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Temat miesiąca

Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejne, październikowe wydanie „Pulsu Niemodlina”. Szeroko opisujemy
w nim, m.in., obchody związane z jubileuszem pięćdziesięciolecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Nie brakuje ciekawych zdjęć z uroczystej gali, która odbyła się
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie oraz wywiadu z dyrektorem szkoły – Janem Janikiem.
Przedstawiamy także relację z Europejskiego Dnia bez Samochodu, który zorganizował Urząd Miejski w Niemodlinie.
Ponadto piszemy o pierwszoklasistach ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie,
którzy zostali uroczyście pasowani na uczniów.
Na początku października rozstrzygnięty został VIII Międzynarodowy Konkurs
Rysunku Satyrycznego „Karpik 2010”. Przyglądamy się obradom jury, a o swoich
refleksjach na temat konkursu podzielił się z naszą redakcją przewodniczący Mirosław Hajnos.
Kończy się kadencja obecnej Rady Miejskiej w Niemodlinie – o jej funkcjonowaniu
i efektach pracy, na łamach naszego pisma, opowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Oleksa.
„Puls Niemodlina” to wiele ciekawych wieści z gminy – m.in. przypominamy historię
z miłością i zdradą w tle, której świadkiem był pomnik przyrody – okazały dąb w Szydłowcu, prezentujemy wyniki konkursu „Wakacje na niemodlińskich rejestracjach”, a także
przedstawiamy krótką relację z uroczystości ekumenicznych w Molestowicach i przebieg
Święta Pieczonego Ziemniaka w Grabinie i w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie.
Po przerwie wracamy do stałej rubryki „Trzymamy rękę na pulsie”, w której będziecie mogli przeczytać o zdarzeniach, jakie miały miejsce w naszej gminie, zanotowanych
przez niemodlińską policję. Ponownie apelujemy również do mieszkańców, by dbali o czystość i porządek swojej okolicy.
Ziemia Niemodlińska to ludzie, którzy ją tworzą – o swojej działalności opowiedzieli nam: założycielka pierwszej w Niemodlinie Szkoły Języków Obcych – Aneta Marut oraz
były dyrektor Banku Spółdzielczego w Niemodlinie – Witold Turowski.

Dużą część uwagi w październikowym „Pulsie Niemodlina” poświęcamy obchodom
dwudziestolecia powstania samorządu terytorialnego i, związanej z tym, uroczystej sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się 21 września w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Statuetkę Złotego Sokoła otrzymało w tym roku Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne za swoją działalność na rzecz Ziemi Niemodlińskiej. W związku z tym przedstawiamy ciekawy
wywiad, jakiego udzielił nam, przewodniczący NTR – Lesław Janicki.
Być może miłośników speedway’a zainteresuje relacja z wizyty w Niemodlinie i spotkania z tutejszymi gimnazjalistami drużyny Kolejarza Opole, które odbyło się 7 października na boisku Zespołu Szkół w Niemodlinie.
„Puls Niemodlina” to także wydarzenia kulturalne, relacje z koncertów, przedstawień
teatralnych, zapowiedzi nadchodzących imprez artystycznych, a wśród nich zapowiedź
wielkiej gali w ramach corocznego „Święta Karpia”, która odbędzie się już 6 listopada
w Niemodlinie, o czym z pewnością napisze w następnym wydaniu „Pulsu Niemodlina”
Redakcja

BRUKARSTWO KANALIZACJE
ROBOTY ZIEMNO-BUDOWLANE
Podsumowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Niemodlin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie realizował w 2010
r. projekt pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do 23 osób nieaktywnych zawodowo (20 kobiet i 3 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających bez pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główny cel
projektu to zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn, głównie z terenów wiejskich (12 osób), poprzez nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Cel główny projektu realizowano poprzez rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie motywacji do działania, podniesienia poczucia własnej wartości
i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu beneficjenci otrzymali poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie:
– trening umiejętności psychospołecznych – ukończyło 23 osoby,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – ukończyło 23 osoby,
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem – ukończyły 23
osoby,
– autoprezentacja – ukończyło 21 osób,
Wszyscy beneficjenci ukończyli przeprowadzone kursy oraz szkolenia zawodowe:
– kurs prawa jazdy kat. B – ukończyło 21 osób (kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym),
– akademia sprzedawcy – ukończyło 23 osoby,
– kurs florysta – bukieciarz – w kursie tym uczestniczy 16 osób.
Pod koniec października 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Czas przemian”, w której udział wezmą beneficjenci ostateczni,
zaproszeni goście oraz pracownicy tutejszego OPS zaangażowani w realizację projektu, a także inne osoby, które pomagały i wspierały realizatorów projektu.
Beneficjentom zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Opracował: Koordynator projektu
Dorota Seredyka – Pałka

Krzysztof Stępień
• brukowanie podwórek, chodników, parkingów
• kanalizacje • drenaże (odprowadzanie wód wewnętrzne, podposadzkowe - montaże studni
chłonnych)
POSIADAM ODPOWIEDNI SPRZĘT DO ROBÓT
ZIEMNO-BUDOWLANYCH
Sosnówka 2, 49-100 Niemodlin

tel. 503 401 726
Serdecznie zapraszam
na uroczyste obchody

Święta Odzyskania Niepodległości,
które obędą się
10 listopada 2010 r. w Niemodlinie.
Program uroczystości:
18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym w Niemodlinie
19.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiejw Ośrodku Kultury
w Niemodlinie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
Jan Oleksa

Aktualności
Z okazji okrągłej – pięćdziesiątej rocznicy powstania Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, w dniu 8 października br.,
uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym
w Niemodlinie, zainaugurowano obchody święta szkoły.

Pięćdziesiąt lat minęło...

Następnie w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
odbyła się uroczysta gala, będąca głównym punktem
dwudniowego programu. Na widowni zasiadło wielu znamienitych gości, wśród nich: Henryk Lakwa –
Starosta Opolski, Bogusława Stępniowska – wizytator Kuratorium Oświaty, proboszcz parafii
niemodlińskiej ks. Jerzy Chyłek, współgospodarz uroczystości – Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wraz z przedstawicielami samorządu niemodlińskiego oraz absolwenci, byli i obecni
nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice oraz
przyjaciele szkoły.
Koncert absolwentów - Paweł Kukiz

Gości przywitał dyrektor SP nr 1 w Niemodlinie
Jan Janik, a następnie zaprosił do obejrzenia widowiska słowno-muzycznego „Historia Jedynki w pigułce”, z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie, których przygotowały nauczycielki:
Anna Ciszewska, Sylwia Wajda, Katarzyna Oleksa,
Monika Ostrowska-Matusik, Kazimiera Bywalec,
Agata Pestka, Aleksandra Hajtałowicz.
Po części artystycznej, w okolicznościowym przemówieniu, Andrzej Iwiński - dyrektor szkoły w latach 1972-91 - podziękował wszystkim swoim byłym
współpracownikom za stworzenie wspaniałej atmosfery w pracy, a z okazji jubileuszu serdecznie pozdrowił wszystkich przybyłych oraz życzył dużo słonecznych dni i lat, mało codziennych kłopotów, pogody
ducha oraz nieustającego zdrowia. Jego słowa spotkały się z wielkim entuzjazmem publiczności, która
zgotowała mu owacje na stojąco.
Ze sceny sali widowiskowej niemodlińskiego
Ośrodka Kultury tego dnia padło wiele życzeń,
m.in. Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Jana Oleksy, Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, który zapowiedział, że już dziś czeka na kolejne
jubileusze.
Z okazji 50-lecia szkoły Honorowymi Medalami
odznaczeni zostali: dyrektor SP nr 1 w Niemodlinie
w latach 1972 – 1991 – Andrzej Iwiński, Eugenia
Olejnik – nauczyciel nauczania początkowego i mentor młodych nauczycieli, Krystyna Iwińska – wieloletni nauczyciel matematyki, Krystyna Królikowska – wicedyrektor szkoły, nauczycielka historii i WOS
(pracowała w latach 1974-2000), Janina Drobisz –
dyrektor filii Szkoły – w Grodźcu (zlikwidowanej
w 1997 roku), Zbigniew Weber, który w Szkole Podstawowej nr 1 przepracował trzydzieści pięć lat jako
nauczyciel wychowania fizycznego, Regina Ciszew-
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Nagrodzeni Honorowymi Medalami Szkoły

ska – trzydzieści sześć lat pracowała jako sekretarz
Szkoły, Zbigniew Kosterkiewicz – RSP Wydrowice –
sponsor i przyjaciel szkoły, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Oleksa wyróżnieni za „zrozumienie i wsparcie,
a przede wszystkim za stworzenie godnych XXI wieku warunków edukacji uczniów” oraz pośmiertnie
Henryk Rybczyński – wicedyrektor szkoły (pracował
w latach 1960-91).
Ponadto nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i zaangażowanie przy organizacji obchodów 50-lecia szkoły otrzymali: Ewa Konowaluk, Iwona Półtorak, Sylwia Wajda, Anna Ciszewska
i Mariusz Konowaluk.
Widowisko słowno-muzyczne

Podczas święta 50-lecia SP nr 1 w Niemodlinie
obchodzono również Gminne Święto Komisji Edukacji Narodowej, powołanej w 1773 r., która była
pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty.
Z tej okazji, Burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, jako gospodarz uroczystych obchodów
Dnia Nauczyciela, wyróżnił za pracę w roku szkol-

nym 2009/2010 na niwie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej następujących nauczycieli: Annę
Nawrat – wicedyrektor Publicznego Przedszkola nr 1
w Niemodlinie, Barbarę Miler – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, Jolantę Cymbała – nauczyciel Publicznego Przedszkola w Graczach, Katarzynę Kristman – nauczyciel Publicznego
Gimnazjum w Graczach, Beatę Homontowską – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach,
Krystynę Kuźniak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach, Krystynę Dżaluk – wicedyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
Barbarę Kołodyńską – nauczyciel SP nr 1 w Niemodlinie, Katarzynę Bilińską – nauczyciel SP nr 2 w Niemodlinie, Barbarę Szatkowską – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, Violettę
Szczepkowską – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie, Eugeniusza Świątka – dyrektora Publicznego Gimnazjum w Graczach, Jana Janika – dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie, któremu, przy okazji, serdecznie pogratulował jubileuszu szkoły.
Na zakończenie gali, w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie, wystąpili absolwenci „Jedynki”:
Hanna Łozowicka, Tomasz Łozowicki, Weronika
Matusik, Karolina Spólnicka, Magdalena Krzemień, Kinga Markiewicz, Tomasz Piekarski i Urban
Sadowski z zespołem, zespół Natalia i Kacper Kryjom, Michał Zwonarz oraz, chyba najbardziej znany absolwent Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka – Paweł Kukiz.
Po uroczystościach w Ośrodku Kultury w Niemodlinie przyszedł czas na spotkania absolwentów
i zwiedzanie szkoły oraz nowej hali widowiskowo-sportowej.
kk
Nagrodzeni nauczyciele
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Niemodlina

Z naszych doświadczeń
korzystały szkoły
województwa
Z Janem Janikiem, dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Niemodlinie im. Janusza
Korczaka rozmawia Michał Graczyk

PN: W tym roku przypada pięćdziesią ta rocz ni ca powsta nia szko ły. Jak
obchodzili Państwo to wielkie święto?
Jan Janik: Uroczystości związane z jubileuszem odbywały się 8 i 9 października br. Rozpoczęliśmy je Mszą św. w Kościele Parafialnym.
Po Mszy w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, w specjalnie przygotowanej gali, wzięli udział uczniowie,
absolwenci naszej szkoły, rodzice i zaproszeni goście oraz nasi sponsorzy. Następnie zaprosiliśmy
wszystkich do szkoły, gdzie miały miejsce spotkania klasowe. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali swój dorobek, chętni wpisywali się do księgi
pamiątkowej, a całość umilił poczęstunek przy kawie i cieście. Wieczorem zorganizowaliśmy wspólną biesiadę, natomiast w sobotę rozegrany został
mecz piłki siatkowej mojej byłej drużyny i byłej
drużyny pana Webera. Z okazji tego jubileuszu zostały przygotowane okolicznościowe wydawnictwa: biuletyn, „galeria nauczycieli” autorstwa Michała Graczyka, cegiełki, długopisy i płyty
upamiętniające historię i dorobek naszej szkoły.
PN: Jakie były najważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły – daty szczególne dla uczniów i pedagogów?

Jan Janik: Najważniejsze daty w 50-letniej historii naszej szkoły to:
10 mar ca 1959 r. – wkopanie kamienia węgielnego
1 września 1960 r. – pierwsza inauguracja roku szkolnego
1968 r. – nadanie szkole sztandaru
2 czerwca 1978 r. – obchody 100. rocznicy urodzin Janusza Korczaka i wmurowanie tablicy
pamiątkowej
1980 r. – obchody 20-lecia szkoły
1986 – 1991 r. – rozbudowa szkoły
1989 r. – adaptacja budynku przy Al. Wolności dla klas 0-III
1 września 1991 r. – wojewódzka inauguracja
roku szkolnego i oddanie nowego skrzydła
1997 r. – likwidacja filii w Grodźcu
1 września 1999 r. – refor ma oświaty, utworzenie w SP 1 gimnazjum
2007 r. – ter momoder nizacja i remont szkoły
2008 r. – reorganizacja sieci szkół w gminie,
przeniesienie gimnazjum do Zespołu Szkół i powrót klas 0- III do budynku głównego
grudzień 2008 r. – oddanie boisk w ramach
programu „Or lik 2012”
8-9 paździer nika 2010 r. – obchody 50-lecia „Jedynki”
PN: Jest Pan pasjonatem spor tu, wychowawcą wielu spor towych talentów.
Był Pan twór cą sukce sów nie mo dliń skiej piłki siatkowej. Oprócz spor tu, jakie są Pańskie pasje i zainteresowania?
Jan Janik: To prawda, że sport jest moją
największą pasją, ale lubię dobrą książkę, film
i posłuchać dobrej muzyki, nie tylko z lat 60tych, ale i dzisiejszej. Uwielbiam kilkudniowe
„wypady” w góry i odkrywanie miejsc, w których
jeszcze nie miałem okazji bywać.
PN: Wi zy tów ka szko ły – naj lep si
uczniowie i najlepsi spor towcy…
Jan Ja nik: W cią gu 50 lat szko łę ukoń czy ło 3484 ab sol wen tów, pra co wa ło
w niej 165 pe da go gów, kie rowa ło nią 3 dy rek to rów i 6 wi ce dy rek to rów. W na szej szko le
przez wie le lat prowa dzo ne by ły kla sy spe cjal ne dla uczniów Gmi ny Nie mo dlin, dzię ki cze mu to le ran cja i in te gra cja nie by ły tyl ko ha sła mi, ale co dzien no ścią szkol ną. Rów nież przez

wie le lat by ły pro wa dzo ne kla sy spor to we
o po sze rzo nym pro gra mie w pił ce siat kowej.
By li śmy też pre kur so ra mi kształ ce nia zin te gro wanego na długo przed wprowadzeniem reformy oświaty, a z naszych doświadczeń korzystały póź niej szko ły gmi ny i wo jewódz twa. Waż ne
miej sce też w szko le mia ła i ma edu ka cja re gio nal na. To na sza „Je dyn ka” by ła or ga ni za to rem 12. edycji międzyszkolnego konkur su „Ziemia Nie mo dliń ska daw niej i dziś”, a od 2001r.
realizowana jest innowacja pedagogiczna „Regio na lizm w kla sach I -III”. Mo że my też po chwa lić się wie lo ma osią gnię cia mi w kon kur sach
przed mio to wych,
ar ty stycz nych
i za wo dach spor towych. Wśród na szych ab sol wen tów są lau re aci i fi na li ści wo je wódz kich konkur sów polonistycznych, języka angielskie go, hi sto rycz nych, ma te ma tycz nych,
przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, technicz nych, or to gra ficz nych, zwy cięz cy wo je wódzkich prze glądów muzycznych, mistrzowie
wo jewódz twa w pił ce noż nej, pił ce siat kowej
i lekkoatletyce oraz wicemistrzynie Polski w piłce siat kowej i fi na li ści ogól no pol skiej szta fe ty
olim pij skiej.
Zawsze staraliśmy się wspierać i promować
na szych uta len towa nych uczniów. Uda ło się
nam wydać dwa tomiki wier szy Marcina Makucha „Cztery głosy świata” i „Łza zapomniana”
i spełnić marzenia naszego nieuleczalnie chorego i bardzo zdolnego absolwenta.
Nasi absolwenci to m.in. ar tyści, architekci,
lekarze, pracownicy naukowi, księża, spor towcy,
na uczy cie le, a nie któ re na zwi ska są zna ne
i uznane w kraju i za granicą, np. Michał Graczyk – rysownik i satyryk, Paweł Kukiz – muzyk
i aktor, Cezary Domagała – aktor i reżyser, Marek Ter miłowski – architekt.
Cie szy my się z tych osią gnięć oraz z po prawy ba zy dy dak tycz nej i spor towej, a słowa
po dzię ko wa nia za wspar cie i po moc na le żą
się na szym przy ja cio łom, spon so rom i wła dzom lo kal nym, bez po mo cy któ rych re ali za cje na szych za mie rzeń i pla nów nie by ły by
moż li we.
PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę
wie lu sukce sów Pa nu, gro nu pe da go gicznemu i uczniom.

Wydarzenia
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Nagrodzeni przez marszałka

20-lecie samorządu
terytorialnego w Niemodlinie
W dniu 21 września 2010 r.,
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej z okazji 20-lecia
samorządu terytorialnego.
Na zaproszenie Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Niemodlinie Jana Oleksy przybyli goście: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wier-

Marszałek wręcza odznaczenie
Burmistrzowi Niemodlina

dak, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący
rad sąsiednich gmin, byli i obecni radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, przybyłe delegacje miast partnerskich, sołtysi, dyrektorzy jednostek, przedstawiciele stowarzyszeń.
Uroczyste obrady otworzył ich gospodarz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Jan Oleksa, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię
samorządu terytorialnego w Gminie Niemodlin.
Tego dnia, ze sceny sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury, padło wiele ważnych słów,
przede wszystkim podsumowujących istotę i celowość
działalności samorządu terytorialnego w ciągu ostatniego dwudziestolecia. „Jeśli Polska jest inna od tej
sprzed 1989 roku, to właśnie w znacznej mierze dzięki
samorządowi. Reforma samorządowa, obok transformacji gospodarczej, była nie tylko najważniejszą z wprowadzonych reform, ale i tą najbardziej udaną” – podkreślił Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.
Po wysłuchaniu wszystkich przemówień Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta wraz
z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusławem Wierdakiem dokonali wręczenia
okolicznościowych medali z okazji XX – lecia samorządu terytorialnego, którymi zostali uhonorowani:
Stanisław Banasik, Krzysztof Bunia, Kazimierz Grębowiec, Bronisław Haładus, Edward Jędra, Łucja Kozik,
Andrzej Miśta, Mirosław Okrzesik, Jan Oleksa, Zofia
Osijewska, Czesław Paszkowski, Wiesław Pogonowski, Włodzimierz Przystupa, Witold Turowski, Zdzisław Wasylik, Zdzisława Bartków, Alicja Domalewska, Zofia Cichoń, Halina Grębowiec, Wanda Kubal,

Jadwiga Kutyła, Maria Lata, Adela Malicka, Teresa
Niemirowska, Mariola Olszewska, Mirosław Stankiewicz.
W trakcie uroczystości Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz dokonał wręczenia honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” następującym osobom: Józefowi Sebeście, Zofii Osijewskiej, Czesławowi Paszkowskiemu,
Wiesławowi Pogonowskiemu, Kazimierzowi Grębowcowi i Janowi Oleksa. Jako Przewodniczący Kapituły „Złotego Sokoła” dokonał również wręczenia statuetki „Złoty Sokół” dla Niemodlińskiego
Towarzystwa Regionalnego, za całokształt pracy
na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego Ziemi Niemodlińskiej.
Po zakończenie uroczystej sesji odbył się program artystyczny, w którym ze swoim repertuarem
zaprezentował się zespół „Camerton” z Opola.
Katarzyna Knieja

Zasłużeni dla Ziemi Niemodlińskiej
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Rowerem przez park
Tegoroczny Europejski Dzień Bez Samochodu, który obchodzony jest 22 września, niemodlińska młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i ze Szkoły Podstawowej
nr 2 mogła uczcić na wspólnej wycieczce
wiodącej leśnymi ścieżkami Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie.

Pasowanie pierwszoklasistów
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów to bardzo ważna i wzruszająca
chwila nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale również dla wychowawcy klasy.
W życiu każdego człowieka bywają chwile,
które utrwalają się w pamięci w sposób szczególny, pozostawiając w niej trwały ślad, a po latach
wywołują uśmiech na twarzy i przywołują sentymentalne wspomnienia. Siedmioletniemu dziecku
na trwałe wpisuje się moment pójścia do szkoły.
Pierwszy dzwonek, nowa pani, ławka szkolna, koleżanka, kolega stają się nowym otoczeniem, nową
sytuacją, w której będzie się trzeba odnaleźć. Ta
mała jeszcze istota wchodzi w nowy etap swojego
życia, dołącza do społeczności uczniowskiej.
Niecały miesiąc trwały gorące przygotowania wychowawczyń: Aleksandry Hajtałowicz, Barbary Kołodyńskiej oraz Bożeny Słodkowskiej, ro-

W pięknych okolicznościach przyrody, nie bez
trudu, ale z wielkim zapałem, uczniowie pokonywali kolejne kilometry poznając, dzięki opowieściom
Wiesława Pogonowskiego – znakomitego przewodnika i znawcy terenu, historię powstania leśnego
obiektu, na który składają się wspaniałe okazy unikatowych drzew i krzewów wywodzących się z Chin,
Japonii, Europy Południowej i Ameryki Północnej.
Czas spędzony na świeżym powietrzu, wśród zieleni, bez zapachu spalin i gonitwy miasta, mijał szybko, a młodzież z ciekawością odkrywała piękno okolicy, w której mieszka. Nie było słychać narzekania,
krzyków, hałasu. Wszyscy zachowywali się spokojnie,
cicho, z poszanowaniem przyrody i siebie nawzajem.
A u celu podróży na zmęczonych i głodnych wycieczkowiczów czekała kolejna niespodzianka – gorące
kiełbaski z grilla, które znikały w mgnieniu oka.
Uczestnicy wycieczki wracali do miasta we wspaniałych humorach i z wieloma wrażeniami, pełni nadziei,
że podobne spotkania będą zdarzały się częściej.
Organizatorem Europejskiego Dnia Bez Samochodu był Urząd Miejski w Niemodlinie.
kk
dziców i uczniów klasy Ia, I b i I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 do tego tak ważnego wydarzenia. Przygotowanie, scenografii, próby i recytacje w szkole
i domu stały się codziennością i wspólną pracą.
Na uroczystość, która odbyła się 22 września
br. przybyli Burmistrz Niemodlin Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksa
oraz rodzice i dziadkowie.
Wszystkie wiersze i piosenki wypowiedziane
i wyśpiewane zostały z aktorskim kunsztem, a rumieńce na twarzach świadczyły o ogromnej tremie,
jaka towarzyszyła małym aktorom, rodzicom i wychowawczyniom. Powagi i elegancji dodawały odświętne stroje.
Myślę, że moment ślubowania i pasowania pozostanie na długo w pamięci uczniów i rodziców.
Ciepły i radosny nastrój, jaki towarzyszył całej uroczystości, poczęstunek, upominki od gości oraz
wspaniałe rogi obfitości sprawiły, że dzień ten pozostawi miłe wspomnienia.
Refleksją podzieliła się
wych. kl I b – Barbara Kołodyńska

Spływ pontonowy
W niedzielę, 26 września br., Bartosz Wajman, prezes Stowarzyszenia
Odnowy i Rozwoju Wsi Lipno „Las i Woda To Lipna Uroda”, na co dzień ratownik WOPR, wraz z młodymi mieszkańcami Lipna zorganizował dla miejscowych
dzieci spływ pontonowy po rzece Nysa
Kłodzka (z Nysy do Piątkowic).

Nad dziesięciorgiem dzieci czuwało siedmiu opiekunów (dwóch ratowników wodnych).
Ekipa wyposażona w odpowiedni sprzęt ratunkowy, pontony i w dobre humory, po dwugodzinnym wiosłowaniu, cała i zdrowa przypłynęła
na brzeg. Po powrocie do Lipna uczestnicy spływu mogli posilić się gorącymi kiełbaskami z grilla oraz ogrzać zmarznięte dłonie przy ognisku.
Organizator składa szczególne wyrazy
wdzięczności Prezesowi Stowarzyszenia „Panorama Wierzbia” – Danielowi Podobińskiemu za wypożyczenie pontonów, dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie – Katarzynie Paszuli-Gryf za udostępnienie sprzętu ratunkowego, Dariuszowi
Krawcowi – Prezesowi Oddziału rejonowego
WOPR Opole, Zbigniewowi Kordowinie – członkowi Niemodlińskiego Klubu Turystyki i Kajaków
za wypożyczenia kamizelek ratunkowych, Prezesowi firmy Euroservice Andrzejowi Kristmanowi
oraz Pawłowi Borowiczowi za zapewnienie transportu na miejsce spływu.
kk

Zbiórka żywności
W dniach 24-25 września br. w Niemodlinie odbyła się zbiórka żywności.
Produkty żywnościowe dla dzieci i rodzin
wielodzietnych oraz dla najbardziej potrzebujących zbierane były w niemodlińskich i tułowickich
sklepach. Zbiórkę prowadzili uczniowie Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
a organizatorem akcji było Dobroczynne Stowarzyszenie „Nadzieja”. Zebrane w sklepach produkty były zwożone do magazynów, a następnie
liczone i segregowane. Wszystkim, którzy uczestniczyli w niniejszej zbiórce składamy serdeczne
podziękowania.
Urszula Mazur, Marta Skrzetuska

Edukacja

W dniu 24 września grupa „Sówek” i „Tygrysków”, z Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, wybrała się na wycieczkę do lasu w Lipnie. Dzięki uprzejmości rodziców dojazd był bezpłatny.

Czy zawitała już Pani Jesień?

Leśne skarby
w koszyczku

Pogoda nam dopisała, więc mogliśmy obserwować bogatą o tej porze roku roślinność. Nawet
udało nam się znaleźć wielkiego prawdziwka, natomiast muchomory pięknie ozdabiały las w blasku słonecznych promieni.
Grupa „Tygrysków” spotkała się z panem leśniczym. Wiemy już, że nie ma niedźwiedzi, ani
wilków, ale są lisy i sarenki. A jak cicho było w lesie – prawie wszystkie ptaki odleciały do ciepłych
krajów. Dzieci też zachowywały się cichutko –
wiedziały, że las to dom zwierząt i nie wolno ich
płoszyć.
Kiedy już wszystko wiedzieliśmy o zwierzętach, pan leśniczy zaprosił wszystkich na ognisko.

Niektóre dzieci po raz pierwszy same piekły kiełbaski na ogniu.
Długo nie zapomnimy zapachu jesiennego lasu, dymu z ogniska i kolorowych liści szeleszczących pod nogami. Pełni wiedzy o lesie z niezapomnianymi wrażeniami i koszyczkami „jesiennych
skarbów” wróciliśmy do przedszkola.
Pani dyrektor, nauczycielki oraz przedszkolaki dziękują Panu leśniczemu Wiesławowi Pogonowskiemu oraz rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tak atrakcyjnej wycieczki.
Elżbieta Kowalska
nauczycielka w Przedszkolu nr 2
w Niemodlinie

7

Zawodnicy Kolejarza
Opole w Niemodlinie
Fani żużla, których zwłaszcza
po ostatnim sukcesie „świeżo upieczonego” mistrza świata Tomasza Golloba,
z pewnością nie brakuje także w Niemodlinie, 7 października br., mieli okazję
spotkać się w naszym mieście z zawodnikami i działaczami Kolejarza Opole,
z którego wywodzi się dawny Mistrz
Świata z 1973 roku– Jerzy Szczakiel.

Opowieści
o lesie

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie
Z nadejściem jesieni nierozerwalnie wiążą się prace w polu przy tzw.
„wykopkach”. A gdy wszystkie ziemniaki zostaną już zebrane można
świętować do woli i cieszyć się tym,
co zrodziła ziemia.
Dzień Pieczonego Ziemniaka świętowano
również wśród najmłodszych mieszkańców
naszej gminy – 7 października dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, w obecności rodziców, opiekunów, nauczycieli, pozostałych pracowników i zgromadzonych gości
tańczyły, śpiewały, przebierały się, by w ten
sposób przywitać Panią Jesień.
kk

Niestety, on sam nie mógł przyjechać
do Niemodlina, ze względu na chorobę, ale gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego mogli podziwiać w akcji innych żużlowców,
którzy obecnie zasilają szeregi opolskiej drużyny.
Do Niemodlina przyjechali:
Adam Czechowicz – kapitan drużyny, Igor
Kononov, Ilia Bondarenko, Piotr Czerwiński, Nikita Parfionov (który gościnnie jeździ w drużynie),
Marian Spychała (wieloletni trener żużla), Andrzej
Maroszek – obecny trener Kolejarza Opole, Zbigniew Kuśnierski – kierownik drużyny, Zbigniew Jędrzejczyk – vice prezes klubu Kolejarza Opole.
Kapitan drużyny – Adam Czechowicz opowiadał, zgromadzonym na boisku szkolnym
uczniom i nauczycielom, o swojej pasji, a także
prezentował wspaniałe motory do jazdy na żużlu, które zostały przez gości odpalone, przy wielkiej uciesze widzów. Młodzież mogła również zadawać pytania oraz zdobyć autografy.
Natomiast działacze Kolejarza Opole zachęcali
wszystkich miłośników motorów, by zapisywali się
do szkółki żużlowej, która istnieje przy Klubie Kolejarza Opole.
Spotkanie zostało zorganizowane dzięki
Agnieszce Buczek, nauczycielce języka angielskiego w niemodlińskim gimnazjum, która jest
oficjalnym tłumaczem Klubu Kolejarza Opole.
kk

Po prostu świadomy
W dniu 29 września br., już po raz drugi w tym roku, na deskach Ośrodka Kultury
w Niemodlinie wystawiony został spektakl „Trędowaty, bo niekochany”.
Powstał on we współpracy Ośrodka Kultury w Niemodlinie ze Starostwem Powiatowym w Opolu, które realizuje program profilaktyczny pt. „Po prostu świadomy” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.
Ma on na celu uświadomienie młodzieży, jak zgubne jest sięganie po różnego rodzaju używki i narkotyki.
W przedstawieniu wzięła udział grupa teatralna działająca w niemodlińskim Ośrodku kultury pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Dolak. Na scenie pojawili się: Arkadiusz Grela, Dorota Zysiak, Monika Cebo, Urszula Mazur, Aleksandra Kaleta, Katarzyna Kanas, Jakub Szpiech oraz Marcin Chrobak. Tym razem
przesłanie spektaklu skierowane było do młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Tułowicach i Publicznego
Gimnazjum w Graczach.
kk
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Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie Janem Oleksą
rozmawia Katarzyna Paszula-Gryf
PN: Panie
Przewodniczący
– kończy się kadencja
20062010. Jak Pan ją
ocenia?
Jan Oleksa:
Kadencja rady jest
nietypowa, ponieważ
w jej trakcie odbyły
się wybory przedterminowe na burmistrza, rozpisane po śmierci Stanisława Chalimoniuka. Miały
również miejsce dwukrotnie uzupełniające wybory do Rady
Miejskiej. Wybrano trzech nowych radnych. Kadencja spokojna, aczkolwiek bardzo pracowita i prorozwojowa. Rada Miejska pracowała jak dobry zespół.
PN: Nie sposób uniknąć pytania dotyczącego
relacji między Radą Miejską a Burmistrzem Niemodlina?
Jan Oleksa: Na początek proszę pamiętać, że burmistrz wchodzi do zespołu w wyborach przedterminowych,
po śmierci burmistrza Chalimoniuka. Początek współpracy to
wzajemne poznawanie siebie, ustalanie wspólnych priorytetów
i oczywiście budowanie wzajemnego zaufania. Część radnych od początku była na nie, ale zdecydowana większość zaufała burmistrzowi bez warunków wstępnych, postawiła
na szybką ścieżkę rozwoju, na nadganianie wieloletnich zapóźnień. Z perspektywy czasu uważam, że wszyscy wygraliśmy
stawiając na człowieka z zewnątrz. Relacje zawsze były poprawne, chociaż czasami szorstkie. Jestem zadowolony ze
współpracy z TAKIM BURMISTRZEM.
PN: Jak Pan ocenia Radę Miejską obecnej kadencji?
Jan Oleksa: Bardzo trudne pytanie. Najprościej powiedzieć – niech ocenę wydadzą następni radni i wyborcy. Byłaby to jednak ucieczka od pytania, a ja nie zwykłem uciekać
od trudnych pytań. Radni tej kadencji to fantastyczni ludzie,
czasem indywidualiści chodzący z głową w chmurach, ale
w większości rozsądni, działający jak dobrze naoliwiona ma-

szyna, dążący do wytyczonego celu. Jestem zadowolony z tego, że przez cztery lata udało mi się – prawie do końca – utrzymać radę jako zespół ludzi mających jeden nadrzędny cel – dobro gminy.
PN: Przejdźmy do spraw priorytetowych dla
Gminy Niemodlin. Chyba najważniejszym problemem miasta jest budowa obwodnicy. Bierze Pan
udział w pracach Regionalnego Komitetu na rzecz
budowy obwodnic Nysy i Niemodlina. Czym zajmuje się ta organizacja?
Jan Oleksa: Powstała struktura skupiająca polityków,
przedsiębiorców, samorządowców, lokalnych liderów, którzy
starają się stworzyć skuteczny lobbing na rzecz budowy obwodnic Niemodlina i Nysy. Członkami komitetu z Niemodlina
są: Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, radny Marian
Oleksa, przedsiębiorca Leszek Wołowiec, Przewodniczący Rady Jan Oleksa. Spotkania Komitetu odbywają się cyklicznie –
jesteśmy w ciągłym kontakcie z GDDKiA, Ministerstwem Infrastruktury, Marszałkiem Województwa, itp.
PN: Czy z perspektywy czasu uważa Pan, że
protesty w formie blokowania dróg były zasadne?
Jan Oleksa: Wszystkie środki, które umożliwiają dojście do celu są zasadne. Protesty, petycje i spotkania – wszystko ma znaczenie. Protesty były wyrazem desperacji mieszkańców i władz samorządowych. Warty podkreślenia jest fakt, że
radni, burmistrz i inne osoby brały w nich czynny udział. Nie
wiem naturalnie, na ile były skuteczne, ale ważny jest efekt.
PN: Przejdźmy do spraw gospodarczych. Czy
kryzys, a raczej spowolnienie gospodarcze może
mieć wpływ na bieżącą politykę inwestycyjną gminy? Czy nie ma niebezpieczeństwa, że nie będziemy w stanie realizować założonych inwestycji?
Jan Oleksa: Należy pamiętać, że inwestycje wpływają na ożywienie gospodarki. Na dzień dzisiejszy wszystkie zadania ujęte w budżecie na rok 2010 są realizowane. Na razie
nie widać żadnych zagrożeń, ale trudności na pewno są. Sądzę, że musimy się z nimi liczyć. Spowolnienie w gospodarce
nie odbiło się na realizowanych czy planowanych inwestycjach.
Wskaźnik zadłużenia jest bezpieczny.

PN: Kiedyś powszechne w Niemodlinie było
hasło „Nic się nie dzieje”. Jak Pan myśli – czy i dzisiaj tego typu stwierdzenie byłoby uprawnione?
Jan Oleksa: Dwadzieścia milionów środków zewnętrznych w tej kadencji Rady Miejskiej, czternaście milionów w tym
budżecie przeznaczonych na zadania inwestycyjne – jeżeli to
jest podstawą do narzekania, to ja pytam, ile wydano na inwestycje w poprzednich czterech kadencjach? Oczywiście,
można znaleźć pole do krytyki, zawsze można zrobić więcej lub
inaczej, jak mówią oponenci lub ci, którzy z natury muszą
wszystko i wszystkich krytykować. Niemniej, w ostatnim czasie nie spotkałem się z takim stwierdzeniem. Sądzę, że mieszkańcy widzą, ile inwestycji jest obecnie realizowanych.
PN: Jakie, Pana zdaniem, powinny być priorytety, gdy idzie o inwestycje w przyszłych latach?
Jan Oleksa: O tym, co należy zrobić, powinna decydować nowa rada w porozumieniu z burmistrzem. Oczywiście,
dokończenie już rozpoczętych inwestycji, takich jak kanalizacja miasta Niemodlina, Gościejowic, budowa przedszkola
na ul. Opolskiej, wykorzystanie przyznanych środków /rewitalizacja ulic Drzymały i Kilińskiego/, a następnie przebudowa
stadionu w Niemodlinie, monitoring miasta /zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców/, rewitalizacja parku miejskiego, remont Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
PN: Gmina Niemodlin drastycznie ograniczyła swój udział w Stowarzyszeniach. Wyszliśmy ze
Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Gmin
Wiejskich. Czym było to podyktowane?
Jan Oleksa: Na to pytanie odpowiem jednym zdaniem. Szkoda pieniędzy na składki – nic w zamian gmina z tej
przynależności nie miała. Po prostu rachunek był na minus.
PN: Czego życzyłby Pan przyszłej Radzie Miejskiej?
Jan Oleksa: Wytrwałości w dążeniu do celu, służenia
przede wszystkim ludziom – by nowi radni nie zapominali, skąd
się wzięli i dzięki komu zasiadają w radzie. Życzę pracy w spokoju i rozsądnych decyzji, pracy ponad podziałami, pracy zespołowej. Przy okazji rozmowy serdecznie dziękuję radnym
obecnej kadencji za solidną pracę.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Z Anetą Marut, założycielką pierwszej w Niemodlinie Szkoły Języków Obcych,
rozmawia Katarzyna Knieja
PN: Czy Niemodlinianie
chcą uczyć się
języków
obcych?
Ane ta Marut: Istniejemy
trzeci rok, liczba
słuchaczy kur sów
wzrasta. Prowadzimy zajęcia z języka
angielskiego i niemieckiego,
ale
chcemy poszerzyć
ofer tę o przynajmniej dwa języki obce. Przygotowujemy do matury z języka angielskiego, ale te kursy nie cieszą się taką popularnością, jak w Nysie czy w Opolu.
PN: Do kogo kierują Pani swoją ofer tę?
Aneta Marut: Szkoła jest dla wszystkich. Najmłodszy nasz słuchacz ma trzy lata, najstarszy jest emerytem.
PN: Czym Pani Szkoła wyróżnia się na tle
innych tego typu?
Aneta Marut: Jeśli chodzi o rynek niemodliński
nasza szkoła jest jedyną tego typu. Oceniając szkoły
z miast sąsiednich – Nysy i Opola, to my możemy się pochwalić małymi grupami słuchaczy (od sześciu do ośmiu),
w innych szkołach grupy są ponad dziesięcioosobowe.
Nasze lekcje są dobrze przygotowane pod względem
metodyczno-dydaktycznym. Wykłada u nas pięciu lektorów, oprócz tego mamy tzw. native-speakera, panią spoza Polski, która uczy języka angielskiego. Lektorzy na bieżąco się doszkalają. Posiadamy europejski cer tyfikat

jakości, otwiera on naszym kursantom możliwości pracy
za granicą.
PN: Czy kursy są wyłącznie dla początkujących, czy mogą z nich skorzystać również osoby, które chciałyby podszkolić się np. w języku
angielskim?
Aneta Marut: Oprócz grup, w których naukę zaczynamy od podstaw, mamy kursy dla dorosłych. Po teście sprawdzającym poziom znajomości języka jest rozmowa z lektorem – na tej podstawie możemy
zaproponować odpowiedni kurs.
PN: Czy trudno było zaistnieć na rynku niemodlińskim?
Aneta Marut: Na początku podchodzono do szkoły z dystansem. Jednak te osoby, które „zaryzykowały”
i zapisały się na kurs w Niemodlinie, nie żałowały – w ten
sposób, drogą pantoflową, zaczęto o nas mówić i nas polecać. Oczywiście, jak każda szkoła, reklamujemy się. Informujemy o „drzwiach otwar tych”, o kursach, zapisach,
itp. Rzeczywiście – początki były ciężkie, zwłaszcza w takim małym mieście, jak Niemodlin. Ludzie patrzą na coś
nowego jak na „dziwny stwór”, niekoniecznie potrzebny.
A ja uważam, że tego typu szkoła jest niezbędna w Niemodlinie. Obecnie mamy prawie stu dwudziestu słuchaczy – to o czymś świadczy. Plusem tej szkoły jest to, że rodzic nie musi dowozić swojego dziecka do innego miasta,
co wiąże się z kosztami, pochłania czas. Zajęcia są prowadzone w takich samych godzinach, jak w szkołach, np.
w Opolu. Kursy u nas są tańsze. Udostępniamy także
książki do nauki języków.
PN: Co jest najważniejsze w skutecznym
nauczeniu się języka angielskiego?
Aneta Marut: Przede wszystkim systematyczność. Jeżeli ktoś zapisuje swoje dziecko do szkoły języ-

ków obcych, to nie może liczyć, że po roku zrobi ono kolosalne postępy. Nauka języka obcego polega na ciągłym doskonaleniu się. Efekt przyjedzie, ale bez pracy,
jest to niemożliwe.
Mamy słuchaczy, którzy są naprawdę uzdolnieni
pod względem językowym, pracuje się z nimi przyjemnie.
Ale jesteśmy też dla młodzieży, która potrzebuje więcej
czasu na przyswojenie materiału. Mamy dodatkowe konsultacje dla niej. Lektor stara się pomóc.
PN: W czasie tegorocznych wakacji organizowała Pani półkolonie dla dzieci – jak one
wyglądały?
Aneta Marut: Po zakończeniu kursów w czerwcu
(które zaczynają się w październiku) okazało się, że dzieci chciałyby przychodzić do nas także przez wakacje.
Stworzyłam więc półkolonie z językiem angielskim. Przez
okres wakacyjny powtarzamy i utrwalamy ten język poprzez naukę i zabawę oraz inne atrakcje – wyjścia na basen, do kina, do zoo, odwiedzaliśmy naszą gminę, byliśmy
na Policji i w kilku innych miejscach i instytucjach. Dzieci przyjmowały te wycieczki z entuzjazmem.
PN: Prowadzi Pani także Biuro Podróży –
skąd u Pani pasja do języków, podróży?
Aneta Marut: Uczyłam, w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie, języka niemieckiego, ale zawsze
ciągnęło mnie w stronę podróżowania. Zrobiłam kurs pilota wycieczek – tak zaczęła się moja przygoda z turystyką. Jednak ciągle nie było mnie w domu, dlatego postanowiłam otworzyć w Niemodlinie biuro podróży, żeby
od turystyki całkiem nie uciekać. Korzystałam z różnego
rodzaju szkoleń, wyjazdów. Przekonały mnie one, że znajomość języka, zwłaszcza angielskiego, jest bardzo potrzebna.

9

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

LXII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie…
W dniu 30 września 2010r. odbyła się LXII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie,
na której podjęto n/w uchwały:
1. Uchwała nr LXII/410/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin
za I półrocze 2010 roku.
2. Uchwała nr LXII/411/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010.
3. Uchwała nr LXII/412/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Niemodlin.
4. Uchwała nr LXII/413/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin.
5. Uchwała nr LXII/414/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
6. Uchwała nr LXII/415/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu kształcenia
dzieci klas I-III w Gminie Niemodlin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
7. Uchwała nr LXII/416/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie utworzenia związku międzygminnego – Związku Gmin „Opolska Komunikacja Samochodowa.”
8. Uchwała nr LXII/417/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego – Związku Gmin „Opolska
Komunikacja Samochodowa”.
9. Uchwała nr LXII/418/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pełne teksty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w dniu 18 października 2010r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona
nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD
i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 17 października 2010 r. odpadów w obrębie ustawionych
przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one
widoczne od strony ulicy.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie

Samorządowcy Gmin: Niemodlin
i Dąbrowa - najlepsi w powiecie opolskim
W dniach 16 i 17 września br. w Turawie odbyło się szkolenie
obronne z udziałem gmin powiatu opolskiego. W pierwszym dniu
szkolenia, w godzinach popołudniowych przeprowadzono zawody
sportowo-obronne polegające na znalezieniu azymutu przy pomocy busoli, odnalezieniu radiostacji i nawiązaniu łączności z bazą
(po otrzymaniu drogą radiową współrzędnych, naniesieniu ich
na mapę i zlokalizowaniu kolejnego zadania do wykonania, m.in.
udzielenie pierwszej pomocy znalezionym rannym, ściągniecie
na miejsce zdarzenia pomocy medycznej).
W czasie prowadzonych działań należało utrzymywać stałą
łączność radiową i składać bieżące meldunki. Ze względu na fakt,
iż liczył się czas pokonania trasy, realizatorzy zadań musieli wykazać się dobrą kondycją, co też zostało potwierdzone – bowiem drużyna składająca się z samorządowców Niemodlina i Dąbrowy
osiągnęła bardzo dobry czas.
Przysłowiowym gwoździem zamykającym zawody, było drużynowe strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Jak się okazało – tu
drużyna samorządowców Niemodlina i Dąbrowy okazała się bezkonkurencyjna. Dobre wyniki strzelania /pod uwagę brano wyniki
pięciu najlepiej strzelających/ pozwoliły umocnić się naszym samorządowcom na czele łącznej klasyfikacji i zwyciężyć pozostawiając
w pokonanym polu pozostałe drużyny utworzone z samorządowców gmin powiatu opolskiego.
Nagrodą dla startujących drużyn były pamiątkowe statuetki.
W zawodach Gminę Niemodlin reprezentowali: Małgorzata Pasternak, Iwona Węgrowska, Walerian Kaliński, Krzysztof Piątek, Wiesław Kozik i Zenon Romańczukiewicz, Gminę Dąbrowa reprezentowali: Grzegorz Jeziorański, Jerzy Michalczyk, Elżbieta Mojzyk,
Marek Snela i Marek Leja – Wójt Gminy.
Insp. GCR UM w Niemodlinie
Z. Romańczukiewicz

Obowiązek przyłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej
W związku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi w Niemodlinie często spotykamy się z pytaniem – czy do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej istnieje obowiązek
przyłączenia się przez mieszkańców?
Sprawy przyłączania się do kanalizacji sanitarnej
regulowane są poprzez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).
Budowa sieci kanalizacyjnych jest zadaniem Gminy, natomiast mieszkańcy mają obowiązek przyłączenia się
do wybudowanej kanalizacji na swój koszt. Zwolnione
z tego obowiązku są osoby, które wybudowały na swojej nieruchomości przydomową oczyszczalnię ścieków.
W przypadku nie wykonania tego obowiązku burmistrz
może wydać w formie decyzji nakaz przyłączenia budynku do kanalizacji. Wykonanie takiej decyzji podlega
egzekucji w trybie odrębnych przepisów.
Często również spotykamy się z sytuacją, w której
właściciele posesji wprowadzają ścieki sanitarne do kanalizacji deszczowej. Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze
zmianami). Jej zapisy stanowią, iż odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o odprowadzaniu ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym, a mieszkańcem. Ustawa
ta zawiera zakaz wprowadzania ścieków bytowych
do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Postanowienia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewidują, iż ten, kto postępuje ze ściekami w sposób odbiegający od przepisów podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny do 10.000 zł.
Przytoczone w ogólnym zarysie przepisy wskazują, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego przepisami obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie
posiada żadnego prawnego uzasadnienia.
Opracowali:
Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Walerian Kaliński
oraz Inspektor Alicja Sewiłło
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej
1.
W okresie sprawozdawczym
• W dniach od 2 do 16 lipca gościła u nas grupa 30
polskich dzieci z Doliny. Pobyt został zorganizowany i częściowo dofinansowany przez Towarzystwo
Miłośników Doliny, na czele z Prezesem Stowarzyszenia Panem Zbigniewem Jagielnickim.
• W dniu 5 lipca odbyła się kontrola przebiegu inwestycji „Przebudowa Centrum Wsi Gracze” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
• W dniu 9 lipca odbyły się uroczystości 67 Rocznicy
Ludobójstwa na Wołyniu. Wszystkim radnym, a także mieszkańcom naszej gminy Burmistrz serdecznie dziękuje za udział w uroczystościach.
• W dniu 12 lipca Burmistrz spotkał się z założycielami spółki wodnej w Graczach.
• W dniu 13 lipca Burmistrz spotkał się z założycielami nowego klubu piłkarskiego w Krasnej Górze.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Panią
Apolonią Klepacz – przedstawicielem firmy REMONDIS, w sprawie systemów segregacji odpadów komunalnych.
• W dniu 15 lipca z udziałem Burmistrza, Przewodniczącego RM Jana Oleksa oraz radnego RM Mariana Oleksa odbyło się w Opolu kolejne spotkanie
Komitetu do spraw budowy obwodnic: Niemodlina
i Nysy.
• W dniu 19 lipca Burmistrz podpisał umowę na budowę nowej drogi dojazdowej do pól w Sadach.
W tym samym dniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Janem Oleksa byli gośćmi Marszałka
Województwa Józefa Sebesty.
• W dniu 21 lipca Burmistrz wizytował placówki
oświatowe, w których przeprowadzane były remonty, w: Rogach, Grabinie i Graczach.
• W dniu 25 lipca, w Nysie zainaugurowano funkcjonowanie Szlaku Św. Jakuba, którego fragment przebiega przez naszą gminę.
• W dniu 15 sierpnia, w Magnuszowiczkach odbyło
się spotkanie z byłymi więźniami obozu pracy przymusowej, podczas którego odsłonięto tablicę poświęconą wydarzeniom II wojny światowej.
• W dniu 17 sierpnia Burmistrz podjął decyzję o zakupie wapna dla rolników poszkodowanych przez
powódź majową w celu odkażenia zalanych terenów.
• W dniu 18 sierpnia odbyła się kontrola Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego sprawdzająca proces budowy dróg na osiedlu Reymonta II. W tym samym
dniu Radio Opole przeprowadziło audycję radiową
promującą basen w Lipnie.
• W dniach 19-21 sierpnia delegacja na czele z Burmistrzem wzięła udział w obchodach Dni Doliny,
miasta partnerskiego na Ukrainie.
• W dniu 25 sierpnia Burmistrz podpisał umowę
na zakup i instalację układu pompowego dla SUW
Niemodlin, kończącą modernizację magistrali wodnej z Niemodlina do Grabina. W dniu 29 września
inwestycja została zakończona, a tym samym
mieszkańcy Grabina otrzymali uzdatnioną wodę
o odpowiednim ciśnieniu i powinny zakończyć się
wieloletnie kłopoty z wodą w tej miejscowości.
• W dniu 29 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne
w Rzędziwojowicach. Burmistrz raz jeszcze składa
podziękowanie wszystkim rolnikom za całoroczny
trud pracy na roli. Składa wyrazy uznania mieszkańcom Rzędziwojowic za pięknie ustrojone obejścia.
Szczególne słowa uznania należą się Radzie Sołeckiej Rzędziwojowic z Panią Sołtys Marzeną Franczyk
na czele, za wkład pracy przy organizacji dożynek.

• W dniu 30 sierpnia Burmistrz wizytował przedszkole w Graczach, gdzie zakończono remont dachu i uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny. W tym samym dniu gościem Burmistrza był
Wicemarszałek Województwa Pan Tomasz Kostuś,
który pełnił dyżur radnego wojewódzkiego.
• W dniu 31 sierpnia Burmistrz wręczył nominacje
oraz odebrał ślubowanie od Pań Anety Kramczyńskiej i Magdaleny Gibas – nauczycieli mianowanych
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie.
• W dniu 1 września Burmistrz wziął udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinie. Po tegorocznym remoncie szkoły, cały Zespół pracuje w jednym
obiekcie. W tym samym dniu Burmistrz wziął udział
w obchodach wybuchu II wojny światowej w Łambinowicach.
• W dniu 2 września Burmistrz podjął decyzję
o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy w związku z wysokim stanem
wody Ścinawy Niemodlińskiej.
• W dniu 6 września Burmistrz odwołał pogotowie
przeciwpowodziowe na terenie gminy w związku
z ustabilizowaniem się sytuacji na Ścinawie Niemodlińskiej.
• W dniu 10 września pod przewodnictwem Burmistrza obradowała Kapituła Złotego Sokoła, która
postanowiła przyznać ten honorowy tytuł i statuetkę Niemodlińskiemu Towarzystwu Regionalnemu.
Serdeczne słowa uznania za dotychczasowy wkład
w rozwój naszej gminy oraz gratulacje składam
wszystkim członkom Towarzystwa.
• W dniu 11 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Niemodlinie. Ponownie na Prezesa oddziału
wybrano Panią Kazimierę Kuchnę, której jeszcze raz
gratuluję wyboru. W tym samym dniu Burmistrz
wziął udział w uroczystościach 60-lecia Koła Myśliwskiego „Jeleń” w Niemodlinie.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina
Burmistrz Niemodlina ogłasza
przetarg nieograniczony na
sprzedaż autobusu JELCZ - ZASADA
Marka:
Typ:
Rok produkcji :
Pierwsza rejestracja:
Przebieg:
Liczba miejsc:
Nr rejestracyjny:

JELCZ - ZASADA
L090M 12t
2000 r.
2000 r.
330776,7 tys. km.
45
OPO F355

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16
listopada 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów powstań Śląskich
37, pokój nr 64.
Cena wywoławcza: 27.800,00 złotych.
Autobus można oglądać w dni robocze do 15
listopada 2010r. w godzinach od 9.00 do 14.00, w
miejscowości Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Ślaskich
37, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Przystępujący do przetargu są zobowiązani do
wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.
2.780 złotych najpóźniej do dnia 12 listopada 2010r. na
konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - Bank
Spółdzielczy w Namysłowie O/ Niemodlin, nr konta 44
8890 1079 0009 4009 2006 0001.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje
najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
autobusu.

• W dniu 13 września ogłoszono długo oczekiwaną
decyzję środowiskową dla obwodnicy Niemodlina.
• W dniu 21 września odbyła się uroczysta Sesja RM
w związku z 20 rocznicą powstania samorządu terytorialnego. Wszystkim odznaczonym, uhonorowanym Burmistrz serdecznie gratuluje. Gratuluje
też wszystkim radnym, burmistrzom oraz pracownikom samorządowym minionych kadencji samorządu terytorialnego, którzy przyczynili się do rozwoju gminy Niemodlin.
• W dniu 22 września z inicjatywy Burmistrza odbyło się spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego na temat możliwości sprawnego
przywrócenia do funkcjonowania świetlicy wiejskiej
w Magnuszowicach. W tym samym dniu odbyła się
kolejna edycja „Dnia bez Samochodu” na terenie
naszej gminy. Wszystkim organizatorom, a szczególnie panu radnemu Wiesławowi Pogonowskiemu
oraz Komendantowi Posterunku Policji w Niemodlinie Burmistrz składa podziękowanie za aktywny
udział w przeprowadzeniu tej imprezy. Również tego dnia odbyło się spotkanie Burmistrza z Panią Teresą Adamczyk – dyrektor SZOZ. Podczas spotkania omówiono problemy funkcjonowania zakładu,
a także zapadła decyzja o zgłoszeniu do konkursu
ogłoszonego przez NFZ nowej działalności – prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego.
• W dniu 27 września rozpoczęła się kompleksowa
kontrola gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
• W dniu 29 września odbyły się z udziałem Burmistrza, jednocześnie szefa obrony cywilnej ćwiczenia
z zakresu akcji kurierskiej na terenie gminy.
• W dniu 30 września rozpoczęto odbiór nowej hali
widowiskowo-sportowej w Niemodlinie. Również
w tym dniu odbyło się odebranie prac związanych
z rewitalizacją zabytkowego dębu w Szydłowcu Śl.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, od zawarcia
umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty
przeprowadzenia przetargu lub żaden z uczestników
przetargu ceny wyższej od ceny wywoławczej, co najmniej
o jedno postąpienie.
Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną
wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przeprowadzeniu przetargu.
Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który
zaoferuje cenę nabycia najwyższą wyższą od ceny
wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Przetarg
zostanie przeprowadzony z postąpieniem w wysokości
500,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.
Do wylicytowanej ceny za autobus doliczony będzie
podatek VAT w wysokości 22%.
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza
do odbycia przetargu.
Przybicie nastąpi na rzecz uczestnika, który
zaoferował najwyższą cenę. Faktura wystawiona zostanie
w terminie 7 dni po licytacji.
Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta po
dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest
pracownik Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego Pan Witold Kuriata tel. 77/
4606-295 wew. 204.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie , stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
w dzienniku Nowa Trybuna Opolska, w specjalistycznej
prasie poświęconej motoryzacji oraz w „Pulsie
Niemodlina”.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Burmistrz Niemodlina ogłasza:
1. I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego (po
przedszkolu) o powierzchni 157,32 m 2
położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej
w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym
50,3% (503/1000) w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni
0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa
się: z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i
łazienki usytuowanych na I piętrze i jednego
pomieszczenia położonego na II piętrze
(poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m² oraz
garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w
budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość położona
na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niemodlin znajduje się
na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Cena wywoławcza: 150.000,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł. Wadium należy
wpłacać w terminie do 21 października 2010 r.
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, tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35, tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca
wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie ustalonym przez
Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.
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2. I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego (po TP) o
powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku
nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z
udziałem wynoszącym 1,1% (11/1000) w
nieruchomości wspólnej, którą stanowi:
działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha
oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP10/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na parterze budynku, składa się z
jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w
instalację elektryczną. Obciążony jest umową
najmu zawartą na czas nieokreślony. Budynek, w
którym znajduje się przedmiotowy lokal jest
budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych
z poddaszem użytkowym i jest częściowo
podpiwniczony.
Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy
mieszkaniowej.
Cena wywoławcza: 2.000,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 21 października 2010 r. – do godz. 1400 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, tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35, tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, o godz. 10:40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca
wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie ustalonym przez
Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nieruchomość zapisana w KW nr
OP1O/00089466/8. Stanowi własność Gminy
Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Niemodlina nieruchomość położona na terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową rodzinną lub zbiorową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Położona jest w strefie ochronnej zabytkowego układu urbanistycznego.
Garaż będący przedmiotem zbycia znajduje
się na I kondygnacji budynku usytuowanego w
południowej części nieruchomości (wjazd od ulicy
Drzymały).
Do lokalu przynależy udział we
współwłasności działki nr 489 o powierzchni
0,0659 ha,km. 8 wynoszący 24/1000 wraz z
udziałem we współwłasności części wspólnych
budynków posadowionych na tej działce.Teren
uzbrojony
w
sieć
wodociągową
i
elektroenergetyczną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
8.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w
pieniądzu w wysokości 800,00 zł. Wadium należy
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie w terminie do 21 października 2010
r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003 prowadzone przez Bank
Spółdzielczy O/Niemodlin. 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, tel.77 4606-295
do 7 (pok. nr 36), tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października
2010r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie, o godz. 11:20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca
ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca
wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie ustalonym przez
Gminę, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

3. I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu
o powierzchni 14,40m² położonego przy
Rynku 25, 25a w Niemodlinie wraz z udziałem
wynoszącym 24/1000 w nieruchomości
wspólnej stanowiącej grunt – działkę nr 489
oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego
• część działki nr 760/1 (2 x o powierzchni
17,50 m²) położonej przy Alei Wolności w
Niemodlinie,
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

Ponadto informuje się, że na tablicy
ogłoszeń znajdują się:

PULS
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Niemodlina

Dziewięć lat Monaru
w Graczach

Wieści
z gminy
Projekt pielęgnacji
dębu w Szydłowcu Śląskim
zakończony
W dniu 30 września 2010 r. nastąpiło uroczyste
zakończenie projektu pn.: „Świadek Historii – Dąb
w Szydłowcu”. W ramach zadania wykonano cięcia
pielęgnacyjne drzewa wraz z pracami zabezpieczającymi, prace konser wacyjne dotyczące głazu
z 1867r., który upamiętnia pojedynek rycerzy
z 1537r., wymianę ogrodzenia oraz posadowienie tablicy informacyjnej.

„Historia Lokalna”
po raz czternasty
W ramach projektu „Historia Lokalna” Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrz
Niemodlina oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 25 września br., zorganizowali spotkanie,
na którym mieszkańcy Molestowic mogli wysłuchać odczytu dr Janiny Domskiej na temat historii swojej miejscowości i okolic
Przed odczytem, na cmentarzu wiejskim w Molestowicach, proboszcz Graczy ks. Tadeusz Wolański
i ewangelicki pastor Ryszard Pieron odprawili, w języku polskim i niemieckim, nabożeństwo ekumeniczne
w intencji spoczywających tam zmarłych, po którym,
w obecności przedstawicieli władz Gminy Niemodlin,
Rady Sołeckiej wsi Molestowice, delegacji dawnych
mieszkańców powiatu niemodlińskiego oraz mieszkańców Molestowic i zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
kk

25 września br. w Graczach świętowano dziewiątą rocznicę istnienia Domu Monaru, który powstał z inicjatywy Wojciecha Fijałkowskiego, jednego
z liderów Monaru i terapeuty.

Dąb w Szydłowcu Śląskim (zwany też dębem
Pücklera) należy do pierwszej dziesiątki najstarszych
dębów w Polsce. Dzięki realizacji projektu drzewo zostało zabezpieczone, a jego otoczenie uzyskało nowy
wygląd. Koszt realizacji zadania wyniósł blisko 30 000 zł, z czego ponad 17 000 zł stanowi dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Grzegorz Krzyśków

Swój dom w Graczach znalazło wielu ludzi,
którzy znajdowali się na życiowym zakręcie. Stał
się on dla nich, niejednokrotnie, jedyną formą
pomocy przy trudnym wychodzeniu z nałogu.
W Graczach znajduje się filia Monaru ze
Zbicka. Mieszkańcy graczewskiego Monaru,
wspólnymi siłami, na rozległym, zielonym terenie stworzyli m.in. boisko do piłki nożnej, szklarnię, ogródek warzywny, aleję spacerową, skalniak, pomieszczenia gospodarcze, siłownię,
a przede wszystkim przytulny dom ze stołówką,
salą komputerową i innymi, potrzebnymi do codziennego funkcjonowania, rzeczami. Ponadto
prężnie działa teatr, a także swoje próby odbywają zespoły muzyczne.
Dziewiąte urodziny Monar w Graczach obchodził wraz z gośćmi, którymi byli: terapeuci
i przyjaciele ze Zbicka, byli mieszkańcy Monaru wraz z rodzinami oraz przedstawiciele niemodlińskiego samorządu.
kk

„Osiedlówka” 2010 - festyn
na osiedlu Reymonta 2
Festyn, zwany potocznie „Osiedlówką, odbył się
25 września br. Ponieważ zabawa, podczas której
można było potańczyć, zjeść kiełbaski z grilla i ziemniaki z kociołka, trwała niemal do samego rana,
mieszkańcy już dziś planują festyn na przyszły rok…
Red.

Konkurs „Wakacje na niemodlińskich rejestracjach”
W dniu 5 października 2010 r. powołana przez Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza komisja wyłoniła laureatów konkursu „Wakacje na Niemodlińskich rejestracjach”. Ideą konkursu było przedstawienie wakacyjnych przeżyć lub odwiedzanych miejsc z niemodlińską rejestracją w tle oraz rozdysponowanie mieszkańcom Gminy Niemodlin ramek do tablic rejestracyjnych. Zainteresowanie konkursem okazało się bardzo duże, wydano około 250 kompletów
ramek na których widnieje nowy herb naszego miasta jak i adres nowej strony internetowej www.niemodlin.pl.
Laureatami konkursu zostali:
miejsce I: Paulina Płatkowska
miejsce II: Beata Zajonc
miejsce III: Marek Gruntowski
Wyróżnieni zostali: Mateusz Osipiuk, Michał Dressler, Krzysztof Pieczonka.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym mieszkańcom naszej gminy. W dalszym ciągu istnieje możliwość odebrania bezpłatnych ramek do tablic rejestracyjnych z herbem Niemodlina. Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, II piętro, pokój 33.
Wszelkie informacji można uzyskać pod nr. tel. 77 4606 295 wew. 221
lub e-mail: promocja.ife@niemodlin.pl u Grzegorza Krzyśków.

Wieści z gminy
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Rocznica urodzin Eugenii Kokowskiej Święto Pieczonego
W dniu 16 września 2010 r. Pani Bronisława Eugenia Kokowska, długoletnia
mieszkanka Niemodlina, obchodziła dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin.
Z tej okazji, w intencji Jubilatki, Proboszcz Parafii Niemodlińskiej Jerzy Chyłek sprawował mszę świętą, a Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie Zbigniew Jagielnicki wręczył
piękny bukiet kwiatów. Pani Kokowska od 1997 r. jest
członkiem tego Stowarzyszenia i przez sześć lat była Sekretarzem Zarządu.
Eugenia Kokowska samodzielnie zaplanowała
i wykonała sztandar dla stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie, który budzi podziw
i uznanie nie tylko wśród naszych członków, ale też

wśród innych członków, zamieszkałych w Dolinie,
gdzie sztandar brał udział w odbywających się tam
uroczystościach, w czasie wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie.
O takich osobach jak Pani Kokowska, nasz członek Jan Wajman, w swojej książce „My z Kresowej
Ziemi” napisał wiersz pt. „Chwała” – chwała takim
Ludziom jak Pani Kokowska oraz INNYM BOHATEROM tego wiersza.
Z okazji ukończenia dziewięćdziesiątego roku
życia – Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej życzą Szanownej Jubilatce dużo zdrowia oraz długich lat życia.
Zbigniew Jagielnicki
Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dolińskiej

„Chwała”
Chwała niech będzie tym wszystkim, którzy w 1997 roku,
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej
W Niemodlinie założyli,
I Klub Doliniaków z Oławy do Stowarzyszenia włączyli.
Od tego czasu razem działali,
I Zarząd Stowarzyszenia powołali,
A na Prezesa Z. Jagielnickiego wybrali,
Którego znali, bom kierował niegdyś dwoma browarami.
Chwała niech będzie Członkom Stowarzyszenia,
Którzy z daleka na zebrania przyjeżdżali,
I na odbudowę Dolińskiego kościoła dary dawali,
Bo o swoim kościele zawsze pamiętali.
Wielka chwała niech pani Kokowskiej z Niemodlina,
Która własnoręcznie sztandar wyhaftowała,
Sztandar jest piękny wszyscy go podziwiają,
I dla wykonawczyni wielki szacunek mają.
Chwała niech będzie tym, którzy z Doliny nie pochodzili,
Ale do Stowarzyszenia PZD chętnie przystąpili,
I pomocy przy budowie dolińskiego kościoła
Nigdy nie odmówili.
Od kilku lat już wycieczki do Doliny
Co roku wyjeżdżają,
I tak Doliniacy, jak i sympatycy
Odnowiony kościół podziwiają.
Również władza gminy w Niemodlinie
Udział w tym miała i Stowarzyszenie PZD popierała,
A po pewnym czasie umowę partnerską
Między miastami Dolina i Niemodlin uroczyście podpisała.

Autor wiersza – Jan Wajman – urodzony w Dolinie na Kresach Wschodnich, naoczny świadek okrutnej historii naznaczonej krwią Polaków zamieszkujących tereny dawnej
Rzeczpospolitej. Po wojnie podzielił losy wielu swoich rodaków przybywając na Ziemię Śląską. Autor powieści pt. „Urodzeni na Dolińskiej Ziemi t. I i II”, „Chłopcy z Kresów” oraz tomiku wierszy „My z Kresowej Ziemi”. Aktywny społecznik i działacz na rzecz pamięci
o dawnych losach Polaków na Wschodzie. Członek niemodlińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej.

Ziemniaka
18 września 2010 roku Koło Łowieckie nr 8 „Żubr” i ZSP w Grabinie
rozpoczęli nową tradycję, która sprzyja integracji społeczności lokalnej i łączy rozrywkę z nauką o środowisku.

Jed na z ostat nich sło necz nych so bót
września. Pod wiatą „Darz Bór” w Jakubowicach praca wre. Jedni rozpalają ognisko, inni nacinają kiełbaski. Powoli pojawiają się
dzieci z opiekunami. O godzinie 12.00 zaczęło się…
„Święto Pieczonego Ziemniaka” – na tą
okazję Koło Łowieckie nr 8 „Żubr” zaprosiło
wychowanków ZSP w Grabinie, ich rodziców
i opie ku nów oraz wszyst kich chęt nych
pod wiatę do Jakubowic na wspólne świętowanie. Członkowie Koła Łowieckiego zapewnili atrakcje dla dzieci. Młodzi ludzie wysłuchiwali piosenek edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej w wykonaniu członka zespołu
„Żubrosie” Wacława Masłyka. Imprezę prowadził Zbigniew Goluch.
Obok pieczonych kiełbasek i ciepłej herbaty, dzieci słuchały opowieści o zwierzętach snute przez panów łowczych. Przy okazji uczyły się, jak pomóc zwierzętom podczas
zimy. Kto wie najlepiej, co się dzieje ze zwierzętami podczas zimy, jak nie członkowie
Koła Łowieckiego? To oni znają nasze lasy
od podszew ki. Dzieci miały okazję wziąć
udział w konkursie ekologicznym. Radości
było co niemiara! Pogoda dopisała równie
dobrze, jak frekwencja gości. Mniejsze dzieci hasały po świeżo skoszonej trawie grając
w „berka”. Te starsze, razem z dorosłymi –
rodzicami i nauczycielami – mogły ozdabiać
bombki choinkowe. W przyszłości zawisną
one na szkol nej cho in ce. Spon so rem tej
atrakcji był pan Zbigniew Goluch, właściciel
opolskiej fir my ozdób choinkowych Gold-Glass.
„Święto Pieczonego Ziemniaka” było doskonałą okazją do integracji ludzi związanych z ZSP w Gra bi nie. Dzię ki trwa ją cej
od dawna współpracy Szkoły z Kołem Łowieckim nr 8 „Żubr” z Opola, uczniowie tej
placówki mogą nieodpłatnie korzystać z wiaty „Darz Bór” w Jakubowicach. Odbywają
się tam ogniska, spotkania zimą, komersy.
„Święto Pieczonego Ziemniaka” ze względu
na swoje walory edukacyjne i wychowawcze ma wielką szansę wpisać się w tradycję
szkoły i regionu.
Danuta Babicz
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Niemodlina

Trzymamy rękę na pulsie

• W dniu 31 sierpnia br., o godz. 8: 40, na obwodnicy Grabina, 34-letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym Volvo, skręcając na parking nie
ustąpił pierwszeństwa dla nadjeżdżającego znad
przeciwka samochodu ciężarowego marki Mercedes z naczepą (kierowca lat 44). W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał kierujący Mercedesem
(podejrzenie wstrząśnienia mózgu) i pasażer Volvo
(stłuczenia głowy). Straty – 250 tys. zł;
• W dniu 31 sierpnia br., o godz. 14: 30, w Jaczowicach dwudziestosiedmioletni kierujący samochodem Honda podjął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego i będąc na wysokości kabiny
kierowcy pojazdu ciężarowego zauważył jadący
znad przeciwka pojazd. Chcąc uniknąć zderzenia
czołowego zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał kierowca (uraz głowy i ogólne
potłuczenia) oraz pasażer (uraz głowy, kręgosłupa
szyjnego, powłok brzusznych i ogólne potłuczenia).
Straty – 10 tys. zł;
• W dniu 1 września br., o godz. 17: 45, w Niemodlinie (os. Piastów) Tomasz G. (lat 31) uszkodził kasę
fiskalną. W tym samym miejscu i czasie, ten sam
sprawca groził pozbawieniem życia Agnieszce S.
Straty – 3,5 tys. zł;
• Między 13 sierpnia a 1 września br., w Radoszowicach nieznany sprawca skradł ze stodoły 25 m
przewodu elektrycznego. Straty – 450 zł;
• W dniu 2 września br., o godz. 15: 00, w Niemodlinie, na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą
Al. Wolności kierujący samochodem Skoda Octavia
(lat 51) skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu motocyklem Kawasaki (lat 54),
który w wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała (złamanie prawego podudzia). Straty – 2 tys. zł;
• W dniach 2-3 września br., w Graczach na ul. Krętej, nieznany sprawca włamał się do sklepu, z którego skradł pieniądze i przybory szkolne. Straty –
507 zł;
• W dniu 4 września br., o godz. 4: 24, na stacji Shell
w Rzędziwojowicach (autostrada A4) nieznany
sprawca zatankował 50 l benzyny i nie płacąc odjechał. Straty – 258 zł;
• Między 1 lipca a 1 września br., w Niemodlinie
na ul. 700-lecia nieznany sprawca z terenu posesji
skradł stalową pokrywę i pięć sztuk mosiężnych
śrub. Straty – 3,7 tys. zł;
• W dniu 10 września br., w Niemodlinie na ul. Opolskiej policjanci w pościgu zatrzymali nietrzeźwego

(1,70 promila) Jakuba S. lat 26, zamieszkałego
w Niemodlinie, poruszającego się samochodem
Honda Civic oraz jego pasażerów – Kacpra L. lat 22
i Szymona G. lat 17, zamieszkałych w Niemodlinie,
którzy w godzinach 0: 00 – 0: 50 sugerowali posiadanie broni i grozili pobiciem pracownikom stacji
Shell, skradli nieustaloną kwotę pieniędzy, po czym
samochodem oddalili się w kierunku Nysy, a następnie w sklepie Western Monopol, grożąc pobiciem
ekspedientce, skradli jej 1500 zł;
• 9-10. 09. 2010 r. w Graczach na ulicy XXX – lecia,
nieznany sprawca włamał się do sklepu spożywczego, z którego skradł pieniądze, papierosy, alkohol
i słodycze. Straty – 1500 zł;
• W dniu 11 września br., o godz. 20: 14, na obwodnicy Grabina policjanci zatrzymali kierującego samochodem Peugeot (lat 46), który kierował pojazdem wbrew zakazowi sądowemu;
• W dniu 11 września br., o godz. 4: 00, w Niemodlinie na ulicy Opolskiej, nieznany sprawca z kieszeni
kurtki skradł telefon komórkowy. Straty – 1,5 zł;
• W dniu 16 września br., o godz. 12: 00, w Niemodlinie na ulicy Bohaterów Powstań Śląskich” nieznany sprawca prysnął w twarz nieustaloną cieczą
oraz przewrócił na podłogę kobietę, a następnie
skradł pieniądze w kwocie 16,9 tys. zł;
• W dniu 18 września br., o godz. 2: 30, w Niemodlinie na ulicy Drzymały, nieznany sprawca przyciskając do muru obezwładnił mężczyznę, któremu
skradł telefon komórkowy. Straty – 200 zł;
• W dniu 17 września br., o godz. 21: 30, na stacji
Shell w Rzędziwojowicach (autostrada A4) grupa
około siedemdziesięciu kibiców Zagłębia Sosnowiec
skradła ze sklepu na stacji paliw Shell napoje, słodycze i piwo. Straty – 700 zł;
• 17-18. 09. 10 Niemodlin, ul. Rynek, nieznany sprawca skradł samochód marki Peugeot 206, po czym
rzucił go w stanie uszkodzonym. Straty 1 tys. zł;
• 17-20.09.10 Niemodlin, ul. Parkowa, nieznany
sprawca włamał się do zbiornika paliw w samochodzie ciężarowym, z którego skradł 50 l ON oraz
zniszczył joystick do sterowania koparki. Straty –
3,4 tys. zł;
• 22-23.09.10 Niemodlin, ul. Opolska, nieznany
sprawca włamał się do baraku punktu złomu, z którego skradł miedź i mosiądz. Straty – 5 tys. zł.
• 27.09.10, o godzinie 9: 45, na Drodze Krajowej 46
(zjazd na Brzęczkowice) kierowca samochodu ciężarowego z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący tym pasem samochód strażacki, by uniknąć zderzenia z autem, zaczął
hamować. Wtedy w jego tył uderzył jadący za nim
drugi samochód strażacki. W wyniku wypadku
do szpitala przewiezionych zostało dwóch strażaków.
• W środę, 6 października, około godziny 14: 20, doszło do wypadku na drodze krajowej nr 46 w Niemodlinie. Z rozmowy świadków wynika, że kierujący Megane zatrzymał się przed przejściem dla
pieszych, a jadący za nim Opel nie zachował odpowiedniej ostrożności i uderzył w niego. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, może telefon komórkowy, papieros, nadmierna prędkość, a może
po prostu brak uwagi.
Zebrała: Katarzyna Knieja

Walczmy z nielegalnymi
wysypiskami śmieci!
Spacerując mniej uczęszczanymi
szlakami Gminy Niemodlin, w pobliżu
terenów leśnych i zagajników, często
można napotkać przykry widok piętrzących się wokół śmieci.
Mieszkańcy nagminnie wyrzucają do rowów i lasów różnego rodzaju odpady, zużyte
sprzęty, części samochodowe i inne niepotrzebne rzeczy pozbywając się kłopotu. Ich posesje pięknieją, a lasy umierają również z nadmiaru tego, co wyprodukowali ludzie...
W Michałówku, położonym zaledwie kilka
kilometrów od Niemodlina, nieopodal miejscowego boiska i fermy drobiarskiej, na ścieżce prowadzącej do lasu, można natknąć się
na płyty azebestowe, które są zagrożeniem
zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla
zdrowia mieszkańców. Z pewnością ten, kto
wyrzucił je do lasu nie zdawał sobie sprawy
z tego, że może zaszkodzić nie tylko naturze,
zanieczyszczając powietrze, ale przede wszystkim sobie.
Szanujmy zieleń, dbajmy o czystość i estetyczny wygląd naszej okolicy, nie wyrzucajmy
niebezpiecznych odpadów do lasu – wystarczy
odrobina wyobraźni, by zapobiec skutkom,
które mogą być nieodwracalne.
kk
Azbest
- Michałówek

Obok śmietnika
- Michałówek
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Na temat obwodnicy Niemodlina z Burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem rozmawia Katarzyna Paszula-Gryf

PN: Panie Burmistrzu - kiedy powstanie obwodnica Niemodlina?
Mirosław Stankiewicz: To dobre pytanie. Mam
nadzieję, tak jak i inni mieszkańcy, że niebawem. Realnie
rzecz ujmując, jestem przekonany, że obwodnica powstanie do końca 2013 roku. Inwestorem jest przecież Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
To do niej należy skierować to pytanie.
PN: Dlaczego tak długo trwają procedury
związane z tą inwestycją?
Mirosław Stankiewicz:: Dopiero co uprawomocniła się decyzja środowiskowa dla naszej obwodnicy. Teraz
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ogłosi przetarg na prace projektowe obwodnicy. Następnie Wojewoda Opolski wyda decyzję o pozwoleniu na budowę. Dopiero potem GDDKiA ogłosi kolejny przetarg
na budowę obwodnicy. Takie są procedury. W trakcie prac
nad tą inwestycją pojawiły się kolejne, wcześniej nie prze-

widywane komplikacje. Obszar, przez który ma przebiegać
obwodnica, został zaliczony do obszarów szczególnie chronionych w Europie, tak zwanej Natury 2000. To z kolei
w znaczący sposób wydłużyło proces inwestycyjny. Obwodnica Niemodlina musiała przejść przez proces uzgodnień
zgodnych nie tylko z prawem polskim, ale również w zgodzie z dyrektywami Unii Europejskiej. Nikt nie może sobie
pozwolić na powtórzenie niekończących się protestów
związanych z budową obwodnicy poprzez tereny Rospudy.
PN: Zniecierpliwienie mieszkańców jest już
bardzo duże. Nie chcemy żyć w mieście pełnym
spalin, spękanych budynków i niebezpiecznych
przejść dla pieszych…
Mirosław Stankiewicz:: Rozumiem zniecierpliwienie mieszkańców. Sam trzykrotnie brałem udział
w protestach, które miały za zadanie nagłośnienie medialne naszego problemu. Podejmowałem też i inne
działania zmierzające do rozpoczęcia budowy obwodnicy Niemodlina.
PN: Mógłby pan przybliżyć naszym Czytelnikom te działania?
Mirosław Stankiewicz:: Kiedy trzy lata temu
obecny Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński obejmował
swoją funkcję, wójtowie i burmistrzowie powiatu opolskiego przedstawiali najbardziej palące problemy swoich
gmin. Wtedy zgłosiłem wniosek o budowę obwodnicy
Niemodlina. Początkowa nasz problem braku obwodnicy
był na dalekim miejscu w hierarchii problemów województwa. Przez kolejne miesiące sytuacja się zmieniała.
Kolejne rozmowy, kolejne spotkania pozwoliły na zmianę
postrzegania problemu braku obwodnicy Niemodlina.
Odbyliśmy dwa lata temu, wspólnie z GDDKiA, konsultacje społeczne na temat wyboru przebiegu obwodnicy.
Przez dwa lata trwały przygotowania do montażu finansowego budowy obwodnicy. Mamy zapewnienie o sfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa. Dziś prawie
wszyscy mieszkańcy województwa są przekonani o konieczności budowy obwodnicy Niemodlina. Uznanie
za priorytetową budowę obwodnicy Niemodlina oraz zapewnienie pierwszych środków finansowych na jej realizację, to dobrze rokujące przesłanki na szybką realizację tej,
tak oczekiwanej inwestycji.

PN: Mamy rok 2010, rok kolejnych oczekiwań…
Mirosław Stankiewicz:: Tak, to jest rok przełomowy. Zarząd Województwa Opolskiego uznał budowę
obwodnic Niemodlina i Nysy jako priorytetowe dla rozwoju województwa. W marcu brałem udział w posiedzeniu Komisji Oceny Przygotowania Inwestycji w Warszawie, gdzie zapadła decyzja o wpisaniu inwestycji budowy
obwodnicy Niemodlina do inwestycji o znaczeniu krajowym. Jestem współzałożycielem Komitetu ds. monitorowania budowy obwodnic Niemodlina i Nysy. Do prac Komitetu zostali zaproszeni panowie: Jan Oleksa, Marian
Oleksa oraz Leszek Wołowiec. Komitet wydał ulotkę informacyjno-promocyjną. Na moje zaproszenie dwukrotnie
pełnił dyżur poselski Wiceminister Infrastruktury Tadeusz
Jarmuziewicz. Podczas spotkań oczywistym był fakt podejmowania problemu budowy naszej obwodnicy. W sesji Rady Miejskiej wziął udział Senator RP Norbert Krajczy. Udało się przekonać wszystkich parlamentarzystów
opolskich o konieczności budowy obwodnicy Niemodlina.
Na mój wniosek odbyła się wspólna sesja Rad Miejskich
Niemodlina i Nysy w sprawie przyspieszenia budowy
obu obwodnic. Obecnie obwodnica Niemodlina jest wpisana do rządowego projektu budowy dróg krajowych.
Wszystkie te działania wymagały przygotowań i czasu
na ich realizację. W Polsce jest ok. 400 przygotowanych
obwodnic. Walczę o to, aby jedną z pierwszych była obwodnica Niemodlina. Tyle i aż tyle zdołałem osiągnąć
w ciągu zaledwie 36 miesięcy. Dla jednych za mało, dla
innych – znających procedury administracyjne – bardzo
krótki czas na przygotowanie inwestycji wartej blisko 200
milionów złotych.
PN: Jest Pan przekonany, że te działania dają gwarancję rozpoczęcia budowy obwodnicy?
Mirosław Stankiewicz:: Zdecydowanie nie. Musimy wszyscy pilnować, aby ta inwestycja została rozpoczęta. Jesteśmy blisko sukcesu. Ale to jeszcze nie jest sukces. Sukcesem będzie faktyczne rozpoczęcie budowy
obwodnicy. Tego sobie i mieszkańcom Niemodlina szczerze życzę.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Z Witoldem Turowskim rozmawia Katarzyna Knieja

Witold Turowski – dyrektor niemodlińskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Namysłowie (do marca 2010 r.). Dzięki niemu placówka znacząco się rozwinęła i unowocześniła, ukierunkowała się przede
wszystkim na obsługę lokalnej przedsiębiorczości i miejscowych rolników. Wspierała i nadal wspiera wiele
przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych.
Na wniosek Burmistrza Niemodlina Mirosława
Stankiewicza, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Witolda Turowskiego odznaką „Zasłużony dla
rozwoju rolnictwa”. Burmistrz Niemodlina wręczył
przedsiębiorcy to prestiżowe wyróżnienie 7 września br.
PN: Dostał Pan honorową odznakę „Zasłużony dla rozwoju rolnictwa”, przyznaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – to wyróż-

nienie i nagroda za wieloletnią pracę – proszę
opowiedzieć o swojej karierze zawodowej.
Witold Turowski: Urodziłem się i wychowałem
na wsi, na wsi też mieszkam. Ukończyłem studia rolnicze
na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Całe życie zawodowe
poświęciłem pracy na rzecz wsi i rolnictwa. Praktykę rolniczą zdobywałem pracując w Kombinacie Rolnym Głubczyce, wcześniej w Kombinacie Rolnym Czempiń w poznańskiem oraz w Kombinacie Rolnym Goraj
w województwie gorzowskim. Przeniosłem tam doświadczenia z kombinatu w Głubczycach, poziom wyników był
na ziemi gorzowskiej znacznie niższy niż w kombinatach
opolskich.
W 1983 roku zacząłem pracę w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie, jako kierownik Gminnej Służby Rolnej, następnie byłem zastępcą Naczelnika Gminy – podlegały
mi sprawy wsi i gospodarstw rolnych.
W 1999 roku zacząłem pracę w Banku Spółdzielczym
w Niemodlinie, który zajmuje się głównie sprawami rolników. Najatrakcyjniejsze swoje oferty kieruje on właśnie
do nich. `
Historia powstania Banku Spółdzielczego w Niemodlinie sięga 1946 r., został on założony przez rolników i dla rolników.
Obecnie udziałowców Banku Spółdzielczego w Niemodlinie jest ponad dwa tysiące (2192 na dzień 31-12-2009).
Jeśli chodzi o wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dostałem, to byłem bardzo zaskoczony – nie
spodziewałem się tego. Wykonywałem po prostu swoją
robotę, jak najlepiej. Jeśli ktoś popatrzył na całość mojego
zawodowego życia i postanowił je uhonorować, to się bardzo cieszę i jestem wdzięczny.

PN: Jak Pan wspomina swoją pracę na stanowisku Dyrektora Banku Spółdzielczego w Niemodlinie?
Witold Turowski: Był to, obok pracy w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie, jeden z najlepszych okresów mojego życia zawodowego. Wspaniali współpracownicy, dobra atmosfera, przyjaźni klienci, bardzo mi to odpowiadało.
PN: W jakiej kondycji finansowej pozostawił
Pan bank swojemu następcy?
Witold Turowski: W Banku Spółdzielczym zacząłem pracę 1 stycznia 1999 roku, w momencie połączenia się niemodlińskiego Banku Spółdzielczego z namysłowskim. Dzięki temu zwiększyły się możliwości
naszego banku. Żeby to zobrazować war to powiedzieć,
że 1 stycznia 1999 roku, suma kredytów, jakie bank
udzielił, była na poziomie dwóch milionów, natomiast
jak odchodziłem było prawie szesnaście milionów kredytów, przy czym ponad osiemdziesiąt procent w rolnictwie. Bywało i tak, że kredyty przekroczyły nawet dwadzie ścia mi lio nów. Na stą pił spa dek do szes na stu
milionów, ponieważ mniej się u nas kredytowały gmina
niemodlińska i tułowicka.
PN: Jak Pan wypełnia czas na emeryturze?
Witold Turowski: Dużo czasu zajmuje mi codzienna praca w domu – remonty mieszkania, obowiązki z tym związane. Na wsi zawsze się coś znajdzie – a to
zrobienie chodnika, zagrody dla psa itd. Gdy pracowałem
udawało mi się znajdować na to czas tak, by nie ucierpiały sprawy zawodowe, teraz jest to tym bardziej możliwe.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Z przewodniczącym Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego
Lesławem Janickim rozmawia Katarzyna Knieja

PN: 21 września br. Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne za całokształt pracy na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi
Niemodlińskiej odebrało statuetkę Złotego Sokoła. Jak Pan traktuje tę nagrodę?
Lesław Janicki: To duże wyróżnienie, cieszymy się bardzo, że naszą pracę w środowisku dostrzeżono i doceniono.
PN: Od 1992 roku, odkąd istnieje Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, organizują Państwo na terenie byłego powiatu niemodlińskiego odczyty, wycieczki,
wydajecie albumy i książki o tematyce lokalnej – jakimi osiągnięciami mogą się
Państwo poszczycić?
Lesław Janicki: Spróbuję je opisać na przykładzie samych publikacji. Od początku istnienia naszego Towarzystwa wydaliśmy ich kilkadziesiąt. Są to
książki, broszury, kalendarze, wydawnictwa okolicznościowe. Wszystkie udaje nam się wydawać w nakładzie od kilkuset do tysiąca egzemplarzy. Pierwszą
publikacją zwartą była „Bibliografia Ziemi Niemodlińskiej za lata 1945-1993” (oprac. L. Janicki).
W 1998 roku ukazał się „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Lipno na Śląsku Opolskim” - przewodnik
pod redakcją Aleksandry Paszkowskiej. Publikacja
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
i w 2003 roku zrobiliśmy dodruk poszerzony o opis
ścieżki kulturowej, a więc kolejne tysiąc egzemplarzy.
W 1999 roku wydaliśmy „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Lipnie” – komentarze, scenariusze – materiały dydaktyczne opracowane przez grupę nauczycieli. W 2000 roku dwie publikacje autorstwa
Pawła Lelonka: piękna książeczka „Legendy i podania znad Ścinawy Niemodlińskiej” i kaseta VHS z 45minutowym filmem dydaktycznym o Parku w Lipnie. Kolejna publikacja, niezwykle ceniona przez
miłośników i badaczy regionu, to monograficzna,
bogato ilustrowana książka Aleksandry Paszkowskiej „Zamek w Niemodlinie”. Dzieje i architektura –
efekt kilkuletniej pracy autorki. W 2008 uraczyliśmy
miłośników poezji pięknym albumem „Fotografia poezji-poezja fotografii” – to wspólne dzieło czwórki
przyjaciół: Edmunda Borzemskiego, Ewy Maj-Szczygielskiej, Tadeusza Soroczyńskiego i Wojciecha Skałuby. Przed kilku laty wydrukowaliśmy kilka tysięcy
pocztówek z Niemodlina. Nieprzerwanie od 1993 roku wydajemy Kalendarz Regionalny NTR, którym
dokumentujemy krajobraz kulturowy dawnego powiatu niemodlińskiego – to bardzo ciekawy materiał
do edukacji regionalnej. Opisywaliśmy m.in. historię
kościołów w Rogach, Krasnej Górze, Niemodlinie,
Przydrożu Małym, zamki i pałace w Korfantowie, Tułowicach, Dąbrowie Niemodlińskiej, historię odlewni żeliwa w Tułowicach Małych, dzieje młynarstwa
na Ziemi Niemodlińskiej, pomniki historii jak figura

Św. Floriana czy Kapliczka Pustelnika. Zdarza się, że
kalendarzem staramy się upamiętnić jakieś ważne
dla społeczności lokalnej wydarzenie jak np. peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
w 1996 roku. Kalendarz ten zdobiły rysunki wszystkich kościołów dekanatu niemodlińskiego, autorstwa
naszego kolegi Zbigniewa Korzeniowskiego. Należy
też wspomnieć o opracowanych przez Henryka Gałkowskiego kilkunastu przewodnikach po trasach naszych rajdów. W nich również znajdujemy wiele ciekawych informacji. Do naszych sukcesów zaliczyłbym
również owoce projektu Ogród Jana Nepomuka-program przywrócenia powszechnej świadomości
Parku w Lipnie. Realizujemy go od 1993 roku i jest on
do dzisiaj osią naszych działań.
PN: Czy mieszkańców Gminy Niemodlin
interesuje historia swoich miejscowości
i dzieje dawnego powiatu niemodlińskiego?
Lesław Janicki: Ludzie są ciekawi swojego
miejsca. Niemal wszystkie egzemplarze naszych wydawnictw są już w rękach czytelników, trzeba będzie
pomyśleć o wznowieniach. Na odczyty i spotkania
autorskie przychodzi zwykle kilkadziesiąt osób. Zainteresowanie nie maleje. W cyklu odczytów Historia
Lokalna, który od dwóch lat realizujemy z Domem
Współpracy Polsko-Niemieckiej i Burmistrzem Niemodlina, uczestniczyło już ponad pięciuset słuchaczy.
Znam też osoby, które, choć rzadko uczestniczą
w spotkaniach, interesują się tym co robimy, czekają na kolejne publikacje. Sporo osób dowiedziawszy
się o wyróżnieniu Złotym Sokołem szczerze nam gratulowało ciesząc się, że doceniono naszą pracę. To
bardzo miłe, ale też zobowiązujące.
PN: Czy Wasza działalność dociera
również do młodzieży – jak zainteresować
ją historią, kulturą, sztuką?
Lesław Janicki: Organizowane przez nas
od osiemnastu lat imprezy są otwarte, informujemy
o nich z wyprzedzeniem wszystkich mieszkańców,
również młodzież. NTR nie jest zamkniętym kręgiem,
zapraszamy wszystkich. Młodzi ludzie, uczniowie,
chcąc lepiej poznać historię miejsca, w którym mieszkają, sięgają do naszych publikacji – wcześniej były
one bardzo skromne lub nie było ich wcale. Zorganizowaliśmy sześć edycji Konkursu Wiedzy o Zespole
Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym
uczestniczyło kilkuset uczniów nie tylko z Niemodlina, ale i z Korfantowa, Tułowic, Ścinawy Małej, Rogów a nawet Puszyny. Nie wszyscy lubią historię, ale
przywiązanie młodych ludzi do bliskiej ojczyzny może objawiać się także poprzez twórczość. Dla nich organizowaliśmy, na przykład, konkurs fotograficzny,
konkursy plastyczne. Nauczyciele – członkowie naszego Towarzystwa, angażują uczniów do różnych
zajęć rekreacyjnych, poznawczych i artystycznych.
Wspomnę tu chociażby inscenizacje legend o Św. Florianie, o Stinie czy o Gwieździe ziemnej prezentowane społeczności lokalnej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
w Niemodlinie.
W cyklu „Historia Lokalna” też uczestniczą młodzi ludzie. Oprócz tego organizujemy spotkania
przy ognisku, majówki rowerowe. Odwiedzamy najcenniejsze miejsca, podziwiamy kapliczki w polu, kościółki wiejskie, cmentarze. Ciekawe są rajdy dwudniowe. W jednym z nich brało udział

dziewięćdziesiąt osób, całe rodziny! W zeszłym roku
byliśmy na rajdzie, który nazwaliśmy „Podróżą
do Księgi Henrykowskiej” – zwiedziliśmy Henryków
na Dolnym Śląsku. Wyjazdy zawsze wiążą się z ważnym wydarzeniem historycznym. Myślę, że jest to ciekawa oferta dla młodych.
PN: Czym Ziemia Niemodlińska wyróżnia się na tle innych gmin?
Lesław Janicki: Czym się wyróżnia – nie
wiem, na pewno jest wiele takich rzeczy – ja zajmuję się tym, czym się zajmuję, ponieważ tu się urodziłem, tu żyję. Dużo zależy od wrażliwości człowieka
na to, co go otacza, co dała natura. Okolice Borów
Niemodlińskich są piękne, można tu podziwiać malowniczo położone lasy, stawy, obiekty historyczne.
Teren jest ciekawy, a Księstwo Niemodlińskie, przez
swoje położenie między Opolem a Nysą, było znaczące dla historii Śląska. To, że jest co pokazać, najlepiej widać właśnie przeglądając nasze publikacje,
a każde organizowane przez NTR spotkanie może
być początkiem dalszych poszukiwań. Odkrywcami
skarbów naszej historii, kultury i przyrody są członkowie Towarzystwa tacy jak: Aleksandra Paszkowska,
dr Janina Domska, czy ś. p. Paweł Lelonek, ale też
osoby spoza naszego regionu. Na przykład Przemysław Nadolski z Bytomia zbadał historię dzwonów
kościelnych Ziemi Niemodlińskiej, a bibliofil Roman
Sękowski przybliżył nam dzieje tutejszych rodów szlacheckich.
PN: Ilu Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne liczy członków? Czy każdy może
działać w NTR?
Lesław Janicki: Do NTR należy 38 osób. Są
to ludzie różnych zawodów i w różnym stopniu zaangażowani w naszą działalność. Niektórzy są prawdziwymi filarami Towarzystwa: Aleksandra Paszkowska, Henryk Gałkowski, Wojciech Skałuba, Mirosława
i Bogdan Dziatkowiakowie, Janina Domska, Wojciech Paszkowski, Stanisława Borzemska, Edmund
Borzemski, Helena Wojtasik, Maria i Paweł Kotwicowie, Horst Hampel… Członkiem może zostać każdy
po wypełnieniu deklaracji, w której jest, między innymi, zobowiązanie do płacenia miesięcznej składki
(wynosi ona trzy złote) oraz rekomendacja dwóch
członków Towarzystwa. Współpracują z nami również osoby spoza NTR, czasem bardzo aktywnie.
Korzystając z okazji, chcę szczególnie podziękować
pracownikom Nadleśnictwa Tułowice oraz Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.
PN: Jakie są Państwa plany na przyszłość? Czy możemy spodziewać się nowych projektów, książek, spotkań?
Lesław Janicki: Na zakończenie wspomnianego już cyklu odczytów pn. „Historia Lokalna” zamierzamy opracować i wydać publikację, która będzie zwieńczeniem tego projektu. Przed sobą mamy
jeszcze dwa odczyty w tym roku. Oprócz tego nadal
zamierzamy organizować stałe przedsięwzięcia, czyli majówkę (z okazji uchwalenia Konstytucją 3 Maja),
Niedzielę w Lipnie, rajd rowerowy, Marsz Niepodległości. Zachęcamy wszystkich do udziału. Zapraszamy serdecznie.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Karpik popłynie do Czech
Obrady jury. Od lewej: Katarzyna Paszula-Gryf, Wojciech
Kwieciński, Małgorzata Biedroń, Jacek Frąckiewicz,
Michał Graczyk, Mirosław Hajnos

1 października br. została rozstrzygnięta VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK 2010”.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło pięćset
prac z czterdziestu pięciu krajów świata,
wykonanych przez dwustu dziewięćdziesięciu rysowników.
Impreza organizowana przez Ośrodek Kultury
w Niemodlinie rozrasta się z roku na rok. W chwili
obecnej, jeśli chodzi o ilość prac, które napływają
na konkurs, impreza zaliczana jest do jednych z najważniejszych w Polsce po „Satyrykonie” w Legnicy
i konkursie organizowanym w Zielonej Górze.
Jury pod przewodnictwem znanego polskiego
rysownika i jurora wielu konkursów międzynarodowych Mirosława Hajnosa nagrodę Grand Prix
przyznało reprezentantce Republiki Czeskiej Ivanie
Valocka.
Prace konkursowe zachwycały ciekawymi formami i technikami plastycznymi, zaskakiwały nowatorskie pomysły. W konkursie wzięli udział rysownicy
z tak odległych krajów jak Ekwador, Chiny, Iran, Indonezja, Birma, Izrael.
W wielkim finale znalazło się osiemnaście prac,
z których wybrano jeszcze trzy, które nagrodzono.
Trzy nagrody równorzędne trafiły do rysowników
z Polski. Otrzymali je: Bartłomiej Belniak z Gorlic, Paweł Kuczyński z Polic oraz Andrzej Krawczak z Krakowa. Wyróżnienia honorowe w postaci dyplomu
przypadły dziewięciu Polakom, dwóm Ukraińcom,
Bułgarowi oraz Brytyjczykowi i Amerykaninowi.
W pracach jury brali udział również Jacek Frąckiewicz, Michał Graczyk, Katarzyna Paszula – Gryf,
Małgorzata Biedroń i Wojciech Kwieciński. Jurorzy
rozstrzygnęli również konkurs dla najmłodszych „Mały Karpik”. Grand Prix zdobyła jednogłośnie Martyna Niespor, która wykonała techniką klejonki bardzo
dojrzałą pracę o przepięknej kompozycji i wspaniałej kolorystyce. W kategoriach klas 0-4 główną nagrodę zdobył Krzysztof Chodaniecki – uczeń SP 1
w Niemodlinie, a w kategorii klas 5-6 Joanna Cendal
ze szkoły w Rogach.
Choć werdykt już znamy, to jedynie początek obchodów „Święta Karpia” – finał projektu realizowanego przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie zbliża się
wielkimi krokami. Już 6 listopada, o godz. 17.00, podczas uroczystej gali wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu „Karpik”, rozstrzygnięty zostanie „Polsko –Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”,
odsłonięte zostaną koleje tabla na „Ścianie Satyryków”
– w tym roku swoje obrazki odsłonią Jarosław Wojtasiński, Darek Pietrzak oraz opolski rysownik Piotr Opałka, a wszystkich przybyłych gości zabawiać będzie kabaret „Formacja Chatelet”.

Jak co roku będzie można podziwiać plon tegorocznego „Karpika” – czyli najciekawsze obrazki satyryczne wybrane do wystawy pokonkursowej, a także degustować naszego lokalnego karpia, którego
fundatorem jest Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie.
Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy Niemodlin na wielką „karpikową galę” i występ „Formacji Chatelet”– WSTĘP WOLNY!
Michał Graczyk

Tomasz Piątkowski /Polska/, Marcin Bondarowicz
/Polska/, Zygmunt Zaradkiewicz /Polska/, Mykola
Dmitruch /Ukraina/, Ross Thomson /Wielka Brytania/, Oleksiy Kustovsky /Ukraina/, Wojciech Gdowski
/Polska/, Tsocho Peev /Bułgaria/, Huey Nguyenhuu
/USA/, Sławomir Łuczyński /Polska/, Tomasz Wołoszyn
/ Polska/, Magdalena Wosik /Polska/, Mieczysław
Podgórski /Polska/, Grzegorz Myćka /Polska/.

Wyniki Konkursu „Mały Karpik”

Poniżej podajemy wszystkich nagrodzonych
w VIII edycji „Karpika”:

Wyniki Konkursu „Karpik 2010”

GRAND PRIX – Ivana VALOCKA /Czechy/
Trzy nagrody równorzędne: Bar tłomiej Belniak /Polska/, Paweł Kuczyński /Polska/, Andrzej
Krawczak /Polska/.
Wyróżnienia Honorowe – Dyplomy:

GRAND PRIX „Małego Karpika”:
Martyna Niespor / SP1 Niemodlin
Kategoria klas 0-4
1. Krzysztof Chodaniecki / SP 1 Niemodlin
2. Julia Borowicz / SP Grabin
3. Bartosz Mrożek / SP 1 Niemodlin
Kategoria klas 5-6
1. Joanna Cendal / SP Rogi
2. Ewelina Szwala / SP Grabin
3. Magdalena Konefał / SP 1 Niemodlin
Dyplomy Honorowe: Anna Koszyk /SP Przechód/, Agata Dulska /SP 1 Niemodlin/, Zofia Rogala /SP 1 Niemodlin/, Miłosz Cymbała /SP 1 Niemodlin/, Izabela Duda /SP 1 Niemodlin/, Hanna
Węgrowska /SP 1 Niemodlin/, Łukasz Kapuściński
/SP 1 Niemodlin/.
Wyróżnienia Firmy „Ornament” Nysa:
Mateusz Kapuściński /SP 2 Niemodlin/, Agnieszka Szwala /SP Grabin/, Maja Martynowicz /SP 1 Niemodlin/.
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Mirosław Hajnos – polski grafik, malarz,
ilustrator, twórca rysunków satyrycznych,
przewodniczący jury VIII Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik” w Niemodlinie.
PN: Jaki był poziom prac konkursowych
nadesłanych na tegorocznego „Karpika”?
Mirosław Hajnos: W tym roku poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Trudno było wybrać rysunki do ścisłego finału. Rozpiętość punktowa
między poszczególnymi pracami była bardzo mała.
PN: Mieli Państwo trudny wybór – rysunków było prawie pięćset z czterdziestu
pięciu krajów świata. Na co zwracali Państwo uwagę wybierając tę jedną – najlepszą?
Mirosław Hajnos: W rysunku satyrycznym
przede wszystkim liczy się dobry, „nieograny” pomysł, później wykonanie. Pomysł jest najważniejszy,
na to zwracałem szczególną uwagę.
PN: W jury konkursu zasiadało sześć
osób – jak udało Wam się dojść do porozumienia, jeśli chodzi o wybranie rysunków,
które najbardziej zasługiwały na nagrody?
Mirosław Hajnos: Wybór najlepszych odbywał się na zasadzie eliminacji. Na początku odpadają prace, które są słabe, amatorskie albo takie, których tematy są powtórzeniami z poprzednich lat.
Na końcu zostają te najbardziej oryginalne, najlepsze. Jednak niektóre tematy prac się powielają, kon-

Niemodlin żyje „Karpiem”
kurs ten ma charakter otwarty – startują zawodowcy i amatorzy – raczej oczywistym jest, że profesjonalista nie będzie powtarzał tematów i ma większe
szanse. Ale nie przekreślamy nikogo, często amatorzy potrafią zabłysnąć czymś nowym.
PN: Grand Prix VIII Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik 2010” zdobyła praca Ivany Valockiej
z Czech. Czym ta praca wyróżniała się spośród pozostałych?
Mirosław Hajnos: Wyróżnia ją świeżość
pomysłu, autorka poszła w stronę poezji, głębszego sensu, zachowując przy tym satyryczny charakter. Rysunek przedstawia Syrenkę – pół kobietę –
pół rybę, jest motyw wody – sadzawki, do tego
praca jest dobrze wykonana, jest bardzo malarska. To wszystko – czyli pomysł i wykonanie dało
efekt w postaci wygranej.
PN: Proszę krótko opowiedzieć o pozostałych nagrodzonych pracach...
Mirosław Hajnos: Tak się składa, że wśród
nagrodzonych osób są sami profesjonaliści, dla których rysowanie, branie udziału w konkursach, jest to
chleb powszedni. Są to rysunki satyryczne, bardzo
dobrze zrobione od strony technicznej i pomysłowości. Zaskoczeń nie było. Tak naprawdę trudno jest się
przebić amatorowi, chociaż pojawiło się jedno nazwisko – Grzegorza Myćki - jest to chłopak, którzy roku-

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia
udziału w „Polsko - Czeskim Konkursie Kulinarnym na
Potrawę z Ryb”
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

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na „Święto Karpia”, które
odbędzie się 6 listopada br., o godz.17:00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie.
W programie:
• Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu
„Karpik”
• Rozstrzygnięcie „Polsko-Czeskiego Konkursu
Kulinarnego na Potrawę z Ryb”
• Wernisaż wystawy prac konkursowych
• Odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie
Satyryków”
• Degustacja karpia
• Występ Formacji Chatelet.
WSTĘP WOLNY – zapraszamy!

je dobrze na przyszłość, wśród rysowników w większości ponad czterdziestoletnich. Akurat on i jego
prace się wyróżniają.
PN: Czy prace z dalekich krajów – Iranu,
Chin, Ameryki Południowej różnią się od rysunków polskich, europejskich? Czy widać
w nich specyfikę danego kraju, regionu
świata?
Mirosław Hajnos: Człowiek zaczął się porozumiewać ze sobą za pomocą właśnie rysunku – piktogramu. Rysunek satyryczny jest formą takiego piktogramu, jest uniwersalny, zrozumiały na całym
świecie. Myślenie ludzkie często oparte jest na schematach. Nie ma różnicy, czy są to Chiny, Iran, czy
Brazylia. Gdyby był to konkurs na rysunek polityczny,
wówczas te różnice byłyby bardziej zauważalne –
przede wszystkim w sposobie myślenia, w postrzeganiu różnych rzeczy.
PN: Za nami już ósma edycja konkursu
„karpikowego”. Jak Pan myśli – czy nie zabraknie ludziom weny i tematów do kolejnych konkursów?
Mirosław Hajnos: Ludzie są na tyle twórczy,
że pomysły na pewno się nie skończą. Ta grupa rysunków, które są powtórzeniami, zawsze będą, ale
za każdym razem też horyzont nowych pomysłów
się poszerza. Pojawiają się ciągle nowe spojrzenia
na temat ryb. Może na początku, gdy był to konkurs
lokalny, ludzie skupili się wyłącznie na karpiu –
na tradycji świątecznej, natomiast później konkurs
ten stał się międzynarodowy. Obecnie jest to konkurs o rybach, wędkarstwie, o rybakach, rybołówstwie, o ochronie środowiska, o seksie – wachlarz tematów jest szeroki, a wszystkie te wątki łączy temat
główny, jakim jest ryba.
PN: Jak Pan ocenia ideę organizowania
Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego „Karpik” w Niemodlinie – stał się on
chyba już ważnym punktem na mapie świata, jeśli chodzi o konkursy tego typu – dlaczego warto go organizować i brać w nim
udział?
Mirosław Hajnos: Jest to bardzo dobra promocja miasta. Koszta, które ponoszą organizatorzy,
są stosunkowo małe, a marka Niemodlina, jako miasta, które słynie z karpia, już jest. Reklama „Święta
Karpia” – rozgłos w mediach, wydawanie pięknego
katalogu, który może trafić do najbardziej odległego
zakątka świata – to wszystko stanowi o sile tego konkursu i samego Niemodlina. Może warto pomyśleć
o większej reklamie miasta, np. właśnie na stronach
takiego katalogu, niewykluczone, że zobaczy ją jakiś
przedsiębiorca, który zainteresuje się Waszą miejscowością... Porównując nakłady i uzyskiwane efekty, organizowanie tego typu imprezy w Niemodlinie naprawdę się kalkuluje.
Na tle innych konkursów tego typu, ten niemodliński wyróżnia się klimatem, swojskością. Są miejsca, do których lubi się przyjeżdżać – taki jest właśnie
Niemodlin – ze swoim „Karpiem”. Jest to bardzo fajna impreza, fajni ludzie przyjeżdżają, jest znany
wszystkim organizator, który firmuje ją swoim nazwiskiem, to się wszystko ze sobą łączy. W małych miasteczkach jest zdecydowanie lepsza atmosfera niż,
na przykład, w Warszawie. Tutaj jest to wydarzenie,
a w Warszawie jest jedno z wielu. Niemodlin żyje
„Karpiem” – wszyscy, którzy są związani z kulturą angażują się w to święto, przychodzą, zapraszają gości. To wpływa na wyjątkowość tego miejsca.

Nasze pierwszaki
Wychowawczyni – p. Aleksandra Hajtałowicz
Uczniowie:
1.
Natalia Adamowicz
2.
Szymon Baranowski
3.
Wiktor Chachoń
4.
Jakub Filak
5.
Aleksandra Gajda
6.
Ewa Gatak
7.
Damian Kaczorowski
8.
Marcel Kiołtyka
9.
Karolina Knosala
10. Maciej Kochman
11. Bartosz Kubów
12. Klaudia Litwin
13. Emilia Łukawska
14. Patryk Łuszczek
15. Oliwia Michalczuk
16. Wiktoria Olecha
17. Martyna Raczycka
18. Szymon Sarna
19. Brajan Szymański
20. Wiktoria Tylicka
21. Tomasz Witek
Wychowawczyni – p. Barbara Kołodyńska
Uczniowie:
1.
Filip Badeja
2.
Marta Bernacka
3.
Jakub Błaszczyk
4.
Karol Brykowski
5.
Ines Duda
6.
Daria Dziura
7.
Patrycja Górska
8.
Oliwia Gut
9.
Damian Hatala
10. Maja Hrycaj
11. Konrad Kasperski
12. Cezary Konowaluk
13. Julia Kownacka
14. Weronika Kyć
15. Kamil Lepianka
16. Natalia Łaszewska
17. Maja Martynowicz
18. Małgorzata Matuszek
19. Przemysław Nowak
20. Wioletta Paszcza
21. Julia Radecka
22. Tomasz Sokół
23. Alicja Stawińska
24. Wiktoria Trzcińska
25. Oskar Woźniak
Wychowawczyni – p. Bożena Słodkowska
Uczniowie:
1.
Marcel Biela
2.
Natalia Brzezina
3.
Julia Chwałek
4.
Natalia Fornalik
5.
Wojciech Kieloch
6.
Wiktoria Kobiela
7.
Konrad Kozakiewicz
8.
Bartosz Kućak
9.
Kamil Kutyra
10. Monika Miller
11. Paulina Miller
12. Zofia Rogala
13. Roksana Rudnik
14. Jakub Sapeta
15. Aleks Stadnik
16. Julia Urzędowska
17. Oliwia Wasilewska
18. Patryk Żelazny
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Wicedyrektor, nauczycielka fizyki i matematyki, pracuje od 1989

Jan Janik

Dyrektor szko∏y, nauczyciel wychowania fizycznego, pracuje od 1980

Krystyna D˝aluk

Wicedyrektor, nauczyciel matematyki, pracowa∏ w latach 1960-1991

Dyrektor szko∏y, nauczyciel fizyki, pracowa∏ w latach 1960-1991

Andrzej Iwiƒski

Henryk Rybczyƒski
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