji
zdjęciowej z tego wydarzenia.
Na początku miesiąca, także
w ramach 730-lecia lokacji Niemodlina, na stadionie miejskim w Niemodlinie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek gminnych. Zachęcamy do zapoznania się z ich przebiegiem i wynikami.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja

Kalendarium wydarzeń
związanych z obchodami 730-lecia lokacji Niemodlina
Niedziela, 2 czerwca 2013 r.
Zawody wędkarskie dla dzieci na zalewie Ścinawy Niemodlińskiej.

Niedziela, 9 czerwca 2013 r.
Otwarcie wystawy „Z dziejów Ziemi Niemodlińskiej” oraz „Skarbu Niemodlińskiego”, godz. 17.00.
Wykład Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawła Kozerskiego.
Miejsce: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 a, sala na parterze.

21- 23 czerwca 2013 r. – Dni Niemodlina
Piątek, 21 czerwca
1. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, godz. 18.00.
2. Wykłady okolicznościowe dotyczące lokacji Niemodlina, przemówienia zaproszonych gości.
3. Program artystyczny „Projekt Zaucha” - Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1.
Sobota, 22 czerwca (scena plenerowa przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie)
W programie między innymi:
• uroczysty korowód mieszkańców ulicami miasta,
• otwarcie obchodów i wręczenie nagród w konkursach,
• program artystyczny przygotowany przez przedszkola i szkoły gminy Niemodlin,
• Music Star – konkurs Radia Nysa,
• blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie - zespoły młodzieżowe: Cadilac, Niemodlin, The Doris,
• turniej streetball, międzynarodowy turniej piłki nożnej, tenis stołowy, turniej koszykówki
(Orlik, hala widowiskowo-sportowa),
• koncert Malwiny Kusior z zespołem,
• zabawa taneczna.
Niedziela, 23 czerwca
W programie między innymi:
• zawody wędkarskie o najlepszego zawodnika 730-lecia,
• turniej koszykówki,
• blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie: zespoły wokalne Ośrodka Kultury, grupy taneczne RYTMIX,
grupa taneczna street dance, Studio Piosenki,
• pokaz rycerski i konkursy,
• blok kulinarny LGR „Opolszczyzna” – smażenie ryb i degustacja, wędkarstwo rzutowe,
animacje i konkursy wiedzy o rybactwie,
• KONCERT ZESPOŁU UNIVERSE,
• pamiątkowe zdjęcie mieszkańców Niemodlina,
• GWIAZDA WIECZORU: FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF,
• pokaz sztucznych ogni.
Szczegółowy program już wkrótce na plakatach.
Projekt „Obchody 730-lecia lokacji Niemodlina" jest realizowany w ramach Małych Projektów finansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kwota dofinansowania do projektu wynosi 50.000 zł.

W MAJU
I CZERWCU
ZA GROSZE:

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

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

Reklama

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niemodlin!
W referendum najistotniejsze znaczenie ma frekwencja. Nie będzie ono ważne, jeśli nie pójdziemy
do urn. To nie jest bojkot. Pozostanie w domu jest nieprzypadkowym wyborem i przysługującym nam
demokratycznym prawem. Referendum jest dla nadzwyczajnych okoliczności, a w Gminie Niemodlin
one nie wystąpiły! Ponadto inicjatorzy referendum rozpowszechniają nieprawdziwe zarzuty, co zostało stwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Opolu, a zażalenie złożone do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zostało oddalone. Takie są fakty, dlatego apelujemy:

NIE IDŹMY NA ICH REFERENDUM!
Przypominamy, jakie informacje nakazał sprostować Sąd Okręgowy w Opolu grupie referendalnej, którego postanowienie utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

nieprawdą jest, iż brak było nadzoru nad budową kanalizacji na osiedlu Liściastym w Niemodlinie,
nieprawdą jest, że władze Gminy zlikwidowały obiekty oświatowe. Obiekty oświatowe w Gminie Niemodlin nie zostały fizycznie zlikwidowane, a czynności formalno-prawne podejmowane przez Radę Miejską w Niemodlinie miały na celu doprowadzenie do objęcia prowadzenia
placówki oświatowej w Grabinie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,
Burmistrz Niemodlina nie likwiduje klubów LZS,
w roku 2013 Rada Miejska w Niemodlinie nie wprowadziła podwyżki cen za dostawę wody
i odbiór ścieków,
nieprawdą jest, że Burmistrz Niemodlina nie prowadzi konsultacji społecznych w najważniejszych decyzjach mających wpływ na mieszkańców Gminy,
nieprawdą jest, że jednomiesięczne uposażenie burmistrza oraz diety radnych wynoszą 30.000 zł. W rzeczywistości kwota ta łącznie wynosi 24.130 zł,
nieprawdą jest, że w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji został wybudowany obiekt
będący wyłącznie halą sportową o wartości 10 mln zł, która nie pomieści 300 osób. W rzeczywistości, w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji, został wybudowany obiekt będący halą widowiskowo–sportową, której koszt to 6.172.910,65 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 3.086.455,32 zł. Hala
posiada 354 miejsc siedzących, natomiast maksymalnie w hali może znajdować się 600 osób.

CZY MOŻNA UFAĆ OSOBOM, KTÓRE POSŁUGUJĄ SIĘ NIEPRAWDĄ
I WPROWADZAJĄ W BŁĄD MIESZKAŃCÓW?
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Radni Rady Miejskiej w Niemodlinie:
Mariusz Nieckarz, Zenon Kulczyński, Czesław Paszkowski, Stanisław Janiak, Danuta Unijewska,
Bartłomiej Walków, Bartosz Wajman, Monika Słodkowska, Krzysztof Bunia, Wiesław Pogonowski,
Mirosław Dec, Zbigniew Weber, Barbara Wydra, Grzegorz Zawałka.
Niniejsze materiały zostały sfinansowane ze środków własnych wyżej podpisanych osób.
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Polskie koszykarki najlepsze
Z okazji 730-lecia lokacji Niemodlina mieszkańcy
naszej gminy uczestniczyli w naprawdę niecodziennym wydarzeniu sportowym. W hali widowiskowo-spor towej Ośrodka Spor tu i Rekreacji
w Niemodlinie zmierzyły się pierwsze składy narodowych reprezentacji Polski, Białorusi, Litwy
i Ukrainy.
Wszystkie zagraniczne drużyny sprawdzały formę przed finałami Mistrzostw
Europy we Francji, które rozpoczną się w połowie czerwca, zaś reprezentacja Polski przed eliminacjami do kolejnych Mistrzostw Europy w roku 2015. Stąd też nie
było mowy o grze na pół gwizdka i braku walki na parkiecie, a tym samym braku
emocji u kibiców.
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet „Złoty Sokół” rozpoczął burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz: – Wszystkim zawodniczkom i trenerom
życzę miłego pobytu na ziemi niemodlińskiej, wspaniałych zawodów sportowych i żeby wygrał najlepszy.
Najlepszą drużyną zawodów okazała się reprezentacja Polski, która zwyciężyła w dwóch meczach, zaś tylko w jednym przegrała. Turniej prowadzony był systemem każdy z każdym i to wystarczyło, aby wygrać całe zawody. – Turniej był
bardzo dobry, świetna organizacja, wszystko było na najwyższym poziomie.
Cieszę się, że rozegraliśmy te trzy mecze. Przygotowujemy się do najważniejszych,
czerwcowych meczów. Jestem bardzo zadowolony z tego turnieju – powiedział
trener naszej reprezentacji, Jacek Winnicki. Pomimo braku pucharu za pierwsze
miejsce, pozostali trenerzy również byli zadowoleni z udziału w turnieju.
– W turnieju wzięły udział bardzo mocne zespoły, zaś same zawody były
świetnie zorganizowane. Turniej bardzo dużo nam dał, graliśmy z silnymi przeciwnikami, którzy na EuroBaskecie będą walczyć w strefie medalowej. Dla nas
był to duży sprawdzian, pokazał na jakim etapie w tej chwili jesteśmy. Jeszcze raz
chciałem podziękować za zaproszenie, bardzo dobry turniej, fajna publiczność,
chcielibyśmy przyjechać tu za rok – powiedział Vadim Czeczuro, trener Ukrainy.
Algirdas Paulauskas, trener Litwy: – Turniej był bardzo dobrze zorganizowany i korzystny dla wszystkich uczestników. Dla nas były to pierwsze zawody w tym
reprezentacyjnym sezonie. Wiemy, na czym stoimy i nad czym mamy pracować.
Jedziemy do domu z wizją dalszej pracy.
Nie tylko o drużyny, ale również o kibiców zadbali organizatorzy turnieju.
Na rozpoczęciu zawodów wystąpił chór Politechniki Opolskiej. Nie zabrakło też
występów młodych wokalistów z Ośrodka Kultury w Niemodlinie. W każdym dniu
zawodów, pomiędzy meczami oraz w przerwach, występowały zespoły taneczne: Pech z Opola, Skorpion i Tanero z Nysy, a w piątek i w niedzielę zaprezento-

Kapitanki drużyn Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy

wały się grupy taneczne Rytmix z Niemodlina. W czasie przerw były konkursy dla
publiczności oraz konkursy na najlepszy doping, w którym przodowała młodzież.
Pozostaje tylko życzyć, aby organizatorom – OSiR-owi w Niemodlinie – nie
zabrakło energii w organizowaniu kolejnych imprez i aby mieszkańcy chętnie korzystali z zaproszenia do wspólnej zabawy, jaką jest sportowe kibicowanie.
mk

Klasyfikacja drużyn
1.
2.
3.
4.

Polska
Litwa
Ukraina
Białoruś

Wydarzenia

Wyniki meczów
Białoruś – Litwa
Polska – Ukraina
Ukraina – Białoruś
Polska – Litwa
Ukraina – Litwa
Polska – Białoruś

37:58
87:83
59:57
62:52
61:71
49:60

Nagrody dla zawodniczek
Najbardziej wartościowa zawodniczka turnieju:
Agnieszka Skobel (Polska)
Najlepsza strzelczyni:
Alina Iagupova – 43 pkt (Ukraina)
Najlepszy obrońca:
Monika Grigalauskyte (Litwa)
Najsympatyczniejsza zawodniczka turnieju:
(nagroda 500 euro, ufundowana przez Andrzeja Kristmana,
prezesa Euroservices Polska)
Agnieszka Szott-Hejma (Polska) (na zdjęciu poniżej)

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.
Od godz. 18.00 koncert zespołu The Dreams

Impreza dla wszystkich. Zapraszamy!
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Jury

Jurorzy i uczestnicy konkursu

Oceany za nami
Od godzin porannych, aż po późny wieczór,
niemodliński Ośrodek Kultury rozbrzmiewał
piosenkami i muzyką. Działo się tak za sprawą IX
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, który
odbył się 16 maja br.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Oceanów objęli: Burmistrza Niemodlina – Mirosław Stankiewicz, Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta, Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa oraz Prezes Fundacji im.
Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” – Agata Passent.
Do przesłuchań konkursowych stanęło pięćdziesięcioro uczestników, którzy przyjechali m.in. z Suwałk, Świdnicy i Legnicy. Najliczniej reprezentowana była Opolszczyzna. Młodzi wokaliści prezentowali własne interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Śpiewającą młodzież oceniało jury w składzie: Anna Panas – polska piosenkarka jazzowa, bluesowa i pop, autorka tekstów i muzyki, Ludmiła Wocial–Zawadzka – nauczycielka śpiewu, wykładowca, muzyk, dyrygent, ekspert w ogólnopolskim programie
Śpiewająca Polska oraz Aleksandra Cwen – aktorka Teatru Jana Kochanowskiego
w Opolu, jedna z najzdolniejszych aktorek opolskiego teatru dramatycznego.
– Cieszymy się, że tak wiele młodych osób z całej Polski chętnie śpiewa utwory
Agnieszki Osieckiej, która napisała ponad dwa tysiące piosenek. Jako jurorzy, cieszymy się, że ciągle odkrywacie mniej znane piosenki. Zachęcamy, aby przyjeżdżać do Niemodlina z nowym repertuarem – mówiła w imieniu całego jury Ludmiła Wocial-Zawadzka.
Nagrodę Grand Prix otrzymała Urszula Milewska, która wykonała piosenkę
„Grajmy Panu” i reprezentowała Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Natalii Kutyle
z Ośrodka Kultury w Łambinowicach za czarujące wykonanie piosenki „Mój pierwszy bal”. Drugie miejsce w tej kategorii przypadło Nikoli Wardzie ze Szkoły Muzycznej w Legnicy za piosenkę „Obejmę dozorcostwo”. Trzecim miejscem została nagrodzona Julia Ledwoch z Gimnazjum nr 10 w Opolu za piosenkę „Mechaniczna lalka”.

Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę

Zbigniew Wodecki

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwszą nagrodę otrzymała Ewelina Kobylańska, podobnie jak Natalia Kutyła, z GOKSIR-u w Łambinowicach,
wykonując „Cyrk nocą”. Laureatką drugiej nagrody została Magda Jankowska
ze Studia Piosenki „Beciaki” w Suwałkach, która zaśpiewała „Świat Ordonki”.
Trzecie miejsce wyśpiewał Robert Klimek z Ośrodka Kultury w Komprachcicach,
wykonując „Zielono mi”. Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzy-

Laureaci, organizatorzy i sponsorzy
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mała Aleksandra Kaleta z niemodlińskiego Ośrodka Kultury za piosenkę „Sama chciała”, zaś drugie otrzymał Krzysztof Malecko z II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, nagrodzony za interpretację
utworu „Zielono mi”. Przez cały czas trwania „Oceanów” w foyer
można było oglądać wystawę poświęconą Agnieszce Osieckiej.
Wieczorem odbył się galowy koncert laureatów, gdzie wszyscy wyróżnieni młodzi artyści wystąpili przed pełną salą publiczności oraz
odebrali nagrody. W drugiej części koncertu wystąpił Zbigniew Wodecki. Artysta zaprezentował swoje przeboje, m. in: „Zacznij od Bacha”, „Teatr uczy nas żyć”, czy rockowe „Chłop z wiosną”. Ponieważ
znany krakowianin, który grał z Markiem Grechuta czy Ewą Demarczyk, jest nie tylko wokalistą, ale przede wszystkim instrumentalistą,
dlatego podczas koncertu brawurowo wykonał na skrzypcach „Czardasza” Vittorio Montiego. Cały występ gwiazdy koncertu laureatów
był okraszony świetnym żartem i widać było, że zarówno publiczność,
jak i sam Zbigniew Wodecki, świetnie bawią się na koncercie.
mk
Składam serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie
i ufundowanie nagród Laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”: Burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi Stankiewiczowi. Marszałkowi
Województwa Opolskiego Józefowi Sebeście, Staroście Powiatu Opolskiego Henrykowi Lakwie, Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy”
Agacie Passent.

Dziękuję prezesom i dyrektorom firm za udzielone wsparcie finansowe,
dzięki któremu udało się zrealizować konkurs i koncert laureatów na tak wysokim poziomie: Bronisławowi Haładusowi – Rapex Grabin, Zbigniewowi Kosterkiewiczowi – RSP Wydrowice, Sławomirowi Kownackiemu – Bank Spółdzielczy w Namysłowie/oddział w Niemodlinie, Janowi Oleksie – PSS
Społem Niemodlin, Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom – Kwiaciarnia
„Sonia” Niemodlin, Marianowi Oleksie – Restauracja „Na Wyspie”.
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Śpiewający
skrzypek

Wywiad ze Zbigniewem Wodeckim, gwiazdą koncertu laureatów
konkursu Oceany 2013.
Marek Krzyżanowski: Rozmawiamy
po konkursie na interpretację piosenek
Agnieszki Osieckiej. Pan, jako uczeń szkół
muzycznych, od najmłodszych lat występował przed publicznością. Który z występów
był najważniejszy? Który występ najbardziej
pan zapamiętał?
Zbigniew Wodecki: Sięgając pamięcią bardzo
daleko, pierwsze występy, to występy w szkole muzycznej podstawowej w Krakowie, gdzie uczyłem się gry
na skrzypcach. Dużo zdrowia i nerwów mnie to kosztowało – ośmioletniego chłopca – ponieważ wszystkie
audycje muzyczne były we Floriance. Jest to przepiękna aula Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, w której wiszą kandelabry, lustra, są marmury,
gdzie wszystko świeci. Więc jak taki mały
berbeć ze skrzypeczkami wyszedł i zobaczył coś takiego, to truchlał ze strachu.
Tak było i trzeba było wykonywać te wszystkie zadane gamy, etiudy. To dużo mnie
kosztowało i od początku miałem tremę.
A później to już były festiwale. Mój pierwszy międzynarodowy festiwal był w NRD,
w Rostocku. Byłem przerażony, ponieważ
grała na nim świetna orkiestra Guntera
Gollascha. Ja tam pojechałem ze swoją
pierwszą kompozycją, dużą, ambitną. I proszę sobie wyobrazić, że dostałem
cztery główne nagrody m.in. nagrodę jury,
nagrodę radia. Więc byłem bardzo dumny
i nie spałem trzy, cztery noce. Raz ze strachu, później
ze szczęścia. Jak na granicy NRD-owskiej obudził
mnie celnik, to czułem, że mnie coś strasznie w brzuchu kłuje. Okazało się, że tak mocno spałem w pociągu, że wbiła mi się do brzucha ta nagroda festiwalowa. Potem dalej były festiwale, na których dostawałem
nagrody, bo to ważne było dla mnie: w Złotych Piaskach, w Opolu. Poza festiwalami i moimi osiągnięciami w dziedzinie piosenki, to pamiętam masę koncertów, które grałem z innymi: z Markiem Grechutą
pierwszy koncert w Opolu, kiedy grałem w zespole
Anawa w pierwszym składzie. Później grałem z Ewą
Demarczyk i jeździłem po świecie. Na przykład miałem przyjemność grać w paryskiej Olympii. I w najpiękniejszych salach z Markiem i Wackiem – Markiem Tomaszewskim i Wacławem Kisielewskim. Przecież
graliśmy wtedy po RFN-ie sześćdziesiąt koncertów.

Grałem w bardzo wielu grupach jako muzyk. A później, jak zacząłem śpiewać, to był taki okres w moim
życiu, kiedy grałem w zespole Anawa, w Piwnicy
Pod Baranami, jeździłem z panią Ewą Demarczyk
po świecie i grałem w Symfonicznej Orkiestrze Krakowskiej i w Krakowskiej Orkiestrze Kameralnej
pod dyrekcją Korda. Człowiek nawet nie zdawał sobie
sprawy, że w tylu rzeczach grał. Grając w wielkich salach na Zachodzie, miałem swoje egzaminy już nie
przed profesorami, ale przed publicznością. Udało
mi się potem zagrać dyplom z wyróżnieniem Karłowicza na skrzypcach i grałem sześć lat w orkiestrze
symfonicznej. Jak zacząłem śpiewać na dobre, zaczęły się programy telewizyjne, wyjazdy, trasy, gdzie

jeździłem z fantastycznymi ludźmi, z polską czołówką estradową: Roman Wilhelmi, Andrzej Zaucha
na przykład. Dostałem też nagrodę dziennikarzy
w Sopocie na festiwalu Eurowizji [rok 1978 – przyp.
MK]. Przyjechał na niego zespół Dream Express
z Belgii i była dyskusja, czy ja mam dostać ten jacht
czy oni. Wyszło na to, że Dream Express i bardzo dobrze, bo gdzie ja bym tym jachtem w Polsce pływał.
Później była orkiestra w Poznaniu, muzyka małego
ekranu, nagrania z Zenonem Laskowikiem. Następnie przypadkiem nagrałem Pszczółkę Maję, później
Chałupy. No i tak stałem się Pszczółką Mają i piosenkarzem. I tak ciągnę to do tej pory. Życzę wszystkim
młodym, żeby im też się udało.
Ale nie jest pan piosenkarzem.
– Jestem traktowany jako piosenkarz, chociaż
staram się, żeby ludzie traktowali mnie jako muzy-

ka, śpiewającego skrzypka. Śpiewać każdy może,
a grać trzeba się nauczyć. A żeby dobrze grać, to już
trzeba bardzo długo się uczyć. Reper tuar, który powstał na skrzypce pisali genialni ludzie – Paganini,
Brahms, Czajkowski, Wieniawski, Karłowicz, Mendelssohn czy Beethoven. Przecież to są strasznie
trudne rzeczy. Oni nie mieli wtedy nic innego do roboty, wtedy nie było telewizji, w związku z czym siedzieli i pisali wielkie dzieła, których lepszych nie napisze nikt. I teraz biedne dzieci muszą się ich
uczyć. I uczą się, i kończą szkoły, i grają fantastyczne dyplomy. Jest bardzo wielu dobrych ar tystów
na świecie, ale większą przebitkę mają ludzie, którzy śpiewają. Ładnie się umaluje, zaśpiewa prostą
– im prostszą, tym lepszą – piosenkę. W tej dziedzinie też nie ma sprawiedliwości.
Dzisiaj rolę w odkrywaniu talentów przejęły od festiwali programy typu talent show.
Czy jest to pozytywna zmiana?
– Ten kij ma dwa końce. Z jednej strony zrobiło się dużo programów i wydawałoby się, że to dobrze, bo wszyscy mieszczą się w jakichś audycjach,
świetnie tworzymy muzykę, to brzmi jak na zachodzie. Tylko w tych tzw. formatach [Idol, X-Factor itd.]
jest tak, że format się kończy i ludzie odchodzą
w zapomnienie razem z nim. Niestety. Kiedyś festiwale dawały większą szansę ludziom, którzy pokazali coś ar tystycznego. Teraz w tych formatach nie
chodzi o ludzi, tylko o to, żeby audycja dobrze się
oglądała, chodzi o komercję, o słupki, o oglądalność. Dlatego twórcy tych programów nacisk kładą
na to, żeby było kolorowo, wesoło, szumnie, a ar tystycznie może to być dość słabe. A propos waszego
konkursu, co prawda słyszałem tylko z garderoby,
ale ze zdziwieniem stwierdziłem, że tutaj jest bardzo wysoki poziom. Nie przypuszczałem, że młodzi
ludzie tak pięknie śpiewają reper tuar Agnieszki
Osieckiej. To są piosenki z takich czasów, że żeby
śpiewać, to trzeba było umieć śpiewać. I z radością
stwierdziłem, że tak tutaj jest.
Za panem ponad czterdzieści lat pracy
artystycznej. Tysiące zagranych
koncertów i występów. Czego
można życzyć artyście z tak bogatą historią?
– Żeby jak najszybciej zszedł – na scenie albo zaraz po koncercie (śmiech).
A czego pan sobie by życzył?
– Chciałbym jeszcze parę lat pośpiewać w dobrej formie. Teraz coraz lepiej się
czuję, że tak powiem, z publicznością. Ludzie mnie lubią. Po tylu latach poznali
mnie bardziej. Kiedyś wyglądałem na takiego nudnego faceta. Tak mi się wydaje,
jak oglądam swoje stare występy w telewizji. Taki byłem dość nudnawy, taki posągowy. Wszyscy myśleli: o, taki zarozumiały.
A ja naprawdę zawsze się tylko denerwowałem i chciałem, żeby było dobrze. Tak mnie nauczyli – wyjść i pięknie wykonać. A estrada wymaga jeszcze jakiejś interakcji z publicznością. Po latach osiągnąłem to, że jest
fajnie. Spotkania przebiegają w atmosferze wzajemnego zrozumienia. I żal, że człowiek już powoli się kończy.
A tutaj dopiero się rozkręca.
– Właśnie, a tutaj dopiero się rozkręca. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze parę lat pociągnę (śmiech).
Mam takie wrażenie, że publiczność odbiera pana jako swojego człowieka.
– To się cieszę, bo ja zawsze byłem normalny
gość, z sympatią do ludzi i nigdy nie lubiłem jakiegokolwiek gwiazdorstwa. Piosenka, koncert, nawet muzyki poważnej, wcale nie musi być śmiertelnie nudny i napompowany. Muzyka zawsze służyła jakiejś rozrywce.
Trzeba umieć się bawić.
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
„Puls Niemodlina”: Panie burmistrzu,
zarzucił pan inicjatorom referendum, że
posługują się nieprawdziwymi zarzutami i skierował do sądu wniosek o zaprzestanie rozpowszechniania tych zarzutów.
Jaki jest ostateczny wynik tych działań?
Mirosław Stankiewicz: Istotnie, skierowa łem po zew prze ciw ko ini cja to rom re fe ren dum oraz ich pełnomocnikowi w sprawie głosze nia nie praw dzi wych in for ma cji na te mat
działań rady miejskiej i bur mistrza Niemodlina.
Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 9 maja br. potwierdził, że większa część zarzutów była nieprawdziwa, pozostałe miały charakter subiektyw nej oce ny or ga ni za to rów re fe ren dum. To
stanowisko podtrzymał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, któ ry roz pa try wał za ża le nie ini cja to rów referendum na rozstrzygnięcie sądu opolskie go. Osta tecz nie wy rok uprawo moc nił się
w dniu 13 maja br. Z jego treścią można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie: www.niemodlin.pl.
PN: Dlaczego tylko pan wystąpił w tej
sprawie, a nie radni?
MS: Zdecydowana większość radnych była
zbulwersowana zarzutami inicjatorów referendum. Moim, jako burmistrza obowiązkiem, było
przeciwstawienie się nieprawdziwym infor macjom o pracy samorządu. Stąd też wystąpiłem
z pozwem.
PN: Jest pan zadowolony z wyroku?
MS: Tak, aczkolwiek nie jest to euforia. Inicjatorzy referendum nie mogą bezkarnie okłamywać mieszkańców naszej gminy. Ludzie powinni
poznać prawdę, aby móc zająć określone stanowisko. Odwoływanie wybranych w demokratycznych wyborach władz gminnych powinno odbywać się wyłącznie z ważnych powodów, a takich,
jak widać dzisiaj – nie ma. Stąd też, po prawomocnym wyroku sądu, udział w referendum jest
co najmniej problematyczny. Uważam, że pójście na referendum, które zostało zorganizowane w oparciu o nieprawdziwe zarzuty, jest niepo-

rozumieniem. W tym miejscu chciałbym podziękować strażakom, spor towcom, wędkarzom z koła PZW Niemodlin, sołtysom oraz wielu innym
osobom, które opowiedziały się przeciwko referendum.
PN: Czy w związku z wyrokiem sądu
referendum się odbędzie?
MS: Nie mam do dziś żadnych infor macji
od Komisarza Państwowej Komisji Wyborczej
w Opo lu na te mat prze rwa nia przy gotowań
do referendum. Zostały przygotowane spisy wyborców, powołano miejską i obwodowe komisje
do prze pro wa dze nia re fe ren dum. Szu ka my
w budżecie pieniędzy na diety dla członków komisji. Wydrukowaliśmy obwieszczenia. Przygotowujemy lokale i tak dalej. Wszystko to na koszt
gminy gdyż, inaczej niż przy wyborach, to gmina pokrywa główne wydatki związane z referendum. To mieszkańcy pokry ją koszty tej próby
referendalnej. Idąc dalej i rozważając czysto
teoretycznie, to mieszkańcy odczują ewentualne
skutki „udanego referendum”. Bo przecież osoba powo ła na przez pre mie ra bę dzie ad mi ni strowała gminą, a jej głównym zadaniem będzie
przygotowanie do wyborów przedter minowych.
Spra wy bez pie czeń stwa przed powo dzią po przez zwiększenie retencji stawu zamkowego,
przebudowa stadionu miejskiego, kanalizacja
Wydrowic, wdrażanie małych projektów, które
są przygotowywane i wiele innych ważnych dla
mieszkańców spraw, przejdzie na plan dalszy,
a być może ich realizacja zostanie odłożona
w czasie. Pytanie więc zasadnicze: komu ta inicjatywa służy? Kto na niej najwięcej straci? Co
w zamian? Nie widzę dziś w wystąpieniach inicjatorów referendum odpowiedzialności za losy
gminy, ani programu jej rozwoju. Inicjatorzy referendum tego nie przedstawiają. Uważam, że
działają jedynie w oparciu o negację dotychczasowych działań władz samorządowych. To jednak w obecnych czasach za mało, aby mieszkańcy chcie li zmie nić wła dze. Są dzę, że
zdecydowana większość wyborców nie weźmie
udziału w far sie referendalnej.
PN: Wspomniał pan, że są już powołane komisje do przeprowadzenia referendum. Jaki jest ich skład?
MS: W przypadku referendum istnieje zasada równowagi. Takie są wytyczne PKW. Oznacza
to tylko tyle, że inicjatorzy referendum powinni
mieć tyle samo członków komisji, ilu mają przedstawicieli organy, których dotyczy referendum.
W naszym przypadku jest ich ośmiu w każdej komisji. Czterech z ramienia inicjatorów, dwóch
z ramienia burmistrza i dwóch z ramienia rady.
Ponieważ mamy 11 komisji obwodowych i jedną
miejską, stąd też liczba członków komisji wynosi 96. I wszystkie te osoby pracują przy tej operacji. Wszystkie te osoby, oczywiście, za tą pracę
otrzymają diety. Niezależnie od pracy członków
komisji mogą być powołani mężowie zaufania,
działający na zasadzie wolontariatu. I takich mężów zaufania zamierzam powołać.
PN: Mężów zaufania?
MS: Tak. Mając na uwadze wyrok sądu oraz
dotychczasowe działania inicjatorów referendum
zmuszony jestem powołać takie osoby.

PN: Przejdźmy teraz do spraw bieżących. Jakie zadania są aktualnie realizowane?
MS: Trwają inwestycje na obszarach wiejskich. Najważniejsze z nich to przebudowa świetlic wiejskich w Grodźcu i w Lipnie. Wyłoniliśmy
również wykonawcę, który na dniach zacznie realizację budowy garażu dla OSP w Grodźcu. 28
maja br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na największe zadanie w tegorocznym budżecie gminy
Niemodlin – termomodernizację szkoły w Graczach. Od 20 maja br. trwają również prace prowadzone na rzece Ścinawa Niemodlińska, na odcinku od ujścia do Nysy Kłodzkiej do Niemodlina.
To największa od lat inwestycja przeciwpowodziowa na terenie naszej gminy o war tości blisko 4 milionów złotych, która znacząco poprawi
za bez pie cze nie prze ciw powo dziowe. Po nad to
przygotowujemy się do kolejnych zadań oczekiwanych przez naszą społeczność: rekultywacji
stawu młyńskiego w Niemodlinie, remontu stadionu miejskiego w Niemodlinie, dokończenia
Placu Obrońców Przebraża w Niemodlinie. Realizowanych jest również szereg mniejszych zadań
związanych z bieżącymi remontami, wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego itp.
PN: Jakie są plany związane z obchodami 730–lecia lokacji miasta?
MS: W maju mieliśmy wiele wydarzeń związanych z obchodami 730. rocznicy lokacji Niemodlina. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
i mieszkańców w dniu 3 Maja. Dzień później międzygminne zawody ochotniczych straży pożarnych na stadionie miejskim, uświetniające święto stra ża ków w dzień św. Flo ria na. Zaś
największymi imprezami w tym miesiącu były:
Oceany oraz Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet „Złoty Sokół” 2013. Zarówno Oceany,
z wciąż rosnącym poziomem młodych wykonawców, jak i turniej koszykówki, znacząco wzmocniły rolę naszego miasta i gminy w województwie
i kraju. Zainteresowanie mieszkańców oraz mediów było bardzo duże. Najbardziej cieszy mnie
udział w tych imprezach naszych najmłodszych.
Będą z nich dumni nasi mieszkańcy w najbliższych latach. Organizatorom tych imprez o charakterze już krajowym bardzo dziękuję i gratuluję. To były naprawdę niezapomniane dni w naszej
gminie. W najbliższym czasie odbędą się zawody dzieci o puchar burmistrza w wędkarstwie
spławikowym. Od kilku lat brakuje już stanowisk
na stawie zamkowym dla najmłodszych. Jest
po prostu bardzo duże zainteresowanie tą imprezą. W czerwcu zaś Miejska Biblioteka Publiczna
organizuje wystawę poświęconą historii naszej
gminy. Jej centralnym elementem będzie Skarb
Niemodliński, o wystawę którego zabiegałem
od wielu miesięcy. Kulminacją obchodów rocznicy będą Dni Niemodlina z wieloma atrakcjami.
Oj, będzie się działo. Wszystkich mieszkańców
zapraszam na organizowane imprezy przez nasz
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Spor tu i Rekreacji.
Od wspólnego przemarszu przez Niemodlin, poprzez zbiorowe zdjęcie mieszkańców, a kończąc
na występach gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od 26 marca do 25 kwietnia 2013 r.

XLI Sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie

W okresie sprawozdawczym:
• w dniu 27 marca burmistrz wraz z przewodniczącym RM uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Regionalnego Komitetu Budowy Obwodnic Niemodlina i Nysy, który po raz kolejny wystosował apel
do władz centralnych o przystąpienie do budowy obu obwodnic;
• w dniu 2 kwietnia burmistrz wręczył najzdolniejszym młodym sportowcom nagrody pieniężne za wyniki w roku 2012;
• w dniu 6 kwietnia burmistrz wziął udział w dorocznym zebraniu sprawozdawczym zarządu rodzinnych ogrodów działkowych w Niemodlinie;
• w dniu 8 kwietnia burmistrz spotkał się z posłem R. Huskowskim – sprawozdawcą nowelizacji ustawy o ogrodach działkowych. Podczas spotkania zostały przedstawione postulaty niemodlińskich działkowców dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych;
• w dniu 9 kwietnia burmistrz podpisał porozumienie z marszałkiem województwa opolskiego w sprawie przekazania gruntów gminnych pod budowę chodnika pomiędzy Niemodlinem a Wydrowicami;
• w dniu 11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjnego do spraw oświaty, podczas którego poruszane były między innymi sprawy związane z naborem dzieci do przedszkoli w nowym
roku szkolnym;
• w dniu 15 kwietnia burmistrz spotkał się z radą sołecką Magnuszowic;
• w dniu 19 kwietnia w hali sportowej OSiR w Niemodlinie odbyła się kolejna edycja Olimpiady Przedszkolaka;
• w dniu 24 kwietnia burmistrz spotkał się z panem M. Oleksą w sprawie działań Komitetu do spraw
budowy obwodnicy Niemodlina oraz planowanych akcji protestacyjnych.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. odbyła się XIL
Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której po rozpatrzeniu
projektów uchwał podjęto nw. uchwały:
• uchwala nr XLI/245/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
• uchwała nr XLI/246/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin
na rok 2013.
• uchwała nr XLI/247/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Niemodlin.
• uchwała nr XLI/248/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
• uchwała nr XLI/249/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zarządzenia wyboru do organów
jednostek pomocniczych gminy.
• uchwała nr XLI/250/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia burmistrza Niemodlina do wskazania osób do składu komisji
do spraw referendum.
• uchwała nr XLI/251/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Mechanizmy przemocy domowej – część II
W kwietniowym numerze „Pulsu Niemodlina” ukazał się pierwszy artykuł z cyklu Mechanizmy przemocy domowej. Dowiedzieliśmy się, że aby dobrze zrozumieć sytuację ofiar
przemocy w rodzinie, trzeba poznać mechanizmy, których osoby krzywdzone sobie nie
uświadamiają. Przedstawiliśmy mechanizmy: syndrom wyuczonej bezradności oraz zjawisko „prania mózgu”. Dziś dowiemy się co oznaczają:
Zespół stresu pourazowego PTSD (post traumatic stress disorder) – zaburzenia lękowe PTSD występują u ofiar napadów, gwałtów i innych traumatycznych wydarzeń, np. wojen, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych. Dotyczą sytuacji, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Nasilenie PTSD
zależy od intensywności i czasu trwania traumy. Ponadto objawy PTSD są intensywniejsze u osób, które przeżyły traumę w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych (powódź, huragan). Objawami PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne.
Proces wiktymizacji – każdy „wchodząc” w związek z drugą osobą ma pewne wyobrażenia na temat swojego przyszłego życia, swojego małżeństwa, swojej rodziny. Akt przemocy burzy te wyobrażenia i wizję świata, partnera, siebie. Specjaliści nazywają to mianem burzenia utrwalonych przekonań. Osoba doznająca przemocy czuje rozpacz i ma poczucie krzywdy, często na tym etapie zaczyna szukać pomocy. Niestety,
zdarza się, że spotyka się z nieprawidłowymi reakcjami osób, z którymi dzieli się swoimi problemami i od których oczekuje pomocy i wsparcia. Takie zachowanie służb, które przejawia się bagatelizowaniem problemów
czy obwinianiem ofiary nazywamy wtórnym zranieniem.
Syndrom sztokholmski – takim mianem określono mechanizm, który zaobserwowano u ofiar zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. U osób przetrzymywanych przez terrorystów, a następnie uwolnionych przez policję pojawiły się reakcje, które większość obserwatorów uznała za irracjonalne. Otóż niedawni zakładnicy zaangażowali się w proces obrony swoich oprawców, zamiast żądać sprawiedliwości czy nawet
odwetu (co w tej sytuacji byłoby bardziej zrozumiałe). Jedna z ofiar tak związała się z terrorystą, iż zawarła
z nim związek małżeński. W tej sytuacji można mówić o „patologicznej wdzięczności” za to, co zamachowiec
mógł zrobić, a w rezultacie tego nie uczynił. Mógł zabić, a tego nie zrobił. Był panem ich życia i śmierci i darował im to życie, więc tylko dzięki niemu żyją. Podobny mechanizm obronny pojawia się u ofiar przemocy
domowej. Są one wdzięczne sprawcom za drobne przywileje, które jeszcze mają, za „miodowe miesiące”,
za chwile spokoju i namiastkę uczucia, a czasem nawet za to, że żyją.
Mechanizm „psychologicznej pułapki” – ofiara nie jest w stanie zrezygnować ze związku, w co
tak dużo zainwestowała czasu, zapału, energii. Budzi zdziwienie fakt, że trwa ona w związku, który przynosi jej cierpienie, w którym jest upokarzana i nie respektuje się jej praw. Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej.
Dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się postara, to
będzie lepiej. Ma poczucie, że zależy to właśnie od niej. Im więcej się stara i wkłada w to działanie więcej
energii, tym trudniej jej zrezygnować.
W następnym numerze miesięcznika ukaże się artykuł pt. Mechanizmy przemocy domowej – cykl przemocy.
Opracował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Niemodlin
na podstawie książki „Przemoc w rodzinie” K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska

Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.niemodlin.pl. Można również
zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz

Zakończenie roku
szkolnego
Z okazji zakończenia roku szkolnego serdecznie zapraszam, na uroczyste wręczenie
dyplomów, nagród i podziękowań dla najlepszych absolwentów, laureatów i finalistów
konkursów przedmiotowych oraz najlepszych
sportowców ze szkół gminy Niemodlin.
Uroczystość ta odbędzie się
w dniu 26.06.2013 r. o godz. 16.00
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie
znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku
nr 3 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we
współwłasności działek nr 568/2 i 568/8,
• lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku
nr 2 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współużytkowaniu działki nr 608/7,
• lokal mieszkalny nr 4/4 położony w budynku nr 2-4 przy ul. Szewskiej w Niemodlinie wraz
udziałem we współwłasności działki nr 528/2,
• lokale mieszkalne nr 1, 3 i 4 położone w budynku nr 15 przy Rynku w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 557/1,
• lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku
nr 13 przy ul. Kilińskiego w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 500,
• lokal mieszkalny nr 3/6 położony w budynku nr 1-3 przy ul. Tysiąclecia w Niemodlinie wraz
udziałem we współwłasności działki nr 997/8,
• lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku
nr 12 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem
we współwłasności działki nr 560,
• lokal mieszkalny nr 2/20 położony w budynku nr 20-22 przy Alei Wolności w Niemodlinie wraz
udziałem we współwłasności działki nr 767,
• lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku
nr 3 przy ul. Drzymały w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 566/2,
• lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku
nr 2b przy ul. Brzeskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 427/4.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat – działka
nr 851 o powierzchni 976 m2 położona przy ul.
Słowackiego w Niemodlinie, z przeznaczeniem
na ogródek przydomowy. Informacji udziela się
w pokoju nr 35 tut. urzędu, tel. 774606295 do 7
wew. 209.

OGŁOSZENIA
Bur mistrz Niemodlina działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108) ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim,
oznaczonej nr działki 30 o powierzchni
0,1200 ha (RIVb – 0,0900 ha, RV – 0,0300
ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00093578/5. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na obszarze nie
posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawar tymi 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: 5.300,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodar ki Nieruchomościami
(tel. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 18 czerwca 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.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej
nr działki 384/20 o powierzchni 0,0703 ha
(RIVa), k. m. 2.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00083926/7. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 38/12 z dnia 27.08.2012 r.
– z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość po-
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siada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodar ki Nieruchomościami
(tel. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 3.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 18 czerwca 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.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.50.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści
oznaczonej nr działki 1081 k. m. 13 położonej w Niemodlinie przy ul. Lipowej.
Wymieniona wyżej nieruchomość zapisa na jest w księ dze wie czy stej KW
OP1O/00054726/3. Stanowi własność
gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 168 m2
– przylegającego do działki nr 1080/1.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na urządzenie terenów
zieleni o powierzchni 168 m2 – przylegający
do działki nr 1080/1 wynosi 44,00 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
(ciąg dalszy na str. 12)
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(dokończenie ze str. 11)
Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2013 roku
o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 18 czerwca 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 10 lipca 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej
w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny),
oznaczonej nr działki 617/1 k. m. 10 o powierzchni
0,3589
ha;
KW
nr
OP1O/00089558/8.
Nieruchomość ta stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni ogólniej – 1090,06 m2, w tym: użytkowej 778,09 m2 (powierzchnia parteru, piętra i poddasza) oraz powierzchni piwnic 311,97 m2. Jest to
budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną. Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c. o.
Na nieruchomości usytuowany jest budynek
garażowy, par terowy z dachem czterospadowym
kryty dachówką o powierzchni użytkowej 38,80m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym symbolem „UO”- przeznaczenie podstawowe usługi
publiczne z zakresu oświaty na wydzielonych działkach z urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszcza
się zmiany funkcji oświatowej na inne usługi publiczne z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
Cena wywoławcza: 723.000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodar ki Nieruchomościami
(tel. 774606295 do 7 wew. 209) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł. (sł. siedemdziesiąt tysięcy złotych) Wadium należy wpłacać
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003
terminie do 12 lipca 2013 r. Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób

reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2013 r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie ustalonym przez gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul.
Chopina oznaczonej nr działki 911/38 k.
m. 11 o powierzchni 0,9040 ha; KW nr
OP1O/00068166/0.
Nieruchomość ta stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego w Niemodlinie w rejonie ulicy
Chopina nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 7MN – teren zabudowy mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację domów
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Zgodnie
z zapisami planu zabudowa winna być realizowana kompleksowo, jako jedno przedsięwzięcie budowlane. Nieruchomość położona przy drodze publicznej utwardzonej.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 660.000,00 zł. (sł: sześćset sześćdziesiąt
tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodar ki Nieruchomościami
(tel. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003
w terminie do 12 lipca 2013 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędo-

wy, z którego wynika jego status prawny, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2013r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 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.

Opłata
za sprzedaż
alkoholu
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych o obowiązku uiszczenia
drugiej raty opłaty za korzystanie
w 2013 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przypomina się, że stosownie do postanowień art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1356) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są
obowiązani do wniesienia do dnia 31 maja 2013 r. drugiej raty opłaty za korzystanie
w 2013 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 8890 1079 0009
4009 2006 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013 r.
W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie,
a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych można
będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.
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Graczewska Majówka
– charytatywnie
W imprezie 3 maja br. przy Zakładowym Domu Kultury w Graczach uczestniczyły setki osób, mimo nieprzychylnej aury. Organizatorzy przygotowali program
tak, aby zaciekawić każdego widza.
Podczas tegorocznej edycji imprezy zorganizowano zbiórkę publiczną, z której zebrane środki przeznaczone zostaną na rehabilitację Lidzi
Rudnickiej z Graczy. Dla dziewczynki potrzebne
jest 50 ty się cy do la rów na prze prowa dze nie
skomplikowanej operacji w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka – jedna z sióstr bliźniaczek
urodzonych w 25. tygodniu ciąży – jest podopieczną ogólnopolskiej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Majówkę rozpoczęła symulowana akcja ratownicza w wydaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
z Graczy, podczas której strażacy wydobywali
ranną z pojazdu, który uległ wypadkowi, a także prowadzili pokaz pierwszej pomocy. – Oby takie sytuacje zdarzały się tylko podczas prezentacji – powiedział Słowomir Gębski, komendant
gra czew skiej OSP. Po ra tun kowym akcen cie,
na scenie wystąpiły dzieci z przedszkola w Graczach, które przygotowały program ar tystyczny
dla niepełnosprawnej Lidzi Rudnickiej. Na scenie
wy stą pi li tak że pa cjen ci z ośrod ka MO NAR
w Graczach, którzy wystawili własną sztukę teatralną, prezentując adaptację „Zemsty” Aleksandra Fredry, a później wystąpili w for macji
kabaretowej, Na scenie wystąpiły także „Graczanki” oraz zespół „Niemodlin” z Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Loteria fantowa, której fundatorami były firmy i osoby prywatne z regionu, cieszyła się niebywałym zainteresowaniem. Losy rozeszły się
w błyskawicznym tempie. Spośród wszystkich
uczestników loterii wylosowano 7 nagród głów-

nych, w tym rower turystyczny ufundowany przez
spółkę Bazalt-Gracze. Niebywałą atrakcję sprawiła obecność Rafała Pasierbka – mistrza świata
w stuncie na motorze, który urządził widowiskowy pokaz swoich umiejętności, udzielił uczestnikom imprezy wywiadu, a także rozdawał fanom
autografy. Wieczorną zabawę prowadził zespół
Duet i przyjaciele, którzy do białego rana ser wowali na scenie największe przeboje.
Graczewska Majówka od lat wpisana jest
w kalendarz lokalnych wydarzeń rozrywkowo
– kulturalnych. Każdego roku wspierany jest inny
cel, na rzecz którego przekazywane są zebrane
podczas imprezy pieniądze. Podczas tegorocznej edycji imprezy zebrano kwotę ponad dwunastu tysięcy złotych.
Karol Biskup

Basen w Lipnie rozpoczyna sezon
Zapraszamy na festyn z okazji rozpoczęcia sezonu
2 czerwca 2013 r., godz. 13.00.
Okres otwarcia basenu: od 1 czerwca do 25 sierpnia.
• Godziny otwarcia basenu: 10.00-18.00
• Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będzie grupa ratowników
pod kierunkiem Pawła Szatanika – Opolska Szkoła Pływania
Ośmiorniczka.
• Działalność gastronomiczna w godzinach: 10.00-20.00
• Ceny biletów obowiązujące w sezonie letnim 2013:
1. Bilet ulgowy jednorazowy - 4,50 zł
2. Bilet normalny jednorazowy - 7,50 zł
3. Karnet rodzinny – dwie osoby dorosłe + dziecko - 16 zł
4. Karnet rodzinny - dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci – 18 zł
5. Karnet ulgowy na wszystkie dni weekendowe / soboty, niedziele
- 70,00zł
6. Karnet normalny na wszystkie dni weekendowe / soboty,
niedziele - 130,00zł
7. Karnet ulgowy tygodniowy / od poniedziałku do niedzieli, 7 dni 20,00zł
8. Karnet normalny tygodniowy / od poniedziałku do niedzieli, 7
dni - 40,00zł
Bilety będą sprzedawane bezpośrednio na basenie od godz. 10.00.

Podziękowania UKS OSiR
Jedynka Niemodlin
Uczniowski Klub Sportowy OSiR Jedynka
Niemodlin sekcja futsalu pragnie serdecznie
podziękować i przeprosić Pana Jana Oleksę
Prezesa PSS Społem Niemodlin, Panią Aldonę
Pater – Biuro Ubezpieczeniowe i Pana Marcina
Kulika – Firma Covebo za omyłkowe nieumieszczenie ich wśród grona osób i firm wspierających sekcję UKS OSiR Jedynka Niemodlin.
Sekcja Futsalu UKS OSiR
Jedynka Niemodlin Zbigniew Weber,
Kazimierz Krzesiński i Marcin Janik

Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:
• Uczniowie szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
• Studenci studiów dziennych za okazaniem legitymacji studenckiej wstęp bezpłatny
• Seniorzy powyżej 70 lat za okazaniem dowodu osobistego
• Dzieci do lat 6
Bilety i karnety będą również dostępne w przedsprzedaży w biurze OSiR
przy ul. Reymonta 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
Usługa Gastronomiczna – Bar – Jolanta Biela Niemodlin, ul. Opolska 58.
Atrakcje na basenie:
• działalność Parku Linowego prowadzona przez Climbing System Ireneusz Kiełb z Niemodlina
• plac zabaw dla dzieci
• boisko do piłki siatkowej plażowej
• kosz do gry w koszykówkę
• stoły tenisowe
Nauka pływania dla dzieci
Kontynuujemy naukę pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
prowadzoną przez instruktorów pływania we wtorki i czwartki przez cały okres
działalności basenu. Odpłatność – wykupienie biletu ulgowego na basen.
Zapisy dzieci na naukę pływania w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 lub
telefonicznie 77 4600124. Ilość miejsc ograniczona. Przewidujemy naukę
pływania dwóch grup po 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor OSiR Krzysztof Kubiak
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Działaj Lokalnie
w Borach Niemodlińskich
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich została wybrana na Ośrodek Programu Działaj Lokalnie. Program jest
finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy
rządu Stanów Zjednoczonych i funkcjonuje
w Polsce od 2001 r. Program nie działa na obszarze całej Polski, a jedynie w gminach, które obejmuje swoim zasięgiem Ośrodek Działaj
Lokalnie. Partnerstwo Borów Niemodlińskich
zdecydowało się rozszerzyć działalność o gminy Biała i Korfantów, co powoduje, że Działaj
Lokalnie będzie funkcjonowało na terenie całych Borów, w 9 gminach.
Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.
Granty w wysokości do 6 tysięcy złotych będę przekazywane na konto bankowe przed rozpoczęciem realizacji projektów. Finansowy wkład własny wnioskodawcy do projektu to tylko 5% całości dotacji, pozostałą część może stanowić np. praca własna wolontariuszy.
Oznacza to, że organizacje pozarządowe działające w małych społecznościach oraz grupy
nieformalne mieszkańców będą mogły składać wnioski na realizację projektów trwających od 3
do 6 miesięcy i obejmujących organizację na przykład rajdów rowerowych, zajęć z rękodzieła, gier
terenowych, wiejskich questingów, otwartych koncertów, kolorowego graffiti, warsztatów muzycznych i teatralnych, kursów udzielania pierwszej pomocy, zawodów Speed Stacks, odnawiania zabytków, wydania ulotek i broszur opisujących lokalne zasoby czy nordic walking.
Informacje o programie, zasadach ubiegania się o dofinansowanie, sposobie wypełniania
wniosków w systemie on-line będą przekazywane przez pracowników biura Partnerstwa na spotkaniach informacyjnych we wszystkich gminach. Przyjmowanie pierwszych wniosków zaplanowane zostało na lipiec, a ich realizacja będzie mogła rozpocząć się już we wrześniu.
Obecnie koordynator programu, Daniel Podobiński, uczestniczy w spotkaniach informacyjnych w poszczególnych gminach. Terminy i miejsca spotkań można uzyskać pod nr
tel. 77 4606 351.
Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Każdy może włączyć się w zwiększenie puli, jaka jest przeznaczona na granty w programie i uzyskać tytuł „Darczyńcy programu
Działaj Lokalnie”. Wystarczy, że przekaże darowiznę na konto Partnerstwa Borów Niemodlińskich
w BS Namysłów, oddział Niemodlin, nr konta 22 8890 0001 0636 3185 2006 0001, wpisując
w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe – działaj lokalnie”.
Darowizny nieprzekraczające 6% dochodu rocznego w przypadku osób fizycznych oraz 10%
dochodu dla osób prawnych można odliczyć od podstawy opodatkowania, składając roczne zeznanie podatkowe.
Więcej informacji o programie na www.dzialajlokalnie.pl oraz www.boryniemodlinskie.pl.
Jadwiga Wojciak

Podsumowanie
naboru wniosków
Leader
W piątek 26 kwietnia br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich odbyło
się podsumowanie ostatniego naboru wniosków na tzw. małe projekty
w ramach programu LEADER.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji i instytucji, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prezes
LGD przedstawiła statystykę dotyczącą małych projektów. Od 2009 roku do LGD wpłynęły łącznie 183 małe projekty na łączną kwotę wnioskowania 4 308 509 zł, z tego
do dofinansowania wybraliśmy 115 wniosków na kwotę 2 208 115 zł.
Wcześniejsze nabory dotyczyły wszystkich
przedsięwzięć LSR, jednak największym zainteresowaniem cieszyło się dotychczas wyposażenie świetlic i organizacja imprez kulturalnych, gdzie wpłynęło nam więcej projektów niż
przewidywaliśmy.
Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana kwota dwukrotnie
przekroczyła dostępną pulę środków. Rada
Decyzyjna LGD, reprezentowana na spotkaniu
przez przewodniczącą Joannę Słodkowską-Mędrecką, stanęła przed wyborem najlepiej
wpisujących się w LSR projektów.
Uczestnicy spotkania otrzymali uchwały
o wybraniu projektów do dofinansowania, „10
przykazań wnioskodawcy” oraz sadzonki sosen zwyczajnych. Drzewka mają stworzyć symboliczny las pomysłów, których – jak dowodzi
ostatni nabór – w Borach Niemodlińskich nie
brakuje. 10 maja wnioski trafiły do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
w celu dalszej oceny i podpisania umów.
Lokalnej Grupie Działania pozostał już
tylko jeden nabór wniosków w ramach
PROW 2007-2013. Będzie to konkurs na odnowę i rozwój wsi, który został zaplanowany
na przełom czerwca i lipca.
Jadwiga Wójciak

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

www.zakladlewicki.pl

Wieści z gminy

15

Trzymamy rękę na pulsie

Zwycięska drużyna OSP Grodziec

Zawody Ochotniczych
Straży Pożarnych
W ramach obchodów 730-lecia lokacji
Niemodlina, 4 maja br., we wspomnienie
św. Floriana – patrona strażaków – na stadionie miejskim w Niemodlinie odbyły się
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
z gmin Niemodlin i Tułowice.
W tym szczególnym dla strażaków dniu miało
miejsce wręczenie medali oraz odznaki dla zasłużonych dla pożarnictwa i wzorowych strażaków. Medale oraz odznaki wręczyli burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, przewodniczący rady miejskiej
Mariusz Nieckarz, zastępca dowódcy jednostki JRG
w Niemodlinie kpt. Mieczysław Palak i członek zarządu powiatowego ZOSP RP w Opolu Jerzy Imbiorski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali:
• Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Mariusz Caputa, Sławomir Rak.
• Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jolanta Włoch, Stanisław Figurski, Ireneusz Głąb,
Władysław Jędrzejowski, Zbigniew Nowak, Bolesław
Sasak, Marcin Sobczyński, Roman Suchodolski.
• Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Ryszard Bojkowski, Piotr Hoheisel, Zenon Romańczukiewicz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu nadano odznakę „Strażak Wzorowy”: Bożenie
Gali, Mariuszowi Kretowiczowi, Tomaszowi Kudryńskiemu, Bar toszowi Polakowi, Bar tłomiejowi Sobczyńskiemu, Szczepanowi Strączkowi.
Do zawodów stanęło 12 drużyn pożarniczych
z sześciu jednostek: Gracze, Grodziec, Rogi, Krasna
Góra, Tułowice i Goszczowice. 6 drużyn, to drużyny młodzieżowe (w tym jedna drużyna dziewcząt
z OSP Goszczowice). Wszystkie drużyny zmierzyły
się ze sobą w dwóch konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Drugą zaś
ćwiczenia bojowe polegające na zbudowaniu
dwóch linii gaśniczych. Obie konkurencje były wykonywane na czas.
Zawody wygrała jednostka OSP Grodziec,
przed Krasną Górą, Graczami i Rogami. Z drugiej
gminy najlepsza była drużyna OSP Goszczowice.
W kategorii drużyn młodzieżowych 15-17 lat pierwsze miejsce zajęła MDP Gracze, a drugie MDP Goszczowice. W kategorii młodzieżowej 12-15 lat najlepsza była MDP Krasna Góra, drugie miejsce zajęła
MDP Szydłów, trzecie MDP Gracze.
Po zakończeniu konkurencji sportowo-pożarniczych strażacy z niemodlińskiej Jednostki Pożarniczo-Gaśniczej przeprowadzili pokazową akcję, w której
ratowali poszkodowanego zakleszczonego w samochodzie.
mk

Fot. Piotr Jagi

Wolontariuszka Towarzystwa Opieki nad zwierzętami zgłosiła, że mieszkanka Grodźca Drugiego wraz z synem, w okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r.,
uśmiercali młode koty uderzając nimi o podłogę.
22 kwietnia w Niemodlinie, na ulicy Rynek, funkcjonariusz SAT KWP Opole zatrzymał nietrzeźwego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem
marki Opel.
24 kwietnia w Niemodlinie, na ulicy Wojska Polskiego, mieszkanka powiatu opolskiego z otwartego samochodu marki Seat Ibiza skradła portfel z dowodem
osobistym, kartą bankomatową i pieniędzmi na szkodę Pawła J.
24 kwietnia w miejscowości Michałówek nieznany
sprawca skradł przewody instalacji elektrycznej na szkodę Arkadiusza K. Straty 2 tys. zł.
27 kwietnia w Niemodlinie, na ulicy Opolskiej, nieznany sprawca w klubie Hollywood z kieszeni spodni
skradł portfel z dowodem osobistym, prawem jazdy,
pieniędzmi oraz telefonem komórkowym marki Samsung Galaxy. Straty 3 tys. zł.
30 kwietnia w Niemodlinie, na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich, nieznany sprawca z otwartej kasy skradł
pieniądze na szkodę Mariusza S. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 3 tys. zł.
1 maja w miejscowości Grodziec w nieustalonych
okolicznościach doszło do pożaru stodoły znajdującej
się na terenie ogrodzonej posesji. Spaleniu uległa składana słoma oraz uszkodzona została konstrukcja dachu. Straty 10 tys. zł.
4 maja w Niemodlinie, na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich, policjanci z WRD KMP Opole zatrzymali nietrzeźwą mieszkankę powiatu Opole, która kierowała samochodem osobowym marki Volkswagen.
6 maja w Niemodlinie, na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali młodego mieszkańca powiatu opolskiego podejrzanego o to, że w dniach 10-11 kwietnia w Tułowicach
włamał się do stojaka metalowego, z którego skradł
dwie butle z gazem Propan Butan. Straty 360 zł.
7 maja w Niemodlinie, na ulicy Wojska Polskiego, 32-latek kierujący samochodem marki Ford
w stanie nietrzeźwości alkoholowej, spowodował
kolizję drogową, najeżdżając na tył samochodu
marki Daewoo.
8 maja w Niemodlinie, na ulicy Reymonta, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował samochodem
marki Mercedes pomimo zakazu sądowego.
12 maja w Niemodlinie, na Alei Wolności, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
mieszkańca Zabrza, który kierował samochodem marki Renault.
Zebrał M. G.
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Na kabaret chodzi się na żywo
Wywiad z Adamem Małczykiem
i Michałem Pałubskim, którzy
tworzą Formację Chatelet i wystąpili w Ośrodku Kultury w Niemodlinie z programem „Foch”.
Marek Krzyżanowski: W trakcie waszego występu pomyślałem sobie, że oglądany
program „Foch” na pewno nie pasowałby
do np. plenerowej Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Program jest kameralny.
Adam Małczyk: Tak, chcieliśmy, aby tak było.
Lubimy tak grać, w krótkim dystansie z publicznością.
Takie było zamierzenie tego programu. Oczywiście,
na plenerach gramy trochę inne rzeczy, bo np. nie
można zrobić zaciemnienia sali. Po prostu na plenerze
nie jest tak intymnie, jak w sali. Pewnie zauważyłeś, że
od początku wciągamy ludzi w ten program i stopniowo reakcje są coraz bardziej żywiołowe.
Nie baliście się, że program może być
za bardzo kameralny, a za mało widowiskowy?
Michał Pałubski: Wiesz co, trochę już gramy
na scenie i wydaje mi się, że nie mieliśmy chyba takiej
sytuacji, żebyśmy nie wciągnęli publiczność do zabawy.
Kiedyś, gdy graliśmy inne programy, które były bardziej
teatralne, to byli fani, którzy mówili, że Formację Chatelet albo się kocha, albo jej nie lubi. Teraz, odkąd
z Adamem tworzymy skład dwuosobowy, wydaje mi się,
że wypracowaliśmy taki styl, że wciągamy ludzi w nasz
świat i zostają z nami te półtorej godziny. I to jest super.
A propos stylu. Kiedy była zapowiedź
skeczu o teleturnieju, to wiedziałem, że
Adam będzie prowadzącym.
Adam Małczyk: Tak, jest taki podział ról w kabarecie i pewnie nie tylko w naszym, że jedna osoba gra
właśnie tych prowadzących, podrzucających teksty,
a druga gra postacie, postaciuje jednym słowem. U nas
Michał jest taką osobą. Ale myślę, że tak jest w większości kabaretów, że są osoby, które mają większe zdolności aktorskie i potrafią wejść w postać, a są osoby, które lepiej prowadzą konferansjerkę, mają lepszy kontakt
z ludźmi.
Michał Pałubski: W naszym kabarecie jest
jeszcze tak, że ja po prostu niedobrze wypadam w rolach takich prowadzących. Adam ma duży dar do postaciowania i prawdopodobnie przy naszej premierze
jesiennej będzie można zobaczyć, że Adam ma duży talent. Chciałbym też, żeby trochę pozamieniały się nasze
role. Żeby ludzie mogli odsapnąć ode mnie jako pajacyka i skaczącej małpki i zobaczyli Adama w roli skaczącego goryla.
Nie boisz się? (Pytanie skierowane
do Adama)

Adam Małczyk: Pierwszy raz słyszę, że właśnie
tak ma być. Zaczynam się obawiać (śmiech).
A kto u was pisze? Bo wtedy się okaże,
jak to naprawdę będzie.
Michał Pałubski: Większość rzeczy pisze
Adam, ale mi też się zdarza i wtedy Adam będzie postaciował.
Adam Małczyk: Ja piszę dla Michała, a Michał
dla mnie. A że ja więcej piszę, to Michał więcej postaciuje. W sumie obaj piszemy, ja trochę więcej. Sami sobie gramy. Do tego sami jeździmy. Wszystko sami sobie robimy. Trochę takie perpetuum mobile.
Piszecie o sobie na waszej stronie, że
w tym dwuosobowym składzie jesteście
w szczytowej formie. Co to znaczy?
Adam Małczyk: Odkąd jesteśmy w składzie
dwuosobowym, czujemy, że jest lepiej. Jest nam łatwiej na scenie grać. Wynika to z tego, że bardzo dobrze
się znamy, bardzo dobrze rozumiemy, że czujemy się
na scenie. Wcześniej, w trzyosobowym składzie, było
ciężko, dlatego rozeszliśmy się. W sumie baliśmy się tego dwuosobowego składu, choćby dlatego, że trudniej
we dwie osoby wykrzesać tyle energii na scenie. Potem
okazało się, że jednak jest przeciwnie, że ludzie to kupują i nie brakuje trzeciej osoby.
Michał Pałubski: Kabaret jest jak rodzina. Musimy się lubić.
Adam Małczyk: To czuć na scenie. Ludzie to
czują, czy my się lubimy, czy nie. Czy dobrze bawimy się
ze sobą. Inaczej jest w teatrze. Tam można przykryć relacje międzyludzkie odgrywaniem roli, ale w kabarecie
nie ma „czwartej ściany” i te relacje są bardzo ważne.
Widza się nie oszuka.
Michał Pałubski: My lubimy ze sobą wracać
jednym samochodem, pożartować sobie w hotelu
po występie, pogadać ze sobą. Nie mamy siebie dosyć.
Spotkałem się z podziałem na kabarety
popowe i niszowe. Czy waszym zdaniem
funkcjonuje ten podział w środowisku kabaretowym?
Michał Pałubski: Według mnie to jest sztuczny podział. Są kabarety, które chcą kreować się na niszowe, nie chcą występować np. w telewizji.
Adam Małczyk: Może jest bardziej podział na kabarety, które lepiej wypadają w telewizji i te, które słabo.
My też mieliśmy taki problem, że trudno nam było się
przebić, właśnie przez wspomnianą wcześniej bardziej teatralną formę skeczów. Dopiero od niedawna wpadliśmy
na to, jak przełożyć nasze skecze na telewizję.
Coraz więcej jest kabaretów i coraz więcej jest ich w telewizji. Kiedyś, tak z piętnaście lat temu, jak był kabaret raz w miesiącu
na Dwójce, to szło się do domu, bo kabaret
leci w telewizji. A teraz, co nie włączysz telewizor, to jakiś kabaret. Co o tym myślicie?

Adam Małczyk: To jest dobre i złe. Telewizja powoduje, że ludzie przychodzą na występy. Dzięki temu
ludzie nas znają. Ale z drugiej strony jesteśmy tyle w telewizji i tak nas często powtarzają, że powtórki nas zabijają. Bo samych nowych produkcji nie jest wcale dużo, i gdyby program był puszczany raz, to super. Ale
telewizja mieli jeden program przez dwa, trzy lata i ludzie myślą, że my gramy ciągle to samo.
Michał Pałubski: Dla przeciętnego śmiertelnika ciągle gramy Bubę i poza tym nie ma nic nowego.
Więc po co ma iść na występ, skoro zobaczy to sobie
w internecie. Taka rada dla wszystkich: Na kabaret
chodzi się na żywo. Kabaret nie przenosi się przez telewizję. Każdy kabaret ma wypracowany swój własny
styl, żeby wciągnąć publiczność i ją rozbawić.
Adam Małczyk: Podczas występu na żywo, często są improwizacje, których nie zobaczysz w telewizji.
Myślę, że to jest dla ludzi bardzo fajne, bo czują, że to
jest zrobione dla nich, tu i teraz.
Michał Pałubski: Tak jak dzisiaj na występie,
na moje pytanie „Czy chcecie zobaczyć dowcip?”, chłopak krzyknął: „Nie”. I trzeba było jakoś wybrnąć z tego.
Jak są wywiady z muzykami, to zawsze
pyta się ich o inspiracje…
Adam Małczyk: Sex. Sex, narkotyki i alkohol
(wszyscy zaczynamy się śmiać).
Tak? Okej. Skoro temat sam się pojawia:
od siedemnastu lat jesteście kabaretem, tysiące przejechanych…
Adam Małczyk: Tysiące przejechanych. Kropka
(śmiech).
… kilometrów. Czy czujecie się jak zespół
rockowy?
Adam Małczyk: Czasem się tak czujemy. Jestem
poraniony przecież (tutaj pokazuje podrapaną rękę).
Fanki drapią?
Adam Małczyk: No, to akurat wykładzina mnie
podrapała. Ale z tym zawodem jest związane życie lekko hulaszcze. Kiedyś bardziej. Gdzie nie jechaliśmy, to
była impreza. Byliśmy młodsi…
Michał Pałubski: …a teraz jesteśmy starzy
i nie mamy sił.
Adam Małczyk: Jesteśmy starsi, mamy mniej
sił, wszystko już było. A poza tym mamy żony, dzieci i tak
dalej, i to wszystko się wyprostowało.
W trasie się nie liczy.
Michał Pałubski: W trasie liczy się podwójnie.
Odnośnie muzyków, których pyta się o inspiracje, to oni zawsze kogoś słuchali. Chciałem zapytać, czy kabareciarze mają podobnie, czy ktoś was inspirował?
Michał Pałubski: Ja wychowałem się na Laskowiku. I zawsze mnie inspirowały żarty brytyjskiego komika Jaspera Carrota oraz czeskiego mima Bolka Polivki. Bardzo mi się podobało to, co oni robili i chciałem
być taki jak oni. Jeśli chodzi o mima, to chciałem być
sprawny i stąd jestem wygimnastykowany. A jeśli chodzi o Carrota, to mieć takie puenty. Niestety, z tym drugim już tak nie wyszło.
Adam Małczyk: Ja nie mam nikogo takiego, ponieważ w ogóle nie interesowałem się kabaretem, bardziej teatrem. Teraz też nie mam kogoś konkretnego
do podpatrywania. Podobają mi się poszczególne skecze, poszczególne postacie. Oglądam też kabarety, żeby nie powielać czyichś pomysłów.
Michał Pałubski: Przez to, że pracujemy w kabarecie, my już nie patrzymy na żart jako na żart. Bardziej interesuje nas sprawa techniczna – jak podprowadzono do puenty itd.
Adam Małczyk: Chociaż ja ostatnio jak oglądam kabarety, to potrafię się wyłączyć i dobrze się
bawię.
Michał Pałubski: Włącza ci się skleroza i zapominasz, że jesteś w kabarecie.
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Olimpiada sportowa
przedszkolaków
W dniu 19 kwietnia br. już po raz siedemnasty odbyła się Gminna Olimpiada
Sportowa Przedszkolaka. Organizatorem
sportowego święta było Publiczne Przedszkole nr 2 w Niemodlinie.

Dbajmy o naszą planetę
– Światowy Dzień Ziemi
W spotkaniu wzięły udział 6-latki z PP nr 2 w Niemodlinie. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną pod hasłem „Kochajmy naszą planetę”.
Dowiedziały się m.in. co to jest recykling, że o stanie
środowiska decydują nasze codzienne zachowania:
oszczędzanie wody, prądu, zbieranie makulatury
i segregowanie odpadów, a także dlaczego należy
chronić Ziemię, i jak należy się zachowywać, by była zdrowa, czysta i piękna. Wiele radości sprawiły
dzieciom zagadki dotyczące świata przyrody oraz zabawa ruchowa, podczas której naśladowały zachowania roślin i zwierząt.
Na zakończenie najmłodsi obejrzeli film animowany „Bioróżnorodność” z popularnej i znanej serii
„Była sobie Ziemia”, z którego dowiedziały się, jak
ważne jest mądre i odpowiedzialne współżycie człowieka z przyrodą.
Dorota Olszewska

Festiwal piosenki gimnazjalnej
14 maja 2013 roku w Publicznym Gimnazjum
w Graczach odbył się Festiwal Piosenki Gimnazjalnej,
którego celem była popularyzacja kultury muzycznej
wśród uczniów, tworzenie możliwości publicznych
prezentacji, inspirowanie do działań artystycznych.
Dla występujących uczniów było to niewątpliwie duże przeżycie. Samo wyjście na scenę przy tak krytycznej publiczności to nie lada wyczyn, a co tu dopiero
mówić o śpiewie do mikrofonu z instrumentalnym

Po uroczystym powitaniu przez dyrektora przedszkola Teresę Radziszewską zaproszonych gości, młodych sportowców i ich opiekunów, rozpoczęto zawody
sportowe. Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaka przyświecają piękne zasady rywalizacji: „Zwycięzcą jest
nie tylko ten, kto jest pierwszy–zwycięzcą jest każdy, kto
odważy się wziąć udział w zawodach!” Zawody, w których udział wzięły drużyny z pięciu przedszkoli naszej
gminy, zainaugurowano uroczystą prezentacją drużyn
oraz programem artystycznym przygotowanym przez
gospodarzy – grupę „Sówki” i grupę „Kangurki”.
Komisja sędziowska oceniała cztery konkurencje:
rzut woreczkiem, przeciąganie liny, skoki w workach,
tor przeszkód. Tegoroczny turniej wzbogacony został
o rywalizacje opiekunów drużyn – tor przeszkód.
Wszyscy bawili się znakomicie, sportowcy otrzymali dyplomy i nagrody.
Wyniki zawodów:
I miejsce – drużyna PP nr 2 Niemodlin
II miejsce – drużyna SP nr 1 Niemodlin
III miejsce – drużyna PP nr 1 Niemodlin, drużyna PP Gracze
IV miejsce – drużyna PP Rogi.
Elżbieta Kowalska

Rogowskie dzieci
uczą segregować śmieci

podkładem. Po prostu pełny profesjonalizm, z którym
uczniowie doskonale sobie poradzili. Jury, dokonując
oceny, uwzględniało walory głosowe, interpretację
utworu i ogólny wyraz artystyczny.
I miejsce przyznano Natalii Dwojak z klasy
IB. II miejsce zdobyła Marlena Borowicz i Marta Fedorowicz. III miejsce Krzysztof Napieracz i duet Jakub Stolarczuk i Kacper Kilian (który uzyskał również
nagrodę publiczności). Wyróżnienia otrzymali: Aldona Zając, Joanna Cendal, Klaudia Wajman. Festiwal poprowadzili Dominika Jadach i Sebastian Głąb.
Bogumiła Sanojca-Tuła

Od kwietnia realizujemy projekt edukacyjny skierowany do wszystkich uczniów
naszej szkoły, a także do ich rodziców
i mieszkańców wsi, w których mieszkają
uczniowie.
W ramach projektu wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach Akademii Odpadowej, podczas
których pozyskują wiedzę na temat zasad gospodarowania odpadami. W Akademii uczniowie realizują różnorodne działania, np.: Przekonaj mamę, tatę lub dziadka, że spalanie odpadów to groźna
pułapka. Segreguję, bo wiem, co to jest odpad niebezpieczny i ZSEE. Dobre rady na szklane i aluminiowe odpady. Nowe życie śmieci – dobre pomysły
na powtórne wykorzystanie odpadów. Składowanie
czy kompostowanie? Dlaczego nie warto składować
odpadów zielonych.
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Uczniowie klasy V i VI prowadzą zwiady terenowe, których celem jest stwierdzenie, gdzie w pobliżu
ich domów znajdują się dzikie wysypiska śmieci.
Zwiadowcy przygotowują dokumentację fotograficzną oraz sporządzają mapki przedstawiające
poszczególne miejsca. Mapki zostaną przekazane
do Straży Miejskiej w Niemodlinie.
Obie klasy przygotowują broszurki informujące
dorosłych, jak segregować odpady, podają prosty
sposób na zbudowanie kompostownika, czy też przestrzegają czym grozi spalanie śmieci w domu.
Klasa IV ogłosiła akcję zbiórki nakrętek plastikowych, przygotowuje plakaty, a maluchy tworzą
zabawki-zwierzątka metodą collage’u, do których
wykorzystują stare gazety, butelki PET, kubki po jogur tach, puszki, drobne odpady, tj. kapsle, śrubki,
druciki, guziki, kawałki materiałów, nakrętki i itp.
Żeby lepiej zrozumieć działanie kompostownika
przeprowadzają proste eksperymenty. Na zakończenie wszyscy słuchacze Akademii Odpadowej
sprawdzą swoją wiedzą w szkolnym konkursie wiedzy na temat segregacji odpadów. Zwycięzcy będą
reprezentować naszą szkołę w gminnym konkursie
w Niemodlinie.
SP Rogi

Żywa lekcja historii
W dzień Świętego Stanisława (dla nieuczonych
i nieokrzesanych prostaczków: 11 kwietnia) Roku
Pańskiego 2013 Grupa Rekonstrukto, co przybliża
dawne dzieje, dała rekonstrukcyje dla wielce szanownej braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w mieście Niemodlinie. Na rekonstrukcyji onej szlacheckie obyczaje przez prawdziwych Sarmatów
przedstawione były, jakoż także demokracyji szlacheckiej zasady przybliżone zostały. Jakoli wśród
braci uczniowskiej dziewka się znalazła, co z siłami
złemi pakt zawarła i przeto czarownicą się zowie, odpowiedni proces jej był wytoczen, a i krzesło, co mu
kolców nie brak, dla takowej było zgotowane. Ku temu wszystkiemu odpowiednia muzyka się znalazła,
jakoby wszystko ze smakiem i gustem zrobione było,
by szerokie spektrum staropolskiej kultury zaprezentowane zostało.
W tym dniu uczniowie klas I-VI naszej szkoły
wzięli udział w żywej lekcji historii przybliżającej
kulturę sarmacką. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji obyczajów kultury szlacheckiej, poznali tradycyjny strój Sarmaty i wzięli udział w pokazie uzbrojenia i metod walki z epoki. Uczestniczyli także
w improwizowanym procesie czarownicy z prezentacją narzędzi tor tur. Ochotnicy przeszli krótki kurs
szermierki. Lekcję przeprowadziła Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”.
Joanna Lelek
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Wielki konkurs ortograficzny
Już po raz czternasty w Zespole Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
odbył się Wielki Konkurs Or tograficzny
pod honorowym patronatem starosty
opolskiego i burmistrza Niemodlina. Wzięło w nim udział 15 uczniów reprezentujących klasy szóste gminy Niemodlin oraz
gimnazjaliści i licealiści ze szkół powiatu
opolskiego, które zechciały skorzystać
z zaproszenia do rywalizacji.
Uczestnicy zmagali się z tekstem dyktanda autorstwa pani Ireny Lachowskiej, wieloletniej polonistki LO
w Niemodlinie, pomysłodawczyni konkursu. W dobie
polszczyzny smsowej organizatorom rozgrywek przyświeca cel podnoszenia kompetencji ortograficznych
i interpunkcyjnych wśród uczniów, przeciwdziałanie
niedbałości językowej w pisaniu oraz rozbudzanie
zainteresowania kulturą języka ojczystego.
Uczniowie musieli poradzić sobie z jaskraworóżową żorżetą, pół-Azjatą, który przyglądał się halabardnikowi półżartem wygrażającemu rzęsistemu
deszczowi. Poprawna pisownia mimochodem i mimo
woli czy zharmonizowany abażur okazała się dla
niektórych uczestników ortograficznych zmagań nie
lada wyzwaniem.
Spośród uczestników konkursu jury wyłoniło zwycięzców.
Tytuł Mistrza Ortografii 2013 zdobył Jakub Stolarczuk z PG Gracze, na miejscu drugim uplasowała się reprezentantka PG Tułowice – Anna Szkutnik.
Trzecią lokatę wywalczył Adam Kaczkowski reprezentujący PG w Niemodlinie.
Organizatorzy konkursu uhonorowali nagrodami również najlepszych uczestników w kategorii szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zostali nimi
Izabela Duda z SP nr 1 oraz Magdalena Misztal z LO
Niemodlin.
Violetta Szczyrk

Pożegnanie absolwentów
z Chrobrego
27 kwietnia br. w sali widowiskowej
niemodlińskiego Ośrodka Kultury pożegnaliśmy uczniów klas trzecich Liceum
Ogólnokształcącego. W uroczystym apelu wzięli udział zaproszeni goście, rodzice abiturientów, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół.
Zabawną część ar tystyczną przygotowali
uczniowie klasy drugiej LO pod kierunkiem p. J. Leskowicz i M. Dolak. Zostały także wręczone Statuetki Chrobrego 2013 – nieformalne nagrody dla
uczniów wyróżniających się w wybranych kategoriach. Statuetki otrzymali: HUMANISTA – Bożena
Maligłówka, POLIGLOTA – Paulina Zawiślak, SPO-

ŁECZNIK –Mateusz Karbownik, ZAWSZE OBECNY
– Wojciech Walczak.
Po części artystycznej nastąpiło oficjalne wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym liceum ukończyło 30 absolwentów. Najwyższą średnią ocen, a tym samym tytuł
Najlepszego Absolwenta Liceum w 2013r. uzyskała
uczennica klasy 3B LO Bożena Maligłówka, która została uhonorowana nagrodą ufundowaną przez Starostę Powiatu Opolskiego. Wręczenia statuetki i dyplomu dokonał p. Edward Jędra – radny Powiatu
Opolskiego. Pan Jędra ufundował również nagrodę
specjalną dla Marleny Sawickiej, uczennicy klasy 3A
LO, która uzyskała drugą lokatę niewiele różniącą się
od wyników Bożeny. Nagrody dla pozostałych wyróżnionych uczniów wręczali dyrektorzy Zespołu Szkół
– p. B. Panecka i J. Jasiński.
Elżbieta Woźniak
Zespół Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie zaprasza
absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w innowacyjnych klasach
Liceum Ogólnokształcącego: RATOWNICTWO MEDYCZNE, ORGANIZACJA TURYSTYKI. Szczegółowe informacje na www.zs.niemodlin.org

nim miejscu hasło tegorocznych obchodów, następnie kopię banknotu 200 zł, rozciętego na kilka kawałków i najtrudniejsze zadanie, bo żadna drużyna nie
wykonała tego prawidłowo, a mianowicie połączyć
zagadnienia ekonomiczne z ich opisem. W tej konkurencji zwyciężyła klasa 3.
W czasie gdy komisje sumowały punkty i wypisywały dyplomy dla wszystkich klas, uczniowie wykonywali gazetki na temat: Jaka jest piękna, co jej zagraża, jak chronić Matkę Ziemię. Całe obchody
poprzedziła wystawa najstarszych skarbonek. Jedna
z nich miała ponad 40 lat i była wykonana z metalu, a przedstawiała domek, do którego przez komin
wrzucało się monety. Tę konkurencję wygrała uczennica klasy 2, Justyna Chruścicka.
Na zakończenie wszystkie klasy zebrały się
na apelu, a nagrodę główną odebrała klasa 1, a szalę zwycięstwa przeważyła ilość przyniesionych skarbonek. W tym dniu zostały wręczone też nagrody
za inne konkursy SKO:
• wypowiedź: „Jak wydawać mniej, a kupować
więcej?” – Darii Filarowskiej,
• „Usługi, które oferują banki” – Szymonowi
Franczykowi.
Mile i mam nadzieję z pożytkiem i nauką płynącą na przyszłość został spędzony ten czas.
Katarzyna Bilińska

Święto wolności i radości
Dzień Ziemi w Dwójce
Od 1990 roku w Polsce obchodzimy
Dzień Ziemi. Jest to okazja, by dzieciom,
młodzieży oraz całemu społeczeństwu
uświadomić, że należy dbać o środowisko
naturalne. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było: „Elektroodpady
– proste zasady”.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie 22
kwietnia również obchodziliśmy Dzień Ziemi, ale połączony z działalnością SKO, która preferuje nie tylko oszczędzanie pieniędzy i powiększanie konta bankowego, ale promuje wszelkie akcje na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Między innymi uczniowie naszej szkoły prowadzili od września 2012 roku
zbiórkę makulatury, nakrętek plastikowych i zużytych baterii.
Czy można połączyć Dzień Ziemi z SKO? Tak. Ale
jak? Oto kilka pomysłów, które zostały zrealizowane
z tej okazji. W tym dniu nie było zwykłych zajęć lekcyjnych, ale zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, wszyscy uczniowie w swoich klasach lub
w świetlicy wykonywali różne zadania. Zadania były oceniane przez komisje, a zsumowane punkty
za poszczególne konkurencje wyłoniły najlepszą klasę, która z konta SKO otrzymała bon 100 zł. Na początku oglądaliśmy film pt. „Co zrobić z ZSEE?”, który był zgodny z tematem tegorocznej kampanii.
Następnie uczniowie wykonali plakat „Elektroodpady – proste zasady”. Najpiękniejsze dzieła plastyczne stworzyła klasa 4b, a najlepsza w drugiej konkurencji – rymowance na temat oszczędzania w SKO
– była klasa 3. Kolorowa krzyżówka obrazkowa o tematyce ekonomicznej z hasłem ekologicznym „Broń
Ziemię” była rozwiązywana w dwóch kategoriach:
dziewcząt i chłopców. Bezbłędnie i starannie krzyżówkę rozwiązała klasa 1 i klasa 2, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Najwięcej emocji rozbudziła ostatnia konkurencja, rozgrywana przez
drużyny 3-osobowe z każdej klasy – rozsypanki
na czas. Uczniowie mieli ułożyć i nakleić w odpowied-

30 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie odbyła się uroczysta
akademia poświęcona 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli odświętnie ubrani,
dodatkowo galowy strój zdobił własnoręcznie wykonany biało–czerwony kotylion.

Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie narratorzy: Dominika
Wasilewska i Kacper Kamiński w ciekawy sposób wytłumaczyli, dlaczego dzień 3 maja jest świętem wolności i radości. Zabrali nas na wędrówkę przez wieki, przypominając najważniejsze wydarzenia
w dziejach naszego narodu. Podczas przedstawienia
wykorzystana została prezentacja multimedialna,
dzięki której uczniowie poznali twórców konstytucji,
m. in. Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego, Hugona Kołłątaja. W programie artystycznym znalazły się również wiersze znakomitych
polskich
poetów:
Słonimskiego,
Kochanowskiego, Mickiewicza i Szymborskiej, mówiące o miłości do ojczyzny, a także pieśni patriotyczne. Wielkimi brawami nagrodzony został śpiew Zuzanny Sosnowskiej, która wykonała Rotę. Ta
artystyczna lekcja historii i patriotyzmu przygotowana została przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem
Agnieszki Wasilewskiej i Magdaleny Gibas, prezentację multimedialną wykonała Dominika Wasilewska.
Magdalena Gibas

Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet „Złoty Sokół” 2013
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Urszula Milewska – Grand Prix

2013

Natalia Lutyła
– I nagroda szkół
gimnazjalnych

Aleksandra Kaleta – wyróżnienie

Nikola Warda
– II nagroda szkół
gimnazjalnych
Krzysztof Malecko – wyróżnienie

Ewelina Kobylańska
– I nagroda szkół
ponadgimnazjalnych

Magda Jankowska
– II nagroda szkół
ponadgimnazjalnych

Robert Klimek
– III nagroda szkół
ponadgimnazjalnych

PULS
Niemodlina

Julia Ledwoch
– III nagroda szkół
gimnazjalnych
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