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Temat miesiąca

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego pragniemy oddać w Wasze ręce wrześniowe wydanie „Pulsu Niemodlina”.
Pod koniec sierpnia w Rzędziwojowicach
odbyły się Dożynki Gminne – szeroko opisujemy zatem przebieg tych uroczystości. O swojej
wsi, na łamach naszego pisma, opowiada również sołtys Rzędziwojowic – Marzena Franczyk.
Ważnym wydarzeniem, które odbyło
się 15 sierpnia br. w Magnuszowiczkach, było
odsłonięcie tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w tej miejscowości.
Jako, że wakacje dobiegły końca, dużo miejsca poświęcamy uroczystościom związanym
z powrotem dzieci i młodzieży do szkół. Prezentujemy list Burmistrza Niemodlina skierowany
do uczniów i nauczycieli, a także przyglądamy
się uroczystemu apelowi inaugurującemu rok
szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie. Przy tej okazji rozmawiamy z wieloletnią
nauczycielką i działaczką na rzecz szkoły w Grabinie – Krystyną Haładus. Wspominamy także o uroczystym ślubowaniu nauczycieli mianowanych – odbyło się ono w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w dn. 31 sierpnia. Nie zapominamy o pierwszoklasistach, którzy zasilili szeregi uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie. Natomiast dla wszystkich absolwentów, nauczycieli, pracowników, uczniów
i przyjaciół szkoły mamy zaproszenie i program na obchody jej 50-lecia.
Na łamach „Pulsu Niemodlina” wracamy do lata prezentując relację z wizyty Radia
Opole na Basenie Kąpielowym w Niemodlinie oraz relację z obozu harcerskiego dzieci
i młodzieży z Gminy Niemodlin, w Marianówce niedaleko Międzygórza. Ponadto będziecie mogli przeczytać o festynie dożynkowym, który na zakończenie wakacji zorganizowano w Lipnie.
Tradycyjnie i w tym wydaniu nie brakuje ogłoszeń i wieści z gminy – w związku z dwudziestą rocznicą istnienia samorządu terytorialnego władze Niemodlina zapraszają

na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie, która odbędzie się 21 września br.
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Jak zwykle w „Pulsie Niemodlina” nie brakuje rozmów z ciekawymi ludźmi, którzy wpływają na rozwój naszej Ziemi Niemodlińskiej. W tym numerze, oprócz wspomnianych wyżej, przedstawiamy także wywiady, których udzielili naszej redakcji Zastępca Burmistrza Niemodlina – Bartłomiej Kostrzewa i dowódca Straży Pożarnej w Niemodlinie – Krzysztof Kuniec.
„Puls Niemodlina” to także relacje z wydarzeń sportowych, m.in. z Turnieju o Puchar
Dyrektora ZGKiM w Niemodlinie oraz wiele ciekawostek z historii Gminy Niemodlin i zapowiedzi kulturalne. Wiele atrakcji w tym roku szkolnym oferuje Ośrodek Kultury w Niemodlinie, można o nich również przeczytać w najnowszym numerze naszego miesięcznika, do lektury którego serdecznie zaprasza
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Dożynki Gminne 2010
W dniu 29 sierpnia w Rzędziwojowicach odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niemodlin. Gospodarzem święta rolników był Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Wśród gości znaleźli się m. in.: Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, radny sejmiku wojewódzkiego Grzegorz Sawicki, zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie –
Edward Jędra wraz z radnymi oraz delegacja z partnerskiej Gminy Stity z Czech, na czele ze starostą –
Jirim Voglem.
Tradycyjne święto plonów rozpoczęto od korowodu dożynkowego. Następnie, przez księdza dziekana
Jerzego Chyłka, odprawiona została msza święta,
po której nastąpił ceremoniał dożynkowy. Starościna Dożynek – Agnieszka Krysiak wraz ze Starostą
Bartłomiejem Giercuszkiewiczem przekazali Gospo-

I miejsce w kategorii koron kłosowych

darzowi Dożynek – Mirosławowi Stankiewiczowi bochen chleba, który podzielony został między uczestników uroczystości, licznie przybyłych na dożynki.
W wygłaszanych przemówieniach zaproszeni
goście dziękowali przede wszystkim rolnikom
za zebrane plony, które w tym roku należy szczególnie docenić ze względu na kapryśną pogodę
i powodzie, które dotknęły także Opolszczyznę
i naszą gminę.
Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólne
biesiadowanie, zabawę, śpiew i taniec. Ze sceny publiczność i gospodarzy zabawiał zespół z miasta
partnerskiego Stity oraz grupa New Happy Band
z Opola. Swój występ miał również chór „Graczanki”, a zabawę taneczną przygotował i poprowadził
zespół „Sport Brothers”.
Głównym punktem programu był konkurs Koron
Żniwnych, Żywych Obrazów oraz konkurs na najpiękniej udekorowane gospodarstwo indywidualne.
Komisja Konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. Korony żniwne były przygotowane przez
mieszkańców gminy z wielką pieczołowitością. Ostatecznie jednak dyplom za zajęcie pierwszego miejsca
i talon na 600 zł w kategorii Koron Ziarnowych zdobyła Korona z Magnuszowic, drugim miejscem i talonem na 500 zł cieszyło się Sołectwo Gracze. Trzeciej nagrody jury nie przyznało. Najładniejszą
Koroną Kłosową okazała się korona z Molestowic,
drugie miejsce przypadło gospodarzom, czyli Sołectwu Rzędziwojowice. Dyplom za trzecie miejsce i talon na 400 zł otrzymała wieś Tarnica.
Jeśli chodzi o konkurs „Żywych Obrazów” to
bezkonkurencyjni byli mieszkańcy Lipna, którzy swoimi strojami, rodem z Dalekiego Wschodu, obiecywali w Niemodlinie drugą Japonię. Druga nagroda powędrowała do mieszkańców Saren Wielkich,
a trzecia do Rzędziwojowic.

Najpiękniej udekorowanym gospodarstwem
w Rzędziwojowicach, według jurorów, był dom państwa Mihilewicz. Drugą nagrodę zdobyła posesja
państwa Biela, a trzecią państwa Pieniacha. Nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki.
Należy wspomnieć również, że na wniosek Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, Minister Rolnictwa i Obszarów Wiejskich postanowił uhonorować medalami „Zasłużony dla rozwoju
rolnictwa” Marka Adamusa, Tadeusza Kołodziejskiego, Norberta Kuszmana, Rajmunda Wockę i Witolda Turowskiego.
Ponadto najlepszymi producentami żywności
Gminy Niemodlin zostali: Daniel Pieniacha, Rajmund
Wocka, Janusz Korzanowski, Krzysztof Szarek, Jarosław Daszkiewicz, Zbigniew Kosterkiewicz, Bronisław Haładus i Marek Adamus.
kk

I miejsce w kategorii koron ziarnowych
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Mieszkańcy wsi
spisali się na medal
Z sołtys Rzędziwojowic, Marzeną Franczyk,
o Dożynkach Gminnych, i nie tylko, rozmawia Katarzyna Knieja
mowane w ostatnich latach w Rzędziwojowicach, a które służyły rozwojowi wsi.
PN: Jak ocenia Pani tegoroczne Dożynki Gminne w Rzędziwojowicach?
Marzena Franczyk: Myślę, że uczestnicy
dożynek byli zadowoleni. Zabawa się udała. Pragnę podkreślić wielkie zaangażowanie mieszkańców wsi, którzy spisali się na medal, pomoc z ich
strony, jeśli chodzi o przygotowania do imprezy,
była bardzo duża. Wieś była odpowiedzialna
za przygotowanie terenu, dekoracji do Dożynek
Gminnych oraz za przygotowanie obiadu, słodkiego poczęstunku i loterii fantowej. Oczywiście
współpracowaliśmy z głównym organizatorem, jakim był Urząd Miejski w Niemodlinie i Ośrodek
Kultury w Niemodlinie.
PN: Jak długo przygotowywaliście się
do tego święta?
Marzena Franczyk: Trudno to tak precyzyjnie określić – mniej więcej trzy miesiące wcześniej zaczęliśmy planować, jak to będzie. Samo zrobienie korony dożynkowej zajęło miesiąc. Przychodziły tutaj
panie, które poświęcały na to około trzy godziny
dziennie. A nawet noce były zarywane tylko po to, by
wszystko było zapięte na ostatni guzik. Upieczono
około czterdziestu blach ciasta. Poza tym, że chodziłam od domu do domu prosząc o domowe wypieki,
mieszkańcy również sami deklarowali, że przyniosą
je na uroczystość. Wychodzili z inicjatywą także w innych sprawach. Jestem im za to niezmiernie wdzięczna. Naprawdę jestem dumna ze swoich sąsiadów,
którzy pomagali jak mogli. Tym bardziej, że samo
ozdobienie wsi przed taką imprezą jest niezwykle
czasochłonne – zawieszenie chorągiewek, zrobienie
dekoracji domów, przygotowanie placu, skoszenie
trawy, przygotowanie parkingu... Cieszy fakt, że nasi mieszkańcy potrafili się zebrać i razem zrobić coś
pożytecznego. Wiele zawdzięczamy sponsorom –
Koło Łowieckie nr 1 „Jeleń” ufundowało nam dzika,
który został przyrządzony i podany gościom. Warto
wspomnieć także o osobie, która chciała pozostać
anonimowa, a która wsparła nas finansowo. To jest
szczególnie cenne w dzisiejszych czasach, bo dowodzi, że są jeszcze ludzie, którzy pomagają z dobroci
i potrzeby serca.
Ale pragnę jeszcze raz podkreślić, że jestem zadowolona ze wszystkich mieszkańców wsi, ich pomoc
była nieodzowna, naprawdę bez nich niewiele mogłabym zrobić. Nie da się tak zorganizować, żeby jedna osoba była wszędzie w jednym czasie.
PN: Proszę opowiedzieć o innych działaniach i inicjatywach, które były podej-

Marzena Franczyk: W ciągu prawie czterech lat podjęliśmy kilka ważnych inicjatyw – nastąpiła rekultywacja boiska, powstały nowe bramki,
słupki do ogrodzenia, kupiliśmy huśtawkę. Bardzo pomogły nam pieniądze, które wygrywaliśmy w kolejnych Dożynkach Gminnych.
Dzięki Burmistrzowi Niemodlina we wsi został
wyczyszczony miejscowy staw, na przełomie 2009/2010 roku zrobiono asfaltową zatoczkę
wokół niego.
Dużą inwestycją było powstanie krzyża w Rzędziwojowicach. Możemy się pochwalić coraz prężniej działającą świetlicą na wsi. Powstał już projekt na jej doposażenie, czekamy tylko na decyzję Urzędu
Marszałkowskiego w tej sprawie. Myślimy o jej przebudowie. W tej chwili mamy projekt architektoniczny, staramy się o pomoc unijną. Projekt jest właściwie najważniejszy, żebyśmy w ogóle mogli cokolwiek zrobić.
Aby mogło to wszystko ruszyć i pomyślnie się zakończyć potrzebne są środki finansowe i decyzje
urzędników, ale najważniejsze, że plany są, wstępne
projekty i chęci mieszkańców również.
W Rzędziwojowicach działa Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Rzędziwojowice, które podejmuje wiele inicjatyw. W czerwcu zorganizowano festyn charytatywny na rzecz powodzian.
Przed Dożynkami we wsi został przebudowany
przystanek autobusowy, odnowiono tablicę ogłoszeniową obok niego.

Wraz z mieszkańcami oczyściliśmy teren wokół
cmentarza, skosiliśmy trawy, chaszcze, pod nadzorem osoby z Ochrony Środowiska ścięliśmy drzewa.
O tym, że w naszej miejscowości wiele się dzieje niech świadczy chociażby fakt, że nasze korony
żniwne praktycznie każdego roku zajmują miejsca
na podium. Tak też było w tym roku.
Wieś żyje, a różne tego typu działania, imprezy cieszą się dużym powodzeniem. Wielu ludzi się
angażuje. Przy tej okazji chciałabym również podziękować mojej rodzinie – mężowi, dzieciom, którzy pomagają mi bardzo w rozmaitych inicjatywach, a ich wkład w przygotowanie dożynek był
nieoceniony.
PN: W czym tkwi sukces Waszej wsi?
Marzena Franczyk: Ludzie muszą czuć się
potrzebni, wtedy sami się angażują, poświęcają swój
czas, dbają o wspólne dobro – koszą trawę, sprzątają, organizują się, współpracują ze sobą. Szanują
swoją pracę, zwłaszcza, gdy widzą, że wspólne działanie przynosi rezultaty. Pilnują, by inni ich nie zniszczyli. Jest to dobry przykład dla młodzieży, że można coś zrobić razem.
Jest to dla mnie szczególnie pocieszające, daje
dużą satysfakcję. Oczywiście bywają osoby, które
tylko obserwują i są mniej chętne do pomocy, ale jednak większość pomaga. Najważniejsza jest współpraca.
PN: Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w Magnuszowiczkach

15 sierpnia 2010 r. odbyły się
uroczystości odsłonięcia tablicy
przy pomniku upamiętniającym
ofiary hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Magnuszowiczkach.
Obóz ten był jednym z piętnastu tego typu obozów na Śląsku Opolskim, rozmieszczonych wzdłuż
autostrady Wrocław – Kraków budowanej przez
Niemców. Początki obozu są niejasne. Według niektórych źródeł utworzono go już w końcu marca 1940r.
Pewnym jest natomiast, że 20 października 1940 r.

obóz w Klein Mangersdorf został podporządkowany
tzw. Organizacji Schmelta. Według stanu z 30 kwietnia 1942 r. przebywało w nim trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu Żydów (na dwieście osiemdzisiąt osiem
miejsc). Średnio przez cały okres istnienia obozu przetrzymywano w nim ok. trzystu osób, które pracowały przy budowie autostrady. Zatrudniała ich firma „Julius Schallhorn” z Berlina.
Obóz składał się z kilku baraków, z których jeden
zajmowali strażnicy, w innym istniała umywalnia,
a w pozostałych przetrzymywano więźniów. Zajmowali się oni karczowaniem lasu, tj. ścinali drzewa
i wywozili ziemię. Kobiety były zatrudniane w pracach na terenie obozu. Ciężkie warunki bytowe, tj.
nieogrzewane, brudne i zawszone baraki oraz głodowe racje żywnościowe powodowały wiele chorób.
Dokuczliwy głód częściowo zaspokajały przysyłane

przez rodziny paczki żywnościowe, często jednak
konfiskowane przez strażników obozowych.
Obóz w Klein Mangersdorf został zlikwidowany
w czerwcu 1944 r., a przebywających w nim więźniów przetransportowano do nowo powstałego podobozu KZ Auschwitz w Blechhammer (Medar-Blechhammer, od 1945 r. Blachownia Śląska).
Nieznana jest liczba ofiar śmiertelnych obozu oraz
miejsce ich pochówku. Wiadomo, iż zwłoki zmarłych więźniów wywożono w nieustalone miejsce.
W uroczystościach, na zaproszenie Burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza udział wzięli:
w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Janusz Wójcik, Radni Gminy Niemodlin z Przewodniczącym Janem Oleksą na czele, Rady Sołeckie

Magnuszowic i Magnuszowiczek, Kombatanci wraz
z chórem, poczty sztandarowe Związków Kombatanckich, graczewskich szkół oraz Hufca ZHP Niemodlin.
Grzegorz Krzyśków
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Witaj szkoło!
Szczególny przebieg miały uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie. Do użytku oddano bowiem nowe sale przeznaczone na potrzeby oddziału przedszkolnego. Honorowego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, który 1 września br., wraz
z przedstawicielami samorządu Niemodlina był
gościem szkoły.
Zgromadzonych na uroczystym apelu gości oraz uczniów i nauczycieli przywitała dyrek-

tor szkoły Violetta Szczepkowska. Życzyła także
wszystkim dzieciom wytrwałości w zdobywaniu
wiedzy i samych tylko pozytywnych wyników
w nauce, natomiast nauczycielom życzyła wielu sukcesów pedagogicznych i radości z codziennej pracy.
Przebudowa szkoły nie byłaby możliwa bez
finansowego wsparcia władz Gminy Niemodlin
z Burmistrzem Niemodlina na czele. Dziękując
władzom samorządowym pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że nowe pomieszczenia przedszkolne będą długo służyć najmłodszym mieszkańcom Grabina.
kk

Z radną Rady Miejskiej w Niemodlinie – od wielu lat mieszkanką
Grabina, zasłużoną dla wsi nauczycielką tutejszej szkoły i społecznikiem – Krystyną Haładus
rozmawia Katarzyna Knieja
PN: Pracowała Pani wiele lat jako nauczycielka geografii i biologii we wspomnianej Szkole Podstawowej w Grabinie. Nadal
ma Pani ogromny sentyment do tego miejsca…
Krystyna Haładus: Tak – jestem już na emeryturze, ale nadal uczę w szkole. Prowadzę godzinne zajęcia z wychowania w rodzinie. Wraz z innymi, m. in.
z panią dyrektor, zabiegałam u Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza o powstanie oddziału
przedszkolnego w szkole – udało się.
Natomiast niedawno zrodził się pomysł, by w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zrobić salę gimnastyczną. Obecna, która znajduje się w remizie strażackiej, wymaga gruntownego remontu, chyba zatem
bardziej opłaca się, jeśli powstanie nowa, w szkole.
PN: Proszę opowiedzieć o swojej miejscowości, co się w niej dzieje, jakie działania
podejmujecie, by żyło się mieszkańcom lepiej? Jak Pani się tu mieszka?
Krystyna Haładus: Przeprowadziłam się tutaj
z mężem trzydzieści lat temu – miało to być na chwi-

lę, a zostaliśmy na stałe. Nasze dorosłe dzieci też wiążą swoją przyszłość z Grabinem. Sąsiadów mamy bardzo dobrych, żyjemy z nimi w zgodzie.
Grabin jest miejscem ładnym, malowniczo położonym, choć urbanistycznie i infrastrukturalnie trochę
zaniedbanym. Przede wszystkim brakuje chodników,
nasze ulice są dziurawe, wymagają remontu. Na razie
wszystko to jest w kwestii życzeń, ale być może uda się
coś z tym zrobić. Ważna jest wspólna inicjatywa i przychylność samorządowców. Staram się, pracując w Radzie Miejskiej, by taka była. Mam nadzieję, że w następnej kadencji uda się dokończyć to, co rozpoczęliśmy.
Myślimy o kanalizacji wsi. Dużo osób w Grabinie
wybudowało sobie ekologiczne oczyszczalnie ścieków,
jednak nadal znajdują się i tacy, którzy zanieczyszczają środowisko. To wywołuje jakieś konflikty międzysąsiedzkie. Przepisy unijne, jeśli chodzi o ochronę środowiska, są rygorystyczne i, prędzej czy później, trzeba
będzie się do nich dostosować.
Mimo wielu trudności i nie zawsze przychylnych
opinii ze strony niektórych mieszkańców miejscowości,
staramy się aktywnie współpracować ze sobą. Życie
społeczno-kulturalne wsi skupia się przede wszystkim
wokół Szkoły Podstawowej. Pracuje w niej młoda kadra
nauczycieli, na czele z panią dyrektor Wiolettą Szczepkowską – widać zapał i chęć do działania.
W tym nowym roku szkolnym na potrzeby oddziału przedszkolnego szkoła została rozbudowana, powstały sale przedszkolne. Stało się to dzięki środkom pochodzącym z Urzędu Gminy w Niemodlinie, a przede
wszystkim dzięki staraniom Burmistrza Stankiewicza.
PN: Kończy się kadencja obecnej Rady
Miejskiej w Niemodlinie – w listopadzie nowe
wybory – jak Pani podsumuje jej działalność?
Krystyna Haładus: W Radzie Miejskiej pracuję w Komisji Spraw Społecznych, jestem jej przewodniczącą. Wcześniej przewodniczącym był pan Czesław
Paszkowski – on zrezygnował ze swojej funkcji – objęłam po nim obowiązki.
Skupiamy się wokół spraw społecznych – związanych z oświatą, ze sportem, z kulturą, również ze zdrowiem. Ale nie tylko. Jeżeli są problemy innej natury, nawet gospodarczej, to też zajmujemy stanowisko.
Przychodzą do nas goście z różnych stowarzyszeń,
spotykamy się z nimi, dyskutujemy, staramy się pomóc. Zapraszamy też przedstawicieli różnych organizacji – bardzo sobie chwalimy współpracę z panem Grzegorzem Krzyśkowem z niemodlińskiego ZHP. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za organizowanie wakacji dla dzieci
z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.
Uważam, że nasza Komisja działa dobrze, chociaż
było w niej dużo zmian personalnych. Na miejsce radnych, którzy odchodzili z Rady Miejskiej, nowi samorządowcy, którzy przychodzili w wyniku wyborów uzupełniających, wybierali inne Komisje. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza Komisja
do spraw budżetu. Niektóre osoby od nas przenosiły się
właśnie do niej. Trochę mnie to, jako przewodniczącą,
bolało. Ale ci, co z kolei przychodzili do nas, wnosili dużo nowych pomysłów, świeżości, mieli nowe spojrzenia
na różne problemy.
Współpraca naszej Komisji układa się dobrze. Bywa i tak, że mamy różne zdania na różne problemy, ale
na tym polega demokracja. Zawsze uda nam się wypracować porozumienie. Nie ma między nami większych nieporozumień.
Moim zdaniem nasza praca była i jest bardzo duża. Sprawy społeczne są sprawami trudnymi, czasami
bardzo bolesnymi. Ludziom często wydaje się, że daną
sprawę można załatwić „od ręki”, a okazuje się, że
procedury są takie, że trzeba nieraz kilka miesięcy, by
coś załatwić. Nawet błahe sprawy muszą być udokumentowane, zgodnie z literą prawa, ponieważ później

Edukacja
są różne nieprzyjemności, gdy coś jest niezgodne czy
„odstępuje” od prawa.
Jednak zawsze chętnie pomagamy ludziom i działamy na ich korzyść. Każdy radny chciałby jak najwięcej zrobić dla społeczności, z której się wywodzi, która
go wybrała, ale czasem nie jest to tak do końca proste.
Nasza rada podejmuje działania w kierunku rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i społecznego naszej gminy. Nam – radnym szczególnie leży na sercu, by mieszkańcy miasta i wsi byli zadowoleni
i cieszyli się, że mieszkają w Gminie Niemodlin. Z tego
powodu m.in. nie podwyższyliśmy podatku od nieruchomości, ludzie w trudnej sytuacji są zwalniani od podatku. Utrzymaliśmy wszystkie placówki oświatowe, które
się rozwijają i rozbudowują. Uczniowie otrzymują zasiłki i stypendia, dofinansowanie do obiadu w szkołach,
odbyły się również badania mammograficzne kobiet.
Rada pracuje dynamicznie i rzeczowo. Myślę,
że tworzymy dobry zespół, a mnie się w nim dobrze
pracuje.
Staram się w swoim środowisku pewne rzeczy rozwiązać jak najlepiej – chociażby to połączenie szkoły
i przedszkola w Grabinie. Był to pomysł poprzedniej Rady – Komisji Społecznej pod przewodnictwem pana Paszkowskiego. Nie został on jednak wtedy zrealizowany, ale w tym roku wszystko zakończyło się
szczęśliwie.
Pragnę podziękować zwłaszcza Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi oraz Przewodniczącemu Rady – Panu Janowi Oleksa. Gdyby
nie to, że wsparli mnie w realizacji tego pomysłu, nie byłoby tego, co jest. Dziękuję też wszystkim radnym
za współpracę. To jest sukces nas wszystkich i przykład
na to, że można rozmawiać, można współpracować
i zrobić coś wspólnie. Chociaż były osoby, które robiły
wszystko, by doprowadzić do tego, żeby jednak nasza
miejscowa placówka oświatowa nie została połączona.
Ale tych ludzi było mniej. Sami rodzice bardzo chcieli,
by szkoła i przedszkole zostały połączone. Nawet moje dawne uczennice w rozmowach ze mną prosiły mnie,
by jednak ta szkoła istniała, by ich dzieci mogły do niej
uczęszczać – to mnie jakoś tak zbudowało. Postanowiłam zrobić wszystko, by ten plan zrealizować. Zrozumiałam, że warto o tę szkołę walczyć. Być może moje wnuki też będą do niej chodziły. Ważne by taka jednostka
funkcjonowała.
PN: Na wsi jest to chyba szczególnie
istotne...
Krystyna Haładus: Tak, ponieważ tu jest centrum kulturalne wsi. Dzieci, rodzice i inni mieszkańcy
spotykają się w szkole – zwykłe spotkania na wywiadówce wiele wnoszą do naszej małej społeczności lokalnej.
W Grabinie mieszka bardzo wielu dobrych ludzi,
z otwartym sercem, chętnych do pomocy, którzy chcieliby coś robić, szczególnie młodzi. Mogę zdradzić, że jestem w trakcie załatwiania spraw organizacyjno – rejestracyjnych służących powstaniu stowarzyszenia
w Grabinie „Perspektywy dla Grabina”. Niedługo sfinalizujemy te sprawy i to stowarzyszenie ruszy. Zgłosiło się
do niego bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą coś
robić, chcą poprawić sam wygląd wioski, estetykę, garną się do tego. Myślą też o swoich dzieciach – wiele
osób się tu wybudowało, zamierzają na stałe osiąść tutaj. Chcą, by powstały place zabaw, chodniki – wszystko to jest możliwe do realizacji. Wystarczą chęci, mimo
różnic poglądowych, wszystko da się zrobić.
Myślę, że prędzej czy później się zintegrujemy i będziemy tworzyli całość, jak jedna wielka rodzina. Powszechnie wiadomo, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje – trzeba ze sobą rozmawiać, wtedy lepiej wychodzi
współpraca. Myślę, że czas kłótni minie i będzie dobrze.
Lepiej uśmiechać się do siebie na ulicy niż odwracać się
plecami...

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam naszych Absolwentów, Nauczycieli, Pracowników,
Uczniów i Rodziców oraz Przyjaciół
Szkoły na obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Niemodlinie, które odbędą się 8 października 2010 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie
Jan Janik
PROGRAM OBCHODÓW
50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W NIEMODLINIE 8-9 października 2010 r.
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• godz. 14.00 Uroczysta Gala (hala sportowa/Ośrodek Kultury); 50-lecie SP 1 (wystąpienia
okolicznościowe, program artystyczny w wykonaniu uczniów, wręczenie dyplomów honorowych 50lecia); DEN – gminne obchody; Koncert Absolwentów SP 1 – gwiazda koncertu: Paweł Kukiz,
• godz. 17.00 – 18.30 Spotkanie w szkole;
zwiedzanie szkoły, prezentacja dorobku szkoły;
wpisy do księgi pamiątkowej; poczęstunek (kawa,
ciasto, owoce),
• godz. 19.00 Uroczysta kolacja; wspólna biesiada gości, nauczycieli i absolwentów (DOMINO).
SOBOTA 9.10.2010r.
• godz. 10.00 Mecz piłki siatkowej dziewcząt
(sala gimnastyczna) SIATKARKI p. WEBERA – SIATKARKI p. JANIKA; zwiedzanie szkoły, spotkania...

PIĄTEK 8.10.2010r.
• godz. 12.00 Msza św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP (odprawiona
przez księży – absolwentów),

Uroczyste ślubowanie

Szczegółowe informacje dotyczące
organizacji można znaleźć na stronie
internetowej szkoły:
http://sp1niemodlin.wodip.opole.pl
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty zostały wypowiedziane dnia 31 sierpnia 2010 roku
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie przez nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie – Panie Anetę Kramczyńską i Magdalenę Gibas. Nauczycielki te dnia 30 czerwca 2010 roku
zdały egzamin na nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel
składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.
Inf. wł.

Pierwszy dzień w szkole
Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkoły. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny.
Był to dzień pełen wrażeń dla pierwszaków Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.

PULS

Wakacje

8

Niemodlina

Radio Opole przypłynęło do Lipna
Rozmowy na antenie

Wielka letnia akcja Radia Opole „Radio na wodzie” dotarła 18 sierpnia na nasz basen
kąpielowy. Repor terzy Janusz
Maćkowiak i Krzysztof Dobrowolski spędzili na obiekcie cztery godziny.
Było wiele atrakcji, m.in. konkursy dla dzieci,
które zostały obdarowane przez rozgłośnię atrakcyjnymi nagrodami. Poczęstunek w postaci pizzy dla
wszystkich gości ufundowała Renata Szpiech – właścicielka Pizzerii „Primavera”.
W kilku zdaniach historię i obecny stan obiektu
nakreślili dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Katarzyna Paszula-Gryf oraz Michał Graczyk. Gościem rozgłośni był również Wiesław Pogonowski,
który opowiadał słuchaczom o parku w Lipnie, jego
historii i najciekawszych okazach. Natomiast Nadleśniczy z Tułowic – Ryszard Bojkowski – mówił o Borach Niemodlińskich i leśnej zwierzynie.
Nie mogło zabraknąć również porad bezpiecznego zachowania nad wodą. Tu dużą wiedzą wykazał się szef ratowników – Michał Gromek. Gminę reprezentował Zastępca Burmistrza Niemodlina
Bartłomiej Kostrzewa, który opowiadał o osiągnięciach gminy i nowych inwestycjach planowanych
w najbliższych miesiącach.
Podczas wizyty radiowców w Lipnie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy i akcji ratowniczej

Wakacje w bibliotece
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie w okresie wakacyjnym zaprosiła dzieci,
które spędzały wakacje w domach, do wspólnej
zabawy. Propozycja zajęć, oferowanych w ramach „Wakacji w Bibliotece”, była różnorodna.
Poza możliwością wypożyczenia książek
do domu w czasie wakacji, rozpoczynaliśmy naszą
ofertę od zaproszenia do głośnego czytania książki Andrzeja Maleszki pt.: „Magiczne krzesło” – powieści pełnej fantastycznych przygód i humoru, łączącej współczesne realia i magiczne zdarzenia.
A przy okazji opowiadającą o ważnych sprawach.
Ponadto w ramach „Wakacji w Bibliotece”
proponowaliśmy naszym młodym czytelnikom:
zajęcia plastyczno-literackie wykonywane w dowolnej formie, dowolną techniką, gry planszowe
i zabawy, kalambury, puzzle, projekcje filmów

w wykonaniu ratowników wodnych strzegących
akwenu.
Redaktorzy Radia Opole byli zachwyceni przepięknym drzewostanem otaczającym basen w Niemodlinie.
Na zakończenie programu rozreklamowano
ósmą edycję Międzynarodowego Konkursu Rysunku
Satyrycznego „Karpik 2010”, a Michał Graczyk podarował dziennikarzom Radia Opole okolicznościowy rysunek związany z wizytą radiowców.

Podsumowanie konkursów

Michał Graczyk

Harcerska Akcja Letnia Hufca Niemodlin
W dniach 19 lipca – 1 sierpnia 2010 r.
Hufiec ZHP Niemodlin zorganizował obóz
harcerski dla dzieci i młodzieży z Gminy
Niemodlin.

Pokaz ratownictwa medycznego

Obóz zorganizowano w Marianówce u stóp góry Igliczna, niedaleko Międzygórza. W letnim, harcerskim wypoczynku udział wzięło 50 uczestników. Piękna okolica oraz harcerski program wychowawczy
pozwolił dzieciom przeżyć prawdziwą przygodę. Organizowano piesze wędrówki po górach, dzieci zwiedzały Kłodzko i Międzygórze. Zwiedzano też hutę
szkła oraz twierdzę kłodzką. Dzieci poznały techniki
wspinaczki ściankowej i jeździły konno. Zorganizowano również wyjazd na basen do Bystrzycy Kłodzkiej.
Cały program opierał się na grze fabularnej, której
tematem była podróż dookoła świata.
W 85% koszty organizacji wypoczynku pokryła
Gmina Niemodlin udzielając niemodlińskiemu Hufcowi ZHP dotacji w wysokości 25.200 zł.
Grzegorz Krzyśków
i bajek, biblioteczny kącik malucha, a także zajęcia komputerowe i internetowe.
Na każdym spotkaniu dla uczestników przygotowano mały poczęstunek. Wszystko po to, by
organizowane dla dzieci zajęcia wypełniały wolny czas, a przede wszystkim, by wywoływały dziecięcy uśmiech radości i zadowolenie.
Inf. wł.

Książkowe hity lata 2010
w księgarni „Nowela”

Latem mieszkańcy Niemodlina czytają raczej literaturę łatwą, lekką i przyjemną – powiedziała „Pulsowi Niemodlina” Stanisława Węglińska.
Do najbardziej poszukiwanych pozycji należały: „Zaginiona” – Harlan Coben,
„Zmierzch” – Stephanie Meyer, „Gringo Wśród
Dzikich” –Wojciecha Cejrowskiego, „Byczki
w Pomidorach” – Joanny Chmielewskiej oraz
„Smoleńsk 2010” –Piotra Kraśki.
Wielkim hitem tego lata była książka Pierre Dukan „Nie potrafię schudnąć”, którą nabywały panie w każdym wieku. Młodzi ludzie
chętnie nabywali książkę Jacka Piekary „Necrosis-Przebudzenie”, zaś panowie sporo pozycji
Jamesa Pattersona.
Cieszy fakt, że coraz więcej młodych ludzi
(takich do trzydziestki) nabywa sporo książek.
Wiele pań, które nie wyjechały na urlop, spędzało czas przy literaturze dla kobiet. Tu królowały różnego rodzaju poradniki, książki psychologiczne i literatura piękna.
W związku z rozpoczynającym się nowym
rokiem szkolnym było również spore zainteresowanie podręcznikami szkolnymi.
Michał Graczyk

Wydarzenia
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Na góralską nutę
Chór Uśmiech

Tradycją stało się już, że na zakończenie wakacji sołtys, Rada
Sołecka oraz mieszkańcy wsi
Lipno organizują festyn dożynkowy. Tak też było w tym roku.
W godzinach popołudniowych, 21 sierpnia br., zgromadzonych na placu przed świetlicą wiejską, serdecznie przywitał
i do dwudniowej zabawy zaprosił gospodarz miejscowości –
Stefan Sukiennik.

Goście festynu

Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele
władz samorządowych Gminy Niemodlin, sołtysi sąsiednich wsi oraz wszyscy chętni, którzy mogli skorzystać z pięknej pogody i wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Program festynu dożynkowego był bardzo
urozmaicony – każdy mógł w nim znaleźć coś dla
siebie. Specjalnie do Lipna spod samiuśkich Tater
przyjechała kapela Jędrka Białonia, która, w pięknych tradycyjnych góralskich strojach, przygrywała uczestnikom zabawy. Ze sceny gości bawił
i wzruszał także chór śpiewaczy „Uśmiech” z Jasienicy Dolnej.
Ponadto nie brakowało licznych konkursów,
gier i zabaw oraz loterii fantowej, z której dochód,
szacowany na około trzy tysiące złotych, przeznaczony zostanie na rozwój wsi. Rozbudowana zostanie świetlica wiejska, w której powstanie zaplecze
Kapela z gór po cywilnemu

sanitarno-gastronomiczne. Główną nagrodą w tegorocznej loterii fantowej był rower górski. Inne
nagrody były równie cenne – wśród nich znalazł się
m.in. odtwarzacz mp4.

Wszystkim ludziom dobrej woli, mieszkańcom
i gościom sołtys wsi Lipno pragnie serdecznie podziękować oraz zaprosić na „Święto Pieczonego Ziemniaka”, które odbędzie się już wkrótce.
kk

PIZZA
NA
DOWÓZ
NA TERENIE NIEMODLINA GRATIS
PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 2O ZŁ
(PIZZE DOWOZIMY W GODZINACH 11-22:00)
Poza Niemodlinem 1 km – 0.50
Zapraszamy do zakupu
Talonów Okolicznościowych
na każdą okazję (imieniny, urodziny, podziękowania)
od 10 do 50 zł

Polecamy również naleśniki wytrawne
i na słodko oraz zestawy obiadowe!!!
ul. Rynek 49, 49-100 Niemodlin

tel. 77 46 07 222
Godziny otwarcia:
Okres letni:
pon. – sob.: 10.00-23.00; niedz.: 12.00-23.00
Okres zimowy:
pon. – czw.: 10.00 – 22.00; pt. – sob.: 10.00 – 23.00; niedz.: 12.00 – 23.00
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

W dniach 22 lipca br. i 12 sierpnia br.
odbyły się LIX i LX sesja Rady Miejskiej,
na których podjęto następujące uchwały:
1) uchwała Nr LIX/399/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010;
2) uchwała Nr LIX/400/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne przedszkola w Gminie
Niemodlin – III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
zabezpieczenia środków na wkład własny;
3) uchwała Nr LIX/401/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin
– III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) uchwała Nr LIX/402/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin;
5) uchwała Nr LX/403/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2010r.
6) uchwała Nr LX/404/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
7) uchwała Nr LX/405/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
8) uchwała Nr LX/406/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
9) uchwała Nr LX/407/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
10) uchwała Nr LX/408/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
11) uchwała Nr LX/409/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl,
a także zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

Burmistrz Niemodlina ogłasza:
II n i e o g r a n i c z o n y
przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7
o powierzchni 0,0876 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księgach wieczystych KW nr OP1O/00096325/8. 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 10/08 z dnia 12.02.2008r. –
z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się w dniu 28 maja 2010r.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 40.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu

Rada Miejska wNiemodlinie serdecznie zaprasza nauroczystą sesję Rady Miejskiej wNiemodlinie zokazjiXX–lecia samorządu terytorialnego. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 21 września 2010 r. o godz. 13:00
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1.
PRZEWODNICZĄCY RADY Jan Oleksa

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości z okazji XX – lecia samorządu terytorialnego.
3. Wręczenia odznaczeń:
• Okolicznościowych medali Marszałka Województwa
Opolskiego,
• „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”,
• Statuetki „Złotego Sokoła”.
4. Zamknięcie sesji.
Po części oficjalnej koncert Zespołu Camerton z Opola.

w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. - do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11:00.
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.

Dyżur
Wicemarszałka
W dniu 6. września br. członek Zarządu Województwa Tomasz Kostuś
pełnił dyżur w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie. Kolejne spotkanie Wicemarszałka Województwa Opolskiego z mieszkańcami naszej gminy zaplanowane jest na dzień 20. września.
Pełnienie dyżuru w tym samym dniu
zapowiedział również Poseł na Sejm
RP Andrzej Buła.
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 Sadach, oznaczonej nr działki 167/5
o powierzchni 0,1249 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księgach wieczystych KW nr OP1O/00096325/8. 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 10/08 z dnia 12.02.2008r. –
z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 56.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
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w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. - do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 9:00.
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 Sadach, oznaczonej nr działki 167/6
o powierzchni 0,0928 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księgach
wieczystych KW nr OP1O/00096325/8. 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 10/08
z dnia 12.02.2008r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Teren posiada uzbrojenie w sieć
elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 42.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzuw
wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r.- do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 9:40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
I nieograniczony
przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8
o powierzchni 0,0885 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księgach
wieczystych KW nr OP1O/00096325/8. 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 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada
uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 40.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. - do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.
(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10:20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
II n i e o g r a n i c z o n y
przetarg ustny
na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej
nr działki 464 k. m. 8 położonej na zapleczu budynku
nr 49 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich
w Niemodlinie. Wymieniona wyżej nieruchomość

zapisana jest w księdze wieczystej KW 89468.
Stanowi własność Gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 15,00 m2 – zabudowanego garażem blaszanym, który stanowi odrębny przedmiot własności. Pierwszy przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego za przedmiotowy teren
odbył się 17 czerwca 2010r.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren zabudowany garażem blaszanym
o powierzchni 15,00 m2 – wynosi 16,50 zł
miesięcznie. Do czynszu zostanie doliczony należny
podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 roku o godzinie 11:40
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
wadium w wysokości 2,00 zł do dnia 20
września 2010r. 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. 77- 4606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 8 października 2010 r. zawrzeć umowę
dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym
terminie wadium ulegnie przepadkowi.
Ponadto informuje się, że na tablicy
ogłoszeń znajdują się:
Wykazy
do zbycia:

nieruchomości

przeznaczonych

w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:
• lokal użytkowy - garaż poł. przy Rynku 25,25a
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności
działki 489,
• lokal użytkowy - po przedszkolu wraz
pomieszczeniem przynależnym oraz garażem poł.
przy ul. Nyskiej nr 62 w Grabinie wraz z udziałem we
współwłasności działki 346/1,
• lokal użytkowy - po TP poł. przy ul. Nyskiej
nr 62 w Grabinie wraz z udziałem we
współwłasności działki 346/1,
• nieruchomość niezabudowana, działka
nr 1016/32 o pow. 0,0145 ha położona w rejonie ul.
Gościejowickiej w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka
nr 178/3 o pow. 0,0496 ha położona w Sadach,
w trybie bezprzetargowym zbywa się
udział w działce nr 578/4 o pow. 0,0089 poł.
w Niemodlinie w związku ze zniesieniem
współwłasności.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:
• część działki nr 760/1 o powierzchni 17,50 m²
położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie,
• część działki nr 427/3 o powierzchni 120 m²
położonej przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew. 209.

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Nazwa projektu

Liczba
projektów

Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie
Przebudowa dróg śródmieścia
Niemodlina
Ochrona wód powierzchniowych
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie”- budowa
kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie
etap V
Zakup aparatury medycznej do SZOZ
w Niemodlinie
Ochrona wód powierzchniowych
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie”- budowa
kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie
etap VI

1

6 321 183,12

3 086 455,32

1

8 461 467,00

7 192 246,95

1

SUMA

5

1

1

w PLN

Kwota
dofinansowania
z Unii Europejskiej

Całkowita
wartość

3 894 897,47

Tytuł operacji

Całkowita wartość

Zakończenie
30.09.2010 t.
Zatwierdzony do realizacji
na lata 2011-2012

Przebudowa centrum
wsi Gracze
Kanalizacja obszarów
wiejskich - etap I - Budowa
kanalizacji w
Gościejowicach
Świadek historii
– dąb w Szydłowcu
Wirtualny spacer po
Gminie Niemodlin
Konserwacja pomnika św.
Floriana w Niemodlinie
Renowacja dwuramiennej
lampy gazowej w
Niemodlinie

209 930,68

129 055,00

Zrealizowana

1 713 960,00

1 069 032,00

W trakcie realizacji

28 670,00

17 150,00

Zrealizowana

39 000,00

22 400,00

W trakcie realizacji

36 600,00

21 000,00

W trakcie realizacji

65 000,00

25 000,00

Wniosek oczekuje na
weryfikację

Place zabaw

684 341,17

446 951,54

SUMA

2 777501,85

1 730 588,54

Wniosek oczekuje na
weryfikację
–

Zakończenie
10.2010 r.

200 019,99

Zakończone
w 2008 r.

5 022 951,14

2 342 396,83

I miejsce na
liście rezerwowej
do realizacji na lata
2011-2012

23 974 498,72

15 662 468,73

–

Poddziałanie

7.1.1

7.1.1

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności
zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności
zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie

214 455,00

223 979,89

Kwota
dofinansowania
z Unii Europejskiej

182 286,75

190 382,91

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności
zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie

218 149,28

9.1.1

Upowszechnianie edukacji
przedszkolnej w Gminie
Niemodlin

149 707,00

147 460,00

9.1.1

Aktywne przedszkola w
Gminie Niemodlin

194 177,00

191 264,35

7.1.1

9.1.2

SUMA

185 426,89

Mobilna szkoła
w Gminie Niemodlin

196 727,00

196 727,00

Mobilna szkoła
w Gminie Niemodlin
2009/2010

283 107,00

283 107,00

7 umów

1 855 837,07

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Etap realizacji

Źródło: Opracowanie własne

Umowy podpisane przez Gminę Niemodlin w ramach komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Całkowita
wartość

w PLN

Etap realizacji

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Tytuł
projektu

Wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kwota
dofinansowania
z Unii Europejskiej

2 841 349,64

273 999,99
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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE
PRZEZ GMINĘ NIEMODLIN
W LATACH 2008 - 2010

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

1 746 556,03

w PLN

Zakres projektu
•liczba osób objętych wsparciem: 20;
•realizacja 20 kontraktów socjalnych, w tym:
– praca socjalna i zasiłki celowe;
– trening umiejętności psychospołecznych;
– indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym;
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
– szkolenia i kurs prawa jazdy.
•liczba osób objętych wsparciem: 20;
•szkolenia grupowe – trening umiejętności psychospołecznych;
•warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
•indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym;
•kursy: florystyczny; podstawa obsługi komputera; kurs prawa jazdy;
autoprezentacja, kreowanie własnego wizerunku.
•trening umiejętności społecznych;
•warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
•indywidualne konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym;
•szkolenia zawodowe;
•szkolenie z zakresu wychowania rodzicielskiego oraz problemów rodzinnych;
•badania w zakresie medycyny pracy.
•Liczba osób objętych wsparciem: 370;
•utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego;
•wydłużenie godzin pracy publicznego przedszkola;
•wzbogacenie oferty edukacyjnej w przedszkolu o zajęcia
z języka angielskiego, zajęcia
z logopedą, zajęcia z dogoterapii, zajęcia z rytmiki.
•liczba osób objętych wsparciem: 371;
•kontynuacja działania dodatkowego oddziału przedszkola,
utworzonego w ramach poprzedniego projektu;
•wydłużenie godzin pracy 3
przedszkoli;
•wzbogacenie oferty edukacyjnej w przedszkolu o zajęcia
z języka angielskiego, rytmiki,
zajęcia ruchowo-muzyczne.
•liczba osób objętych wsparciem: 550;
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
•dodatkowe zajęcia przedmiotowe;
•zajęcia korygujące wady
wymowy;
•doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
•prowadzenie szkolnych
kółek zainteresowań.
•liczba osób objętych wsparciem: 505;
•zajęcia pozalekcyjne w zakresie rozwijania kompetencji
czytania w klasach I-III;
•kółka zainteresowań: plastyczne, szachowe, przyrodnicze,
dziennikarsko-literackie, informatyczne, fotograficzne,
dziennikarskie;
•doradztwo i opieka pedagogiczna i psychologiczna;
•zajęcia korygujące wady wymowy;
– zajęcia wyrównawcze.
–

Wnioski dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w PLN

Tytuł operacji

Liczba
projektów

Całkowita
wartość

Kwota
dofinansowania

Etap realizacji

Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Graczach
Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Grodźcu
Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Sadach
SUMA

1

171 767,17

84 000,00

Zrealizowana

1

328 638,11

152 000,00

Zrealizowana

1

357 008,73

218 600,00

W trakcie realizacji

3

23 974 498,72

454 600,00

–

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski współfinansowane z budżetu państwa
Tytuł operacji
Budowa kompleksu boisk sportowych
w Niemodlinie w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012”
Budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicach: Aleja Wolności i Mickiewicza
SUMA

w PLN

Liczba
projektów

Całkowita
wartość

Kwota
dofinansowania
z budżetu państwa

Etap realizacji

1

1 553 815,98

666 000,00

Zrealizowana

1

549 032,26

233 339,00

Zrealizowana

2

2 201 848,24

899 339,00

–

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski złożone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
Tytuł operacji

Liczba
projektów

Całkowita
wartość

w PLN

Kwota
dofinansowania

Etap realizacji

Szlak rowerowy „Wokół Niemodlina”

1

113 928,00

96 838,80

W trakcie realizacji

SUMA

1

113 928,00

899 339,00

–

Źródło: Opracowanie własne

Struktura pozyskanych środków zewnętrznych w Gminie Niemodlin

Zestawienie projektów gmin oraz jednostek organizacyjnych gmin powiatu opolskiego
zaakceptowanych do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013 (bez zadania „Ochrona
wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VI”) oraz
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (wartość dofinansowania UE)

Źródło:
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

Ludzie
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Realizujemy postulaty mieszkańców
Z Zastępcą Burmistrza Niemodlina Bartłomiejem Kostrzewą
rozmawia Katarzyna Paszula-Gryf.

PN: Panie Burmistrzu – nie sposób nie zacząć wywiadu od ostatniej informacji dotyczącej pozyskania dofinansowania na przebudowę
ulic śródmieścia Niemodlina. Ponad 7 mln złotych to niebagatelna kwota…
Bartłomiej Kostrzewa: Z przyjemnością mogę
poinformować, że faktycznie udało się nam pozyskać 7 200 000 zł środków unijnych na rewitalizację ulic
śródmieścia Niemodlina. W ramach projektu przebudowane zostaną wszystkie uliczki w centrum miasta wraz
z chodnikami, kanalizacją deszczową, skwerami i miejscami postojowymi. Oprócz tego zostanie wykonane oświetlenie i wyburzymy starą kaflarnię. Wykonamy też monitoring centrum miasta. Inwestycja planowana jest
do realizacji w cyklu dwuletnim 2011-2012. W roku bieżącym ogłosimy przetarg. Zdecydowanej poprawie ulegnie estetyka tej części miasta, komunikacja, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. To niewątpliwy
sukces Gminy Niemodlin, gdyż są to największe środki
unijne w historii naszego samorządu.
PN: Ile właściwie środków zewnętrznych
pozyskała Gmina Niemodlin w obecnej kadencji?
Bartłomiej Kostrzewa: Gdyby zsumować
wszystkie środki, zarówno unijne, jak i krajowe, osiągniemy kwotę blisko 19 mln zł zakontraktowanych środków
zewnętrznych. Dla porównania przypomnę, że w latach 2000-2007 pozyskano ok. 1,5 mln zł. Analizując stopień pozyskiwania środków zewnętrznych, jesteśmy na 1
miejscu w powiecie opolskim. Nie rankingi i miejsca są
tu jednak istotne. Najważniejsze, że środki te pozwalają
nam realizować inwestycje, których nie bylibyśmy w stanie sfinansować z własnych środków. Mam na myśli
chociażby halę widowiskowo-sportową, Orlika, kanalizację Niemodlina etap V, kanalizację Gościejowic, budowę
ulic osiedla Chopina i Reymonta, czy wreszcie tak długo
oczekiwaną przebudowę ulic śródmieścia Niemodlina.
Duża część środków kierowana jest również na aktywizację osób bezrobotnych, dodatkowe zajęcia w szkołach
i przedszkolach. To wszystko udało się osiągnąć w czasie
skróconej kadencji.
PN: Tak, to niewątpliwie sukcesy Gminy
Niemodlin. Z czego one wynikają?
Bartłomiej Kostrzewa: Uważam, że jest to wypadkowa kilku czynników. Przede wszystkim osoba Burmistrza Stankiewicza, który do spraw inwestycyjnych
przykłada ogromną wagę, i dla którego priorytetem jest
pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań. Ponadto dobre planowanie i wyprzedzające przygotowanie do kolejnych naborów wniosków. Posiadamy
swoisty biznes plan działania dzięki przygotowanej przez
nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin, w której określiliśmy sobie cele do realizacji na najbliższe lata. Udało nam się również stworzyć w urzędzie
naprawdę dobry zespół ludzi ambitnych, mających zapał
do pracy i merytorycznie przygotowanych. Mamy wymierne sukcesy w bieżącej kadencji, także dzięki modelowej współpracy z Radą Miejską, która nas wspiera,
a nie przeszkadza. Myślę, że przed Gminą Niemodlin rysują się naprawdę dobre perspektywy, o ile utrzymany zostanie dotychczasowy kierunek działań.
PN: Budowa kanalizacji stwarza jednak
wiele problemów…

Bartłomiej Kostrzewa: Prawdą jest to, że inwestycja realizowana jest w trudnych warunkach. Glina, kurzawa, do tego doszły ulewne deszcze w miesiącu kwietniu, maju i sierpniu. To powoduje duże trudności natury
obiektywnej. Z drugiej strony zdarza się wiele błędów
związanych z dokumentacją techniczną, która była przygotowana 5-6 lat temu i nie zawsze zgadza się z warunkami naturalnymi i uzgodnieniami z mieszkańcami. Realizujemy tę inwestycję zgodnie z dokumentacją, jaką
zastaliśmy w urzędzie. Staramy się na bieżąco reagować
na wszelkie sygnały, aby inwestycja ta była realizowana
możliwie najmniej boleśnie. Zdarza się jednak i tak, że niektórym ludziom przeszkadza niemalże wszystko, a nie
przeszkadza wieloletnie odprowadzanie ścieków do najbliższego rowu...
PN: Co z kanalizacją pozostałych ulic?
Bartłomiej Kostrzewa: Cały czas czekamy
na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego dotyczącą przyznania środków na kanalizację ulic Nowej, Daszyńskiego, Korfantego, Świętojańskiej, Wyzwolenia i Bohaterów Powstań Śląskich, czyli etapu VI budowy
kanalizacji Niemodlina. Nasz wniosek jest na 1 miejscu
listy rezerwowej, co oznacza, że w przypadku oszczędności poprzetargowych otrzymamy środki na tą inwestycję.
Osobiście jestem przekonany, że sprawa uzyskania dofinansowania jest przesądzona. Nie mamy niestety wpływu na tempo prowadzenia procedur przetargowych
przez inne gminy. Sądzę jednak, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Nie zdarzyło się dotąd, aby projekt będący na 1 miejscu listy rezerwowej nie
otrzymał dofinansowania.
PN: Za to budowa hali przebiega raczej
bezproblemowo?
Bartłomiej Kostrzewa: Budowa hali jest niezagrożona i obiekt będzie oddany na czas. W chwili obecnej trwa kładzenie sztucznej nawierzchni i instalowanie
sprzętu nagłośnieniowego. Hala wygląda naprawdę imponująco, ale jej dodatkowym walorem będzie pełne
wygłuszenie obiektu oraz dobrej klasy nagłośnienie, dzięki czemu będą mogły odbywać się w niej również imprezy kulturalne. W hali będzie również siłownia, gdyż jej
brak jest bardzo odczuwalny przez mieszkańców. Sądzę, że obiekt będzie dobrze służył naszej społeczności,
gdyż będzie to hala ogólnodostępna.
PN: Panie Burmistrzu – mówimy o inwestycjach w Niemodlinie. Jak wygląda sprawa
inwestycji na terenach wiejskich? Czy nie jest
czasem tak, że władze skupiając się na mieście, zaniedbują obszary wiejskie?
Bartłomiej Kostrzewa: Absolutnie nie zgadzam
się z takim stwierdzeniem. To zupełnie naturalne, że Niemodlin, jako centrum naszej gminy i największy ośrodek,
wymaga wielu nakładów inwestycyjnych. Proszę jednak
zauważyć, że wprowadziliśmy od tego roku Fundusz Sołecki, który będzie kontynuowany również w roku przyszłym. To 260 000 zł, na których wydatkowanie mają
wpływ wyłącznie społeczności poszczególnych sołectw.
Dla porównania – w roku 2008 na obszary wiejskie
przeznaczona była kwota zaledwie 40 000 zł. Sołectwa
dobrze sobie radzą z wydatkowaniem tych środków, powstają nowe przystanki, doposażone są świetlice, budowane wiaty, poprawiane drogi transportu rolnego i wiele innych działań aktywizujących lokalne społeczności.
Proszę również zwrócić uwagę na szereg zrealizowanych przez gminę inwestycji – wymienię drogi transportu rolnego w Graczach, Grodźcu, Sadach, kanalizację Gościejowic, przebudowę centrum wsi Gracze, remonty

szkół w Grabinie i Rogach, remont przedszkola w Grodźcu i Graczach, budowę wodociągu Niemodlin-Grabin, budowę wodociągu do Góry Małej, rewitalizację zabytkowego dębu w Szydłowcu, czy oznakowanie szlaków
rowerowych w Gminie Niemodlin. Łącznie jest to niebagatelna kwota 5,5 mln złotych.
PN: A co z zapowiadanymi 19 placami zabaw?
Bartłomiej Kostrzewa: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest niesamowicie zbiurokratyzowany.
Dlatego też ta inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Opolskiego. Na chwilę obecną Rada Decyzyjna Borów Niemodlińskich przyznała środki w kwocie
ponad 400 000 zł na ten cel. Nikt dzisiaj nie potrafi przewidzieć, ile będzie trwał proces akceptacji naszego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, ale nie wyobrażam sobie, żeby te place nie powstały. Jeśli nie w tym, to
w przyszłym roku.
PN: Czy stać Gminę Niemodlin jeszcze
na kolejne inwestycje? Obserwujemy spowolnienie gospodarcze i z tego tytułu są zapewne
mniejsze wpływy do budżetu. Jaki jest aktualny wskaźnik zadłużenia Gminy?
Bartłomiej Kostrzewa: Gmina Niemodlin nie
ma w chwili obecnej innej alternatywy, jak realizacja
postulatów mieszkańców, a tym samym zadań inwestycyjnych poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Nie mamy niestety większego majątku, z którego sprzedaży moglibyśmy realizować inwestycje. Dzięki funduszom zewnętrznym, głównie Unii Europejskiej, nasz
wskaźnik zadłużenia jest bardzo bezpieczny i nie przekracza 29% na dopuszczalny w ustawie 60% poziom zadłużenia gminy. To oznacza, że Gmina Niemodlin wciąż
może i będzie mogła realizować szereg inwestycji, będąc
wiarygodnym partnerem dla banków.
PN: Jakie są dalsze plany inwestycyjne?
Środki unijne powoli ulegają wyczerpaniu.
Skąd zatem gmina czerpać będzie środki
na kolejne zadania?
Bartłomiej Kostrzewa: Jeszcze w tym roku
składamy wniosek na przebudowę ulicy Nowej do tzw.
„Schetynówek”. To już niestety ostatnia edycja programu budowy dróg lokalnych, z których zrealizowaliśmy
budowę ulic Reymonta II i osiedla Chopina. Pod koniec
października w ostatnim naborze w ramach „Odnowy
Wsi” złożymy wniosek na dofinansowanie przebudowy
świetlic wiejskich w Rzędziwojowicach, Grodźcu, Lipnie
i Górze. Zależy nam również na remoncie symbolu miasta – zabytkowej lampy gazowej, na którą uzyskaliśmy
dofinansowanie zewnętrzne, i która będzie rewitalizowana w roku przyszłym. Mamy gotowe projekty termomodernizacji Ośrodka Kultury, szkoły w Graczach, przebudowy budynku byłego komitetu na centrum
edukacyjno – kulturalne i budowy stadionu wraz z budynkiem klubowym. To duże zadania, na które staramy
się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Chcemy również w przyszłym roku rozpocząć kanalizację Wydrowic oraz przygotować dokumentację na rewitalizację parku w Niemodlinie. Mamy także zapewnienie Zarządu Województwa Opolskiego o realizacji
w przyszłych latach budowy chodnika Wydrowice –
Niemodlin. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja. Pracy i wyzwań związanych z naszą gminą, jak widać nie zabraknie, tym bardziej, że w 2014 roku
wchodzimy w nowe rozdanie środków unijnych i trzeba
się do tego procesu dobrze przygotować.

PULS
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Niemodlina
Dzikie wysypisko przy ul. Korfantego

Wieści
z gminy
Ponad 7 mln zł na remont ulic
Śródmieścia Niemodlina
Gmina Niemodlin otrzymała ponad 7 mln zł
dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina”.
Dzięki realizacji zadania przebudowane zostaną
ulice: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna i Krótka.
W ramach inwestycji zrealizowana będzie kanalizacja deszczowa, drogi, chodniki, oświetlenie, miejsca
parkingowe, skwery oraz wyburzony budynek starej
kaflarni. Całość zadania według kosztorysu wynosi 8 461 467 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej 7 192 246,95 zł, a wkład własny Gminy Niemodlin 1 269 220, 05. Inwestycja realizowana
będzie w cyklu dwuletnim – 2011-2012. Realizacja
przedmiotowej inwestycji przewidywana była do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Niemodlina. Jest to największa kwota dofinansowania unijnego w historii Gminy Niemodlin, która
w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy wizerunku centrum miasta.

Utrzymanie porządku
i czystości w Gminie Niemodlin

Dzikie wysypisko w Lipnie

Utrzymanie porządku i czystości należy do zadań
własnych każdej gminy, a najważniejszym elementem
dającym podstawę do prawidłowego wykonania tego obowiązku jest uchwalenie przez radę miejską regulaminu utrzymania czystości i porządku. Gmina ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku
i czystości na swoim terenie i ma obowiązek stworzenia warunków niezbędnych do jego utrzymania.
W praktyce najważniejszą rzeczą związaną z realizacją zadania polegającego na utrzymaniu czystości
i porządku jest podjęcie odpowiednich uchwał. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
upoważnia radę miejską do podejmowania aktów
prawa miejscowego, czyli uchwał rady, związanych
z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na własnym terenie. Te akty prawne mają istotne znaczenie również względem realizacji wymagań wynikających z ochrony środowiska. Utrzymanie porządku i czystości jest również obowiązkiem
mieszkańców, którzy są właścicielami położonych
na terenie gminy nieruchomości. Każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania po-

rządku i czystości na terenie swojej nieruchomości.
Niezależnie od powyższego, odrębne przepisy prawa
regulują odpowiedzialność obywateli za wytwarzanie
odpadów, bądź zaśmiecanie środowiska.
W dniu 22 lipca 2010 r. Rada Miejska w Niemodlinie podjęła Uchwałę Nr LIX/402/10 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Niemodlin. Uchwałę tę podjęto zgodnie z zapisami ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.).
W akcie tym zawarto wymagania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomo-

ści, wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz utrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych. Niniejszy regulamin określa
rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów, warunki rozmieszczenia tych urządzeń oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a także częstotliwość i sposób pozbywania się stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. W regulaminie określono również maksymalny
poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz zawarto informacje dotyczące
przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
Ze szczegółowymi zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin można zapoznać się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, w dziale, w którym zamieszczane są
uchwały podjęte przez Radę Miejską w Niemodlinie,
bądź w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, pokój nr 37.
Opracowała: Inspektor Alicja Sewiłło

List Burmistrza
z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego
Niemodlin, dnia 1 września 2010 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele, Pracownicy,
Drodzy Rodzice i Uczniowie
Słońce, plaża, jezioro, las, wypoczynek i najpiękniejsze przeżycia już poza nami. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zarówno wśród przedszkolaków, uczniów, jak i nauczycieli są tacy, którzy rozpoczynają go po raz pierwszy. Ich witamy szczególnie serdecznie i zrobimy wszystko, żeby czuli się wśród nas
jak najlepiej, żeby znaleźli wśród nas przyjaciół i ludzi sobie życzliwych.
Nowy rok szkolny – jak wszystko, co nowe – to wyzwania i nadzieje. Jakie niespodzianki przyniosą nam kolejne miesiące? Jakie zadania do wypełnienia? Jakie nowe możliwości i perspektywy rozwoju? Te pytania stawiamy sobie dziś, gdy stajemy w progach szkół, wypoczęci, radośni i napełnieni nowymi siłami po wakacjach.
Drodzy Uczniowie. Głęboko wierzę, że podołacie nowym wyzwaniom. Życzę Wam z całego serca,
aby fascynująca przygoda odkrywania wiedzy i mądrości była dla Was źródłem nieustającej satysfakcji. Niech każdy nowy dzień przynosi Wam zagadki warte trudu poszukiwań. Niech nie zabraknie Wam
sił do realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań. Stawiajcie sobie ambitne cele! Nie zgadzajcie się na łatwiznę i bylejakość, chodzenie drogami na skróty. Wierzę, że stać Was na wiele!
Drodzy Nauczyciele. Jesteście mądrymi i niezastąpionymi towarzyszami drogi dla naszych
Uczniów. Wiem, że podejmujecie swoje zadania z odpowiedzialnością za Ich przyszłość, która jest zarazem przyszłością naszej Ojczyzny. Życzę, by nie zabrakło Wam zapału i cierpliwości, sił i optymizmu.
Życzę Wam, by przed rutyną i wypaleniem chronił cel, dla którego wszyscy pracujemy: mądre i owocne życie naszych Wychowanków. Dzielę z Wami Wasze niepokoje i troski, radość codziennej pracy i trud
kształtowania młodych serc i umysłów. Dziękuję Wam za to, że odważnie i z pełną odpowiedzialnością,
codziennie od nowa, podejmujecie się tego zadania.
Ze swojej strony gwarantuję, że dołożę wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki funkcjonowania placówek oświatowych w Naszej Gminie. Chcę, by były one obiektami na miarę XXI wieku.
Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom szkół, Rodzicom, Uczniom życzę, by rok szkolny 2010/2011 był dla nas wszystkich źródłem radości, satysfakcji i sukcesów.
Wszystkim życzę dobrego, pracowitego i owocnego roku szkolnego.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Aktualności

Od 2008 roku dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Niemodlinie jest Krzysztof
Kuniec. Obecnie w jednostce pracuje łącznie 41 osób (po 13 na każdą zmianę). Dowódca to prawdziwy pasjonat swojego zawodu – w jego gabinecie goście mogą podziwiać
wspaniałe modele samochodów strażackich oraz kaski.

Nie ma wielu zagrożeń
– jest dość spokojnie
W wywiadzie udzielonym naszej redakcji Krzysztof Kuniec
opowiedział Czytelnikom „Pulsu Niemodlina” o swojej pracy.
PN: Strażacy z Niemodlina mieli dużo
pracy. Podczas ostatnich miesięcy brali
udział w wielu akcjach powodziowych na terenach odległych od Niemodlina – gdzie?
Krzysztof Kuniec: W dniach od 17-18 maja
samochód wężowy z przyczepką udał się do Krakowa
i Skawiny. Używano pomp do wody brudnej. Od 2
do 26 czerwca również ten sam zestaw uczestniczył
w akcji podczas wielkiej powodzi w Sandomierzu
i okolicznych miejscowościach, takich jak: Targowisko,
Słupcza, Boży Dar i Dwikozy. Nasz zastęp wchodził
w skład plutonu z woj. opolskiego. Dowodzenie przejmowali strażacy z poszczególnych jednostek (w tym
również z Niemodlina). W akcji brały również zastępy z Brzegu, Kluczborka i Prudnika. Od firmy Pilkington (największej firmy w Sandomierzu) strażacy z Niemodlina otrzymali specjalny dyplom z wyrazami
podziękowania za dobrze wypełnioną misję i profesjonalizm.

PN: Jak wygląda stan sprzętu po tych
wszystkich akcjach?
Krzysztof Kuniec: Ponieśliśmy duże koszty
w związku z akcjami, wiele sprzętu uległo zniszczeniu,
głównie pompy szlamowe. W remoncie była również
przyczepa od pompy Zigler, która użyta była do obrony huty Jedlice. Pompa Zigler to pompa o wydajności 4.800 litrów na minutę.
PN: Czy podczas powodzi Opolszczyzna
była wspierana przez strażaków z innych
krajów europejskich?
Krzysztof Kuniec:Dużą pomoc zaofiarowali strażacy z Niemiec. Przyjechały dwie grupy, które brały czynny udział w obronie elektrowni Opole i huty Jedlice. Strażacy zNiemiec byli samowystarczalni, przyjechali bowiem
z całym zapleczem i infrastrukturą (namioty, wyżywienie).
PN: Czy w najbliższym czasie w Niemodlinie pojawi się jakieś wzmocnienie w postaci
nowego wyposażenia?

Nowy gabinet

– poinformowała „Puls Niemodlina” dyrektor SZOZ
Teresa Adamczyk.
Zakres wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych w nowym gabinecie będzie dość szeroki: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie
zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, laseroterapia.
W skład wykonywanych zabiegów kinezyterapeutycznych wejdą: ćwiczenia bierne, czynno bierne, wspomagane, pionizacja, ćwiczenia różne
(czynne z odciążeniem, czynne z odciążeniem
z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne). Dostępne będą również zabiegi z użyciem
wyciągów.
Michał Graczyk

W Samorządowym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie trwają remonty mające na celu utworzenie od stycznia 2011 roku gabinetu fizjoterapii ambulatoryjnej.
Pomieszczenia są generalnie remontowane
od podstaw. Uruchomienie gabinetu w dużym
stopniu uzależnione będzie od uzyskania kontraktu z NFZ. Jeśli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, to już od nowego roku usługi będą dostępne
dla wszystkich pacjentów z całej Gminy Niemodlin
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Krzysztof Kuniec: Spodziewamy się jeszcze
w tym roku samochodu ratownictwa technicznego niezbędnego przy różnego rodzaju wypadkach. Bedzie to
używany samochód marki mercedes, który otrzymamy
z Opola.
PN: Ile przeciętnie jest wyjazdów do różnego rodzaju akcji?
Krzysztof Kuniec: W miesiącu lipcu strażacy
z Niemodlina wyjeżdżali na akcję 27 razy – 18 wyjazdów do miejscowych zagrożeń oraz 9 do pożarów. Jeśli chodzi o dzisiaj to nie ma wielu zagrożeń – jest dość
spokojnie.
Natomiast byliśmy zaangażowani w działaniach
na terenie Rosji, bowiem 6 sierpnia z Warszawy wyjechało 46 wozów i 159 strażaków (w tym dwóch z Niemodlina – sekcyjni Piotr Jarmoliński oraz Mirosław
Tkacz). Nasi strażacy wyjechali samochodem wężowym SW 3000 marki mercedes. Zadaniem grupy była
pomoc władzom Federacji Rosyjskiej w akcji gaśniczej
na terenach leśnych. Strażacy powrócili do kraju
w dniu 21 sierpnia. Strażacy z Opolszczyzny brali również udział w ewakuacji ludzi w zalanym Zgorzelcu.
Opolska grupa składająca się ze strażaków z Opola, Kędzierzyna, Brzegu, Głuchołaz dowodzona była przez pana Piotra Panufnika.
PN.: Dziękuję za rozmowę.
Michał Graczyk

Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły…
Na tyłach budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie (od strony ulicy prowadzącej do Sadów) tutejsza młodzież zrobiła sobie miejsce do wspólnego „biesiadowania”. Efekty ich „posiedzeń” widać
na załączonym obrazku. Bez komentarza…
Red.
Ślady po
zniszczonych
gniazdach

Jaskółki, które
wypadły z gniazda
zniszczonego przez
młodzież

PULS

Uroda
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Dobra fryzjerka
powinna
wykazywać się
kreatywnością
Z szefową salonu fryzjerskiego „Wella” Izabelą Malicką oraz młodymi adeptkami sztuki fryzjerskiej Joanną Werner, Anną Juzwą
i Dagmarą Hollek rozmawia Michał Graczyk.
PN: Jakie fryzury są obecnie najmodniejsze?
Salon Wella: Zdecydowanie plecione warkocze, koki, boby i pazie. Dominują kolory rudy
i słoneczna miedź.

PN: Jakie ilości sprzętu używa rocznie salon fryzjerski?
Salon Wella: Dobry salon fryzjerski używa
dobrego i firmowego sprzętu, który wykonany
jest z lepszych materiałów. Dla przykładu suszar-

ka jest eksploatowana przez 3 – 4 lata, nożyczki,
które kosztują 600 zł wystarczą na rok, a nożyczki w cenie 3 – 4 tysięcy również do czterech lat.
Używamy także dużych ilości mleczka i pianek
na kręcone włosy.
PN: Czy pamiętacie Panie jakieś
śmieszne zamówienie na fryzurę, którego nie mogłyście zrealizować?
Salon Wella: Nie mamy klientek awangardowych, raczej tradycyjne. Niemodlin nie należy
do wielkich miast. Moda skierowana jest zdecydowanie na prostotę, subtelność, opływowość i delikatność.
PN: Ile trwa przeciętnie praca
nad fryzurą?
Salon Wella: Strzyżenie z układaniem
do 40 minut, przy fryzurach precyzyjnych czas
może się wydłużyć do 2 – 3 godzin.
PN: Jakimi cechami charakteru i osobowości powinna być obdarzona dobra
fryzjerka?
Salon Wella: Powinna być cier pliwa, posiadać dobry kontakt z ludźmi, dobrą koncentrację, powinna potrafić zrozumieć klienta i wykazywać się kreatywnością np. przy doborze
fryzury.
PN: Co spowodowało, że wybrały Panie zawód fryzjerki?
Salon Wella: Ogólnie od najmłodszych lat
podobał nam się ten zawód. Najpierw było czesanie lalek, później mam i koleżanek. Ten zawód to
pasja, z pewnością trzeba posiadać zdolności
manualne, ale to nie wszystko. Uczennice dokształcają się na różnego rodzaju szkoleniach.
PN: Dziękuję za tych kilka zdań i życzę połamania nożyczek i samych sukcesów.

Zdecydowanie wszystkie panie chcą być piękne
Z Hanną Słodkowską i Magdaleną Bąk z zakładu
kosmetycznego „Beauty Center” - rozmawia Michał Graczyk
PN: Skąd wzięły się u Pań zainteresowania związane z kosmetyką?
Beauty Center: Ogólnie kosmetykami interesujemy się od najmłodszych lat. Wszystko zaczęło się od malowania paznokci i robienia pierwszego
makijażu, jak i podbierania kosmetyków naszym
mamom (śmiech). Nasza firma istnieje od trzech
miesięcy, jednak już zyskała wielu klientów, ponieważ usługi wykonujemy profesjonalnie, na dobrych
i markowych produktach: Gehwol, Charmine Rose,
SPN.
PN: Co było modne w sezonie lato 2010? Z jakich usług panie korzystały
najchętniej?
Beauty Center: Hitem tego lata były modne
tipsy w kształcie szpica o bardzo intensywnych kolorach. Wiele pań skorzystało również z zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wypłyceniu twarzy
(zmarszczek). Modne było również podniesienie konturu twarzy.
PN: Kobiety chcą być piękniejsze – czy
to kwestia mody?
Beauty Center: Zdecydowanie wszystkie panie chcą być piękne i czuć się dobrze w swoim ciele.
PN: Czy w najbliższych latach czeka
nas jakaś rewolucja, jeśli chodzi o sprawy

upiększania ciała i nowości technologicznych związanych z kosmetyką?
Beauty Center: Coraz więcej pań pyta o makijaż permanentny, czyli makijaż trwały, na kilka lat.
Jest również spore zainteresowanie botoxem, czyli
wstrzykiwaniem toksyny botulinowej, która ma na celu zniwelowanie zmarszczek. W przyszłości nastawiamy się na te nowości oraz na współpracę z dermatologiem. Wiele nowości w kosmetologii doprowadzi
do tego, że wiek będzie nierozpoznawalny.
PN: Co z mężczyznami?
Beauty Center: Mężczyźni coraz częściej decydują się na zabiegi kosmetyczne, głównie
na oczyszczanie twarzy, zabiegi parafinowe, manicure, pedicure. Panowie jeszcze troszkę się krępują,
ale to kwestia czasu. W dużych miastach istnieją już
salony urody dla panów.
PN: Ile czasu trwają takie zabiegi?
Beauty Center: Różnie z tym bywa. Przykładowo założenie tipsów około 2,5 godziny – w zależności od zdobienia i długości. Około trzech godzin
trwa przedłużanie rzęs – do każdej rzęsy naturalnej
dokleja się rzęsę jedwabną.
PN: Czym Panie interesują się, poza
pracą?
Beauty Center: Ogólnie – interesują nas
wszystkie tematy związane z produkcją kosmetyków, nowinki kosmetyczne, moda, podróże, sport
i dobra kuchnia.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Sport
W piątkowe popołudnie, 3 września br., na boisku Orlika w Niemodlinie, został rozegrany Turniej w piłce nożnej „Komunalek” o Puchar Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie.

Gospodarze górą
Oprócz gospodarzy, w turnieju udział wzięły
drużyny z Tułowic, Korfantowa i Łambinowic. W ich
skład wchodzili pracownicy ZGKiM.
Publiczność, wśród której znalazł się min. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz fundator nagrody – Dyrektor ZGKiM Niemodlin Adam
Piętka, zagrzewała zawodników do walki. Duch sportowy udzielił się piłkarzom – nie zapomnieli oni jednak o zachowaniu zasad fair – play, które w sporcie
powinny być najważniejsze.

Po rozegraniu wszystkich meczów czwarte miejsce przypadło drużynie ZGKiM Tułowice, natomiast
trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Łambinowic.
W meczu finałowym ZGKiM Niemodlin pokonał drużynę z Korfantowa (4:1) i został zwycięzcą Turnieju
zdobywając główne trofeum.
Organizatorzy przewidzieli nagrody i drobne
upominki, także dla pozostałych uczestników,
a po zakończeniu zawodów zaprosili wszystkich
na pieczone kiełbaski z grilla.
kk

Zwycięzcy ZGKiM Niemodlin z Dyrektorem

„Sokolik” na obozie
sportowym
W czasie wakacji 2010 r. zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik”, działającego przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie,
uczestniczyli w obozie sportowym w Żelistrzewie (Zatoka Pucka).
Celem obozu było doskonalenie umiejętności
gry w tenisa stołowego i rozwój tężyzny fizycznej zawodników. Poza celami sportowymi realizowano
również zadania społeczno-wychowawcze, polegające na prowadzeniu profilaktyki antypatologicznej.
Obóz dostarczył naszym dzieciom także wielu wrażeń poznawczych. Odbyły się wycieczki

na wybrzeże Morza Bałtyckiego. Zapoznano
uczestników ze środowiskiem geograficzno-historycznym okolicy.
Obóz zrealizowany został m.in. z dotacji finansowej gminy, pozyskanej dzięki zaangażowaniu
Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza,
który wspiera działania naszego klubu.
Uczestnicy obozu wraz z rodzicami oraz
wła dza mi sta tu towy mi Klu bu „So ko lik” ser decz nie dzię ku ją za wspa nia ły wy po czy nek
Bur mistrzowi Niemodlina i proszą o dalszą
współpracę w nadchodzącym sezonie spor towym 2010/2011.
Zapraszamy również dzieci z naszej gminy
do treningu tenisa stołowego, zapisy u pani Barbary Olszewskiej w budynku sali gimnastycznej
przy PSP nr 2 w Niemodlinie.
Ponadto informujemy, że 25 września br. odbędzie się otwarty turniej tenisa stołowego Family Cup, w którym uczestniczyć będą rodziny, np. ro-
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Szlak Rowerowy
„Wokół Niemodlina”
Od wielu lat rośnie zainteresowanie turystyką
rowerową, jednak do tej pory nie zostały oznakowane najczęściej uczęszczane trasy na terenie Gminy
Niemodlin. Osoby uprawiające turystykę rowerową
często nie wiedzą, jakie obiekty dziedzictwa kulturowego mijają, brakuje informacji o cennych pomnikach przyrody i innych ciekawostkach przyrodniczych naszej gminy. Chcąc znaleźć rozwiązanie,
postanowiliśmy udostępnić bogactwo naszej gminy nie tylko naszym mieszkańcom, ale również
mieszkańcom gmin sąsiednich. Planowane oznakowanie będzie kontynuacją oznakowania w Gminie
Grodków, Powiecie Nyskim i Gminie Jesenik.
W ramach projektu oprócz oznakowania tras
wytyczone zostaną 4 miejsca przystankowe:
nad stawem Sangów, w Szydłowcu Śląskim
pod zabytkowym dębem, w Małej Górze oraz
na trasie Krasna Góra – Grabin, w miejscu
po dawnym uzdrowisku. W miejscach postojowych ustawione zostaną stoły, ławki i kosze
na śmieci. Na trasie umieścimy też 15 tablic informacyjnych prezentujących najciekawsze obiekty
kulturowe i przyrodnicze. Postawione zostaną
dwie platformy widokowe – nad stawem Sangów
oraz na wzniesieniu w okolicy Małej Góry. Wydane zostaną materiały promocyjne w formie przewodnika z mapą w czterech wersjach językowych
(pol.-czesk., niem.-ang.) oraz dwujęzycznej polsko-czeskiej ulotki z mapą i krótkim opisem najciekawszych miejsc. Koncepcję tras rowerowych przygotował na zlecenie gminy znany propagator
turystyki rowerowej Pan Paweł Kotwica z Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego.
Projekt Szlak Rowerowy „Wokół Niemodlina”
o wartości 116.000 zł realizowany jest przez Gminę Niemodlin w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013, a jego finansowanie pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa i budżetu Gminy Niemodlin. Planowanym terminem oddania całości oznakowanych tras jest koniec
października bieżącego roku. W chwili obecnej
trwa procedura przetargowa.

dzice i dziecko lub dziadek i wnuczek. Nagrody
gwarantowane. Gorąco zapraszamy!
Ze sportowym pozdrowieniem
UKS Sokolik Niemodlin

PULS
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ednym ze zwyczajów żniwnych była
modlitwa. Nabożeństwa błagalne
przed rozpoczęciem żniw praktykowane były w wielu gminach. Miały oddalić
nieszczęścia czyhające wielokroć na chłopów i ich pomocników przy pracach żniwnych. Zanim pierwszy cios kosą został zadany złotym źdźbłom zboża na polu, chłop
wypowiadał słowa: „Boże dopomóż, Panie kochany” albo „Boże wspomóż”, albo
też „Boże błogosław”. Również przed użyciem kosiarki czyniono batem znak krzyża
przed zaprzęgiem.

Praca przy żniwach była ciężka. Prażące słońce,
oczekiwanie na upragniony odpoczynek, wreszcie przerwa na posiłek w południe albo wieczorem. Podczas
przerw wypoczywano pomiędzy postawionymi w polu
snopkami bądź w cieniu drzew, jeśli takie były w pobliżu.
Porządna kromka chleba z masłem i białym twarogiem,
świeży albo też stary, pikantny i jędrny ser, wszystko
swojskie, przygotowane wcześniej w domu. Kawa i mleko – niezbędne napoje, jeszcze pod koniec XIX wieku całkowicie wyparły wódkę, która była za droga. Na koniec
pracy chłop pozostawiał na polu kilka stojących pęków
zboża. Potem zdejmował kapelusz, klękał nisko, zmawiał
przed nimi pacierz „Ojcze nasz...”, wiązał źdźbła trzema
supłami i mówił przy tym: „Święty Piotrze, trzy węzły
związane. Zostawiam je, aby za rok znów było zebrane”
albo „Święty Piotrze, trzy węzły związane. Zostawiam je,
aby za rok lepiej było zebrane”.
Zwyczaj ten wydaje się być podobny do dawnego
pozostawiania kłosów krasnalowi zbożowemu (Bilwisreiter), co według podań w dawnych czasach czyniono. Krasnal ten jednak już dawno temu zniknął z okolic Niemodlina. Czasem słyszało się tylko jeszcze gdzieniegdzie
o „żytnich babach” lub o „żytnich dziadach”, strzegących
pól i karzących dzieci za lekkomyślne deptanie zboża.
Ten, kto jako obserwator przyglądał się pracy żniwiarzy, mógł być świadkiem innego zwyczaju. Kilka dziewcząt – żniwiarek mogło dopaść znienacka nieostrożnego
obserwatora i związać go powrozem ukręconym z źdźbeł
zboża. Nie omijało to również i właściciela pola. Nieszczęśnikom przywracano wolność dopiero po złożeniu okupu.
Gdy na pole wtoczył się pierwszy wóz po żniwo rozpoczynano jego załadunek. Przy układaniu fury najczęściej panowała powaga i milczenie. Gospodarz sam odwoził pierwszą furę do stodoły, zatrzymywał się przed nią
z pełnym wozem, otwierał szeroko wrota, po czym biegł
szybko do sąsiadki i krzyczał: „Idzie, idzie! Zamykaj wszystko prędko, żeby nie wlazł do ciebie!” – na to sąsiadka pytała – „A kto idzie?” – odpowiedź padała – „Chudzielec,
bo przywiozłem pierwszą furę!”. Potem gospodarz biegł
z powrotem do stodoły, płosząc wszystko po kątach i zakamarkach, trzaskając przy tym batem, tak żeby Chudzielec rzeczywiście się wystraszył i wyprowadził z jego
stodoły. Później przychodziła żona gospodarza z miseczką wody święconej oraz miotełką sporządzoną z ziela: tymianku, mirtu lub słonecznika, skrapiała pustą stodołę,
żeby uchronić ją przed pożarem, uderzeniem pioruna lub
innymi nieszczęściami.

Pszeniczny wianek
Starym zwyczajem, w pierwszą niedzielę po zwiezieniu żniwa do stodół świętowano „pszeniczny wianek”
(w gwarze – Weezekranz). Organizacja tego święta leżała w rękach kobiet. Już w przeddzień gospodarskie córki i inne dziewczęta spotykały się, aby omówić przygotowania. Chłopcy musieli naznosić gałązek dębowych,
z których dziewczyny splatały wianki.
Trudna praca była przy sporządzeniu pszenicznej korony, którą należało później ozdobić i pozłocić. Korona

Żniwne zwyczaje w dawnym
powiecie niemodlińskim
bezchmurne. W dniu pochodu przed południem było
mnóstwo roboty. Na niektórych pojazdach trzeba było
jeszcze poprawić coś niecoś, oczyścić należycie konie,
a i niektóre kostiumy wymagały korekty. Około południa
kończono wszystkie przygotowania.

Pszeniczny wianek. Radoszowice 20.08.1933. Kapela
a za nią kobiety w orszaku z koroną żniwną.
żniwna zawsze stanowiła wizytówkę, którą szczyciła się
cała wieś. Drobiazgowa, wykonywana z wielką dbałością
praca, wymagała sporo czasu, tak że często koronę kończono dopiero na krótko przed północą. Chłopcy pomagali później przy sprzątaniu i towarzyszyli dziewczętom
w drodze do domu.
W niedzielę cała wieś była odświętnie przystrojona,
a wszystkie dziewczęta około godziny 15 gromadziły się
przy wyznaczonej wcześniej zagrodzie. Formowano tam
orszak żniwny. Prowadziły go dwie córki gospodarskie
niosące żniwną koronę. Inne dziewczęta tworząc dwuszereg niosły wianki żniwne. Przed orszakiem szła kapela
przygrywająca marszową muzykę, nadając całemu pochodowi stosowne tempo. Kiedy dochodzili pod gospodę orkiestra skręcała na bok, a dziewczęta wnosiły koronę żniwną i wianki do sali, gdzie przyjmował je gospodarz
ceremonii.
Podczas oddawania korony żniwnej dziewczęta wypowiadały sentencje: „Mamy z kwiatów i pszennej karmy
wianuszek związany. Niesiemy go, żeby go uczcili gospodarz i jego pani”.
Korona żniwna wynoszona była pod sam sufit sali,
a gospodarz wręczał dziewczętom podarek pieniężny.
Po przekazaniu korony żniwnej i wejściu do sali reszty orszaku, do gospody napływali pozostali mieszkańcy wsi,
którzy do tej pory oczekiwali na zewnątrz. Kapela zaczynała przygrywać do tańca. Pierwszy taniec wykonywany
był wyłącznie przez dziewczęta. Dopiero później do tańców dołączali się mężczyźni. Tańce trwały do wieczora.
Sala wypełniona była po brzegi, a dla tańczących brakowało ciągle miejsca, jedynie w czasie dodatkowych kolejek lub przy solówkach, kiedy nie wszyscy tańczyli, można było w miarę poprawnego walca wykręcić. Po północy
sala przerzedzała się, ale zabawa prawie zawsze przeciągała się do białego rana, a ostatni maruderzy kłaniali się często pierwszym piejącym kogutom.

Owsiany wianek
Kilka tygodni po święcie „wianka pszenicznego”
zbierali się synowie gospodarzy i parobkowie w gospodzie, aby omówić przygotowania do święta „wianka
owsianego” (w gwarze – Hoaferkranz).
Pochody urządzane w czasie tego święta były pełne
przeróżnych figli. Chłopcy wypożyczali konia i wóz, który odświętnie przyozdabiali. Wszystko robili sami, bez
dziewcząt; one musiały upleść koronę z owsa, girlandy
z liści dębowych do przystrojenia sali w gospodzie oraz
wianki dębowe, potrzebne do przystrojenia konia i wozu.
Ważnym czynnikiem powodzenia pochodu była
oczywiście dobra pogoda. Wszyscy cieszyli się, kiedy
podczas umówionej wrześniowej niedzieli niebo było

Owsiany wianek. Radoszowice 1931.
Tuż po obiedzie rozpoczynano ustawianie orszaku.
Z bliższej i dalszej okolicy schodziło się wielu gapiów, pragnących zobaczyć coś ciekawego i zabawnego. Około 14.30 pochód ruszał w kierunku gospody. Orszak prowadził wóz żniwny z wielkim owsianym wiankiem.
Na wozie siedziała przebrana para nowożeńców i orkiestra dęta. Wielu chłopaków idących w orszaku poprzebieranych było w stare wojskowe mundury, pochodzące z czasów żołnierskich ich dziadków; husarze, kirasjerzy, ułani,
siedzieli dumnie na swoich rumakach. Później „muzykanci z Bremy”, poganiacze niedźwiedzi, trubadurzy, posłańcy szczęśliwego losu niosący gołębie w klatce, huśtawki, karuzele i wiele innych zabawnych atrakcji. Zwykle jeszcze
wysportowany chłopak naśladując klauna pokazywał akrobatyczne sztuczki na starszym, spokojnym koniu.
Duże oklaski zbierała zwykle grupa z tańczącym
niedźwiedziem. Jeden chłopak przebrany był w skórę
niedźwiedzią, drugi wystukiwał „niedźwiedzią muzykę”
na tamburinie, a trzeci grał na harmonii. Do wszystkich
wygrywanych przez nich melodii niedźwiedź musiał tańczyć. Udający niedźwiedzia przechodził doskonałą kurację na poty i był szczęśliwy kiedy mógł w końcu ściągnąć
swoje futro.
Po przejściu przez wioskę orszak powracał znów
pod gospodę, gdzie go rozwiązywano. Konie i wozy oddawane były właścicielom później, ponieważ teraz nie było na to czasu. Przy dźwiękach wiejskiej muzyki maszerowano do odświętnie przystrojonej sali w gospodzie, gdzie
odbywało się przekazanie gospodarzowi korony, która zaraz po tym wieszana była przy suficie. Teraz orkiestra
przygrywała do tańca, który uroczyście wykonywali twórcy orszaku. Po tym do otwartej już dla wszystkich sali
wchodziło wielu zabawnych tancerzy, również i zamiejscowych. Aby wszyscy tancerze mieli takie same szanse
w pląsach, wydawano taneczne kokardy w dwóch kolorach, zezwalające naprzemiennie na taniec. Owsiany
wianek był zawsze radosnym świętem, przy którym wszyscy przyjemnie bawili się wiele godzin.
Święto owsianego wianka kończono punktualnie
o północy. Kiedy orkiestra kończyła grać ostatni taniec,
komitet organizacyjny festynu zostawał jeszcze na krótko i rozliczał się z właścicielem gospody. W przypadku,
kiedy pozostawała jakaś finansowa nadwyżka, przeznaczano ją na organizację bardziej spokojnego wieczorku
w następną sobotę, na którym chłopcy i dziewczęta jeszcze raz mogli potańczyć przy dźwiękach harmonii.
Mariusz Woźniak
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ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
I ZAPISY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
13.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia teatralne
14.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia plastyczne
15.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia taneczne
16.09 - godz.16.00 zapisy do Studia Piosenki
(grupa starsza)
16.09 - godz.16.00 zapisy do Studia Piosenki
(grupa młodsza)
17.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia
literacko-dziennikarskie

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia
udziału w „Polsko - Czeskim Konkursie Kulinarnym
na Potrawę z Ryb” i konkursie Mały Karpik”
Regulamin „Polsko – Czeskiego
Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb”
1. Cele i zadania konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb w Polsce
i Czechach.

2. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału do
dn. 23 października (nr tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb
w dniu 6 listopada 2010 roku do godz. 16:00 na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin

3. Ocena:
Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

4. Kryteria oceny:
• oryginalność • smak potrawy • związek z danym regionem

Regulamin Konkursu plastycznego Mały Karpik 2010
1. Organizator:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie

2. Cele i zadania konkursu:
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
• Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach
plastycznych,
• Poszukiwanie nowych talentów.

3. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy
do dnia 30 września br. na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin
UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.

4. Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy
Niemodlin. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6
Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami,
wędkarze i połowy ryb.
Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka,
wydzieranka, makieta przestrzenna). Format A4.
Papier sztywny - brystol, blok techniczny, tektura.
Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres
zamieszkania lub szkoły).
UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.

5. Ocena:
Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników.
Kryteria oceny:
• technika wykonania • pomysł • kompozycja.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2010 r.
Zwycięzcy i laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu imiennymi
zaproszeniami.
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Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na koncert
Percussion Ensemeble Herrenberg i Opolskiej Grupy
Perkusyjnej, który odbędzie się w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego.
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
12 października 2010 r., godz. 10.00.

Preludium Prywatne Ognisko Artystyczne
i Ośrodek Kultury w Niemodlinie zapraszają

POKAZUJEMY LUDZIOM W KAŻDYM WIEKU,
ILE RADOŚCI MOŻNA CZERPAĆ Z MUZYKI…
Czy interesuje Cię świat muzyki
lub chcesz wprowadzić do niego swoje dziecko?
Bardzo dobrze, ponieważ Muzyka (jak twierdził już Pitagoras)
budzi w sercu pragnienie dobrych czynów...
Dlatego zapraszamy Cię do krainy muzyki!
Dołącz do nas już dziś i odkryj, co w duszy gra!
Ognisko Artystyczne „Preludium” jest lokalną siecią
prywatnych ognisk muzycznych działającą w woj. opolskim, z
główną siedzibą w Filharmonii Opolskiej. Filie znajdują się w
Tarnowie Opolskim, Niemodlinie oraz Zawadzie.
Jesteśmy Ogniskiem z tradycją! Preludium zostało założone w 1993
roku. W ciągu 17 lat funkcjonowania na rynku wielu ludzi obdarzyło nas
zaufaniem i dzięki temu nauczyliśmy grać i śpiewać już ponad 1000 osób.
Nasza profesjonalna i doświadczona kadra uczy we wspaniałej
atmosferze, a nauka ta przynosi efekty, które można podziwiać na naszych
organizowanych cyklicznie koncertach.
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