PULS

Czerwiec 2011

Niemodlina
nr 5/2011 (76) •

ISSN 1733-0262

Miesięcznik
społeczno-kulturalny

s. 3-4

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Zawiera dodatek:

PULS

2

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejne, czerwcowe, wydanie „Pulsu
Niemodlina”. Znajdziecie w nim wiele informacji na temat bieżących wydarzeń z życia gminy Niemodlin.
Z pewnością jednym z nich były obchody Dni Niemodlina, o których szeroko piszemy. Prezentujemy również
wywiad z wokalistą zespołu „Leszcze” Maciejem Miecznikowskim.
W tym numerze przeczytacie także relacje z obchodów
Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego, a także wiele informacji z dziedziny kultury, spor tu i gospodarki.
Nie zabraknie także ciekawych rozmów z mieszkańcami
Ziemi Niemodlińskiej, którzy wpływają na jej wizerunek
w województwie opolskim i poza jego granicami (m. in.
rozmowa z Ryszardem Żakiem – prezesem Klubu 200,
z Jadwigą Wójciak – prezes Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Ireneuszem Kiełbem – pomysłodawcą powstającego na Basenie w Lipnie parku linowego). Nieodzowną częścią „Pulsu Niemodlina” jest, ukazujący się wraz
z nim, biuletyn gminy Niemodlin, do lektury którego również serdecznie zachęcamy.
Mamy nadzieję, że mimo rozpoczynających się wakacji i sezonu urlopowego, nasze czasopismo będzie towarzyszyć Państwu na co dzień, również podczas letniego
wypoczynku.
Redakcja

Temat miesiąca

Niemodlina

W lipcu ZA GROSZE !!!
• słoiki - 900 ml • zakrętki
• lepy na muchy

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

NOCLEGI

Aktualności
Tegoroczne Dni Niemodlina odbyły się 25 i 26 czerwca 2011 r.
Organizatorami byli: Ośrodek
Kultury w Niemodlinie, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz Burmistrz Niemodlina.
Program ułożony był tak, że każdy mieszkaniec
naszego miasta mógł znaleźć coś dla siebie. W zawodach sportowych, rozgrywanych na Boisku Orlika,
już w sobotni poranek drużyny z Niemodlina, Brzegu, Tułowic i Lewina Brzeskiego rywalizowały w Turnieju Piłki Nożnej Młodzików. Po sześciu zaciętych
meczach okazało się, że najlepszą drużyną została
Unia Tułowice, drugie miejsce zajęli zawodnicy
z Olimpii Lewin Brzeski, a trzecie miejsce przypadło
gospodarzom – zespołowi z Niemodlina. W turnieju seniorów mecz finałowy wyłonił zwycięzcę, którym
została Olimpia Lewin Brzeski, która pokonała drużynę Sokoła Niemodlin (5: 4).
Na stadionie miejskim w Niemodlinie rozegrano także turniej Oldbojów, w którym bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Sokoła Niemodlin, pokonując Stal Brzeg (3: 1).
W niedzielne przedpołudnie rozegrano natomiast XIII Mistrzostwa Opolszczyzny w Streetballu
Mężczyzn, w kategorii open. Mecze odbywały się
na placu przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie oraz
na boisku Orlika. Najlepszej drużynie, którą została
Grupa Trzymająca Wagę, Burmistrz Niemodlina
wręczył nagrody.
W niedzielę odbyły się także zawody wędkarskie
o puchar Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, w których uczestniczyło pięćdziesięciu jeden
wędkarzy zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim - Koło Niemodlin. Po ponad czterech godzinach z wędką, dokładnym zważeniu złowionych ryb,
wyłoniono najlepszych. Pierwsze miejsce zdobył
Krzysztof Krząstek, drugie Grzegorz Kozik, a trzecie
Jacek Jarząbkowski Największą rybę udało się złowić
Zbigniewowi Sądeckiemu. Puchary najlepszym wręczył Burmistrz Mirosław Stankiewicz.
Zawody spor towe były wstępem do tego, co
przez dwa dni działo się na scenie przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Po oficjalnym rozpoczęciu Dni
Niemodlina przez Burmistrza Mirosława Stankiewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusza Nieckarza publiczności zaprezentowała się, istniejąca zaledwie od kilku tygodni, kapela
z Niemodlina, która zagrała pod kierunkiem instruktora muzyki Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Kazimierza Piekarskiego. Zespół zagrał w składzie: wokal
– Filip Zawierucha, gitara – Kamil Bieniek, perkusja
– Leszek Szwed, bas – Michał Nadybski.
Jak co roku, nie zabrakło także wielu atrakcji dla
najmłodszych – gry, zabawy, konkursy i wesołe miasteczko. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę na sce-
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Muzycznie i sportowo
– Dni Niemodlina 2011
Fani zespołu „Leszcze”

nie wystąpili utalentowani wychowankowie Ośrodka
Kultury w Niemodlinie przygotowani przez Katarzyna Paszulę – Gryf, Magdalenę Krzemień i Hannę Łozowicką (Scena Młodzieżowa: Magdalena Mrożek,
Dorota Zysiak, Justyna Adamowska, Urszula Mazur,
Aleksandra Kaleta, Marlena Borowicz oraz najmłodsi wokaliści Studia Piosenki: Oliwia Ostrowska, Dominika Piwko, Anna Konowaluk, Gabriela Zielińska,
Agnieszka Rozlazły, Martyna Piwko, Kacper Kretowicz, Marta Fedorowicz, Angelika Ostrowska, Natalia Wyrwich, Hanna Węgrowska, Karolina Rogala,
Natalia Narwid, Iza Duda, Katarzyna Kanas, Dominika Zbroja i Oliwia Brzęczek). W przerwach między
występami wokalistów we wspaniałych tanecznych
pokazach zaprezentował się zespół Rytmix, który
na co dzień trenuje w czterech grupach wiekowych
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Miłośnicy starych, dobrych przebojów brytyjskiej grupy the Beatles w sobotni wieczór mogli wyśpiewać je razem z niemodlińskim zespołem The

Shout, który znakomicie oddaje ducha szalonych lat
sześćdziesiątych i piosenek tak popularnych w tamtym okresie. Do wesołej zabawy zapraszał wszystkich
wokalista – Piotr Sopel.
Gwiazdą sobotniego wieczoru był czeski zespół
The Fireballs. Wywodzący się z Brna sekstet zachwycał
pięknymi strojami z lat pięćdziesiątych, a przede wszystkim dynamiczną muzyką – to był prawdziwy rock’n’roll
w najlepszym wydaniu. Nic więc dziwnego, że muzycy
porwali do tańca widzów zgromadzonych pod sceną.
W drugim dniu obchodów święta miasta na odwiedzających plac przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie czekały kolejne niespodzianki, przede wszystkim
muzyczne. Z recitalem wystąpił, obecnie mieszkaniec
Niemodlina, Wacław Masłyk, piosenkarz i kompozytor, niegdyś podpora grupy Partita. Zaśpiewał swoje najbardziej znane piosenki, m.in. Moja Julio, czy
„Noc na plaży”. Występ był okazją do zaprezentowania materiału także z najnowszej solowej płyty.
(ciąg dalszy na str. 4)

Składam serdeczne podziękowania sponsorom
Dni Niemodlina, którymi byli:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie • Bazalt Gracze • Isan-Bud Leszek Wołowiec • RSP Wydrowice
Rapex Grabin • Cegielnia Niemodlin • MTD Kazimierz Skuratowicz • Berliner Luft • Remondis
Hotel Domino • Bank PKO/Oddział Niemodlin • Bank Zachodni /Oddział Niemodlin
Victoria – Szkoła Języków Obcych • Biuro Podróży Victoria • Mistrz Prostej Marceli Leksowski
Kwiaciarnia Sonia Niemodlin • Szkoła Jazdy Molex • Restauracja na Wyspie • Autopart
Roman Szymański • Edward Jędra • Cukiernia Piotr Pełka • Osdoba Stolarstwo
Dzięki wsparciu tak wielu osób i firm udało się nam zorganizować i uatrakcyjnić programem
artystycznym obchody święta naszego miasta.

Krzysztof Krząstek, zwycięzca zawodów
wędkarskich z Burmistrzem Niemodlina

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Niemodlina

(dokończenie ze str. 3)
Na szczególne uznanie z pewnością zasługuje
recital mieszkanki Niemodlina, niezwykle utalentowanej wokalistki, Magdaleny Krzemień, której towarzyszył zespół sesyjny oraz przyjaciele, m.in. Szymon
Kwoczała. Magdalena Krzemień jeszcze raz udowodniła, że jest w pełni ukształtowaną ar tystką,
w repertuarze jazzowym, soulowym i groove pokazała bogaty wachlarz swoich wokalnych umiejętności, które wydają się nieskończone. Zarówno ballady,
jak i żywsze numery, świetnie dobrane do niebanalnej „czarnej” barwy głosu, porwały publiczność.
Kolejnym punktem programu był koncert wrocławskiego zespołu Tax Free. Muzyka z pogranicza
rocka, jazzu i pop, oraz charyzmatyczny wokalista
Waldemar Pasternak, sprawiły, że piosenki promujące najnowszą płytę „Na ostatnim piętrze nieba” zostały przyjęte z entuzjazmem przez słuchaczy. Po występie lider zespołu rozdawał fanom, których
z pewnością zyskał, płyty wraz z autografem.
Na zakończenie Dni Niemodlina na scenie wystąpiła, gwiazda wieczoru, Maciej Miecznikowski

Zwycięzcy w streetballu – Grupa Trzymająca Wagę

z zespołem Leszcze. Wulkan energii, prawdziwy profesjonalizm i wspaniały kontakt z publicznością – to
wszystko charakteryzuje Leszczy. Muzycy z Trójmiasta porwali do zabawy tłumnie przybyłych na koncert widzów. To był z pewnością niezapomniany koncert. Artyści zaprezentowali przeboje z własnego
repertuaru (m. in. „Kombinuj dziewczyno”, „Ta dziewczyna”, czy „Irena”), oraz piosenki m.in. Wojciecha
Młynarskiego („Jesteśmy na wczasach”) lub Wojciecha Gąssowskiego „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Wszyscy fani Leszczy po koncercie mogli kupić ich
płyty oraz otrzymać autograf od Macieja Miecznikowskiego.

Autografy po koncercie

Dwudniowe obchody święta miasta zamknął
efektowny pokaz sztucznych ogni.
Katarzyna Knieja

To już tradycja, że wraz z początkiem lata zaczyna się w całej Polsce sezon na leszcza...
Z Maciejem Miecznikowskim,
wokalistą zespołu Leszcze,
gwiazdą tegorocznych Dni Niemodlina, rozmawia Katarzyna
Knieja.
Puls Niemodlina: Najnowsza płyta zespołu „Leszcze” ma tytuł „Koniec
z dziewczynami” – skąd pomysł na ten tytuł? A co ważniejsze – czy ma on odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Maciej Miecznikowski: Oczywiście, że
nie! To była tylko podpucha…(śmiech) Wszystkie
płyty zespołu Leszcze mają „dziewczyny” w tytułach. W ten sposób co 2 lata ogłaszamy światu, co
jest dla nas ważne, co nam siedzi w głowie. A że
„koniec”? Byliśmy akurat wkurzeni… Zalazły nam
za skórę!
Puls Niemodlina: W tym roku obchodzicie 10-lecie istnienia zespołu – jak
podsumujecie te 10 lat? Jakie plany i postanowienia na następne 10 lat?
Maciej Miecznikowski: To była udana
dekada i mamy w planach kolejną taką samą! To
już tradycja, że wraz z początkiem lata zaczyna
się w całej Polsce sezon na leszcza… (śmiech)
A ja jak zwykle mam też plany solowe – w przyszłym roku wydaję swoją autorską płytę. I pokażę moje „nie-leszczowe” oblicze – na jesienne
i zimowe wieczory.
Puls Niemodlina: Czy taka muzyka jaką gracie jest i będzie popularna w przyszłości?
Maciej Miecznikowski: Nie wiem, czy popularna, ale na pewno się nie zestarzeje. Leszcze
grają w 100% na żywo. Taka muzyka zawsze była
i będzie w cenie. Starzeją się brzmienia komputerowe. Stradivariusy zyskują na wartości.
Puls Niemodlina: Co sprawiło, że zespół Leszcze zyskał popularność i sympatię słuchaczy? Kilka sposobów na sukces…
Maciej Miecznikowski: Nie mnie to oceniać. Naprawdę nie wiem. Może chodziło o to, że

zrobiliśmy coś, co nie było oklepane. Pastisz muzyczny. Żart, ale zagrany profesjonalnie. I nikt nie
wiedział, czy gramy na poważnie, czy robimy sobie
„jaja”. My zresztą sami czasem nie wiedzieliśmy
(śmiech). Według mnie sukces jest efektem splotu
paru czynników: jakiegoś rodzaju talentu, szczęścia, a może nieszczęścia, przypadku, bycia we
właściwym miejscu we właściwym czasie… No
i trzeba bardzo dużo pracować.
Puls Niemodlina: Jest Pan charyzmatycznym wokalistą, znanym również
z bardzo popularnego programu telewizyjnego „Tak to leciało”. Jak Pan podchodzi do uczestników tego programu?
Czy są to pasjonaci muzyczni, utalentowani piosenkarze, czy osoby, które chcą
dzięki telewizji zdobyć to przysłowiowe
pięć minut sławy?
Maciej Miecznikowski: Każdy jest inny,
każdy ma inną motywację. Niektórzy widzą w „Tak
to leciało” sposób na zaprezentowanie talentu
przed kilkoma milionami Polaków. Inni uczą się tekstów setek piosenek na pamięć i chcą wygrać kasę. Są też tacy, którzy kompletnie nie umieją śpiewać i po prostu chcą przeżyć przygodę lub

pozdrowić babcię! Staram się wszystkich wspierać.
Już wkrótce nagrywamy kolejne odcinki i poznam
kolejnych odważnych!
Puls Niemodlina: Czy trudno w dzisiejszych czasach wykreować siebie i to,
co się chce przekazać innym?
Maciej Miecznikowski: Coraz trudniej,
ale to wciąż możliwe. Wierzę, że jeśli ma się coś
ciekawego do powiedzenia, jakąś prawdę, to wcześniej czy później to się przebije.
Puls Niemodlina: Ma Pan piękny głos,
ale również osobowość. Czy, by zaistnieć
muszą być spełnione te dwa warunki?
Maciej Miecznikowski: Trzy warunki: jeszcze trzeba być ładnym i przystojnym! Dlaczego Pani tego nie wymieniła? (śmiech)
Puls Niemodlina: Jak Wam się podoba w Niemodlinie? Czy często gracie
na tego typu koncertach z okazji dni miasta? Jak odbiera Was publiczność?
Maciej Miecznikowski: Tak się podobało,
że prawie nie spałem! Podobno noce w Niemodlinie są krótkie. Ale to dobrze, bo po co marnować
czas na spanie w takim ładnym miejscu! Przez całe lato przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz i nigdzie nie rzucają w nas pomidorami, więc chyba
nas lubią. Swoją drogą te niewykorzystane pomidory chętnie bym zjadł – wszędzie dają nam
za mało warzyw.
Puls Niemodlina: Lubi Pan warzywa?
Maciej Miecznikowski: Warzywa, owoce, ziarna, orzechy, rośliny strączkowe – to właśnie powinna być podstawa zdrowej diety. Polacy jedzą za dużo mięsa. Interesuję się tym
tematem od dawna, bo gotowanie to moje hobby. Założyłem Fundację WIEMY CO JEMY Nauka i Edukacja Społeczna dla Zdrowia (www.
wiemycojemy. org), która ma promować zdrowy
styl życia, a w szczególności najnowsze badania
naukowe nad wpływem odżywiania na rozwój
chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, miażdżycy,
nowotworów... W kwestii naszych nawyków żywieniowych trzeba zmienić więcej, niż się
wszystkim wydaje.
Puls Niemodlina: Dziękuję za rozmowę.

Wieści z gminy

Wieści
z gminy
ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA
W dniu 26 maja 2011 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się IX sesja
Rady Miejskiej w Niemodlinie. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemodlina Mirosławowi Stankiewiczowi z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za rok 2010.

si się mieszkańców ulicy o nie parkowanie pojazdów na jezdni i chodnikach w godzinach od 7-17
oraz wyjazd samochodami z terenu osiedla rano,
przed rozpoczęciem robót, gdyż czasowo ulica może być nieprzejezdna.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Źródło: www.niemodlin.pl

Informacja w sprawie budowy
obwodnicy Niemodlina
Przedsiębiorstwo Geologiczno – Geodezyjne „Geoprojekt Śląsk” informuje, iż zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym przystąpi w terminie od 26.06
do 06.07.2011r. do robót geologicznych na terenie planowanego przebiegu obwodnicy Niemodlina.
Prace geologiczne mają na celu określenie warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich podłoża terenu.
Źródło: www.niemodlin.pl

Przebudowa Śródmieścia
rozpoczęta

Radni Rady Miejskiej w Niemodlinie zapoznali
się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
wnioskującą o udzielenie Burmistrzowi Niemodlina absolutorium z wykonania budżetu Gminy Niemodlin, która szczegółowo analizowała wykonanie
wydatków za 2010 rok. W sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi – radni Rady Miejskiej byli jednomyślni i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium za 2010 rok.
W porządku obrad znalazła się również informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i działania
podejmowane w tym zakresie w Gminie Niemodlin.
Na pytania radnych i uwagi dotyczące tego tematu
odpowiadał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie Sebastian Górski.
W kolejnym punkcie porządku obrad pozytywnie
i jednogłośnie przyjęto projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemodlinie oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie za 2010 rok.
Katarzyna Knieja

Zawiadomienie – kanalizacja
ulicy Wyzwolenia
Informuje się mieszkańców Niemodlina, w szczególności mieszkańców ulicy Wyzwolenia, o rozpoczęciu robót związanych
z budową kanalizacji sanitarnej na tej ulicy.
Prace polegają na wykonaniu w pasie drogi sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji prywatnych. Będą wykonywane przez okres
ok. 1,5 – 2 miesięcy. W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z jezdni i chodników oraz okresowe wyłączenia odcinków dróg z użytkowania. Pro-

Informuje się mieszkańców Niemodlina oraz zainteresowane podmioty o rozpoczęciu robót związanych z realizacją inwestycji gminnej pn. „Przebudowa dróg
śródmieścia Niemodlina”. Prace polegać
będą na wykonaniu nowych nawierzchni
jezdni i chodników z podbudową, wymianą
kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego.
Prowadzone będą na ulicach: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażacka, Kilińskiego, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka w Niemodlinie.
Zadanie realizowane jest przez firmę WASBUD
Robert Wąs z Grodkowa na podstawie umowy
nr 4/2011 z dn. 27.05.2011 r. Podmiot wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 4.495.327,52 zł. Termin zakończenia 31.10.2012 r. Przebudowa zostanie
wykonana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego
Konser watora Zabytków w Opolu. Zastosowano
rozwiązania i elementy infrastruktury mające
wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników
tj. chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie
uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów pod kątem
widoczności, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku produkcyjnego tzw.:
„starej kaflarni”. Zatwierdzono także organizację
ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa.
Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej. W czerwcu rozpoczęły się roboty na ulicach Krótkiej i Kilińskiego (odcinek od Zamku do ulicy Spółdzielczej) i będą
wykonywane przez okres ok. 2 miesięcy. W tym
czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z jezdni
i chodników oraz okresowe wyłączenia odcinków
dróg z użytkowania. W związku z prowadzeniem robót budowlanych wprowadzono zmiany organizacji ruchu. W przypadku wystąpienia spraw problemowych, uwagi prosimy zgłaszać do Urzędu
Miejskiego – Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich pod numerem telefonu 77 46 06 295
wew. 207 lub 230. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Bernadeta Lisson-Pastwa
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
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Wybory Sołtysów
oraz Rad Sołeckich
W dniach 26 kwietnia – 31 maja 2011r. w Gminie Niemodlin odbyły się wybory Sołtysów oraz Rad
Sołeckich. Nowi Sołtysi oraz Rady Sołeckie pełnić
będą swoje funkcje w kadencji 2011-2015. Poniżej
publikujemy listę nowych sołtysów.
Wszystkim nowowybranym Sołtysom
i członkom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w działalności na rzecz sołectw.
Sołectwo
Brzęczkowice
Lipno
Gościejowice
Góra
Rogi
Tłustoręby
Wydrowice
Sarny Wielkie
Radoszowice
Piotrowa
Grabin
Roszkowice
Krasna Góra
Gracze
Michałówek
Magnuszowiczki
Magnuszowice
Rutki
Tarnica
Molestowice
Szydłowiec Śląski
Jaczowice
Jakubowice
Sosnówka
Grodziec
Sady
Rzędziwojowice

Sołtys
Aneta Krupińska
Jan Gorczowski
Robert Basztabin
Szymon Mesjasz
Zbigniw Nowak
Katarzyna Gągorowska
Władysław Pruszyński
Jolanta Antolak
Janina Bąk
Tadeusz Szpunar
Genowefa Gawlik
Ireneusz Naściuk
Leon Hoheisel
Jacek Walas
Beata Imiołek
Stanisław Szczepkowski
Maria Wachowska
Renata Pochwat
Lidia Witos
Zdzisław Kutyła
Bernarda Jagiełło
Alicja Atamańczuk
Dariusz Wołoszczak
Elżbieta Żelichowska-Lewko
Michał Kubów
Marta Biernacka
Izabela Mihilewicz

Dzień Osób Niepełnosprawnych
z „Nadzieją”
Dnia 16 czerwca 2011r Niemodlińskie
Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”
zorganizowało po raz trzeci Dzień Dziecka
i Dzień Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się pod hasłem „Piraci z Niemodlina bawią się bez narkotyków i alkoholu”.
Zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej nr1,
Szkołę Życia z Zespołu Szkół w Niemodlinie oraz niepełnosprawnych biorących udział w codziennych zajęciach terapeutycznych przy NSD „Nadzieja”. Dzieci zostały przebrane - chłopcy w piratów
(z charakterystyczną opaską na oczy, doklejono im
też wąsy), dziewczynki w piękne Hawajki (z kolorowymi spódnicami oraz naszyjnikami i bransoletkami
z kwiatów). Wspólnie pokazaliśmy jak bez uprzedzeń i barier można się bawić.
Wszyscy sprawni i niepełnosprawni brali udział
w dostosowanych do ich możliwości konkurencjach
sportowych, obejrzeliśmy też pokaz Straży Pożarnej
dotyczący przebiegu akcji ratunkowej podczas wypadku i Policji, która uświadamiała dzieci jak bezpiecznie spędzić wakacje. Impreza zakończyła się
wspólnym wypuszczeniem balonów z hasłami profilaktycznymi, które ułożyła każda z zaproszonych klas.
(ciąg dalszy na str. 6)
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Niemodlina

(dokończenie ze str. 6)
Dziękujemy Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Niemodlinie brygadierowi
Krzysztofowi Kuńcowi, pomógł nam też mł. asp. Marek Kałwa z Komisariatu w Niemodlinie.
Szczególne podziękowania składam wszystkim
moim współpracownikom i przyjaciołom NSD „Nadzieja”, wolontariuszom z Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego. Dziękujemy przybyłym mieszkańcom
Niemodlina. Wszystkich zapraszamy w przyszłym roku na 10 –lecie Niemodlińskiego Stowarzyszenie
Dobroczynnego „Nadzieja”.
Małgorzata Nieckarz
Przewodnicząca Zarządu

„Historia Lokalna”
po raz siedemnasty
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrz Niemodlina i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach programu „Historia Lokalna”,
zorganizowali odczyt dr Moniki Choroś, językoznawczyni z Instytutu Śląskiego w Opolu, który miał miejsce 21 czerwca 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Grodźcu, koło Niemodlina.
Tematem odczytu były nazwy miejscowe Ziemi
Niemodlińskiej. Do tej pory w ramach programu
„Historia Lokalna” odbyło się już siedemnaście odczytów i spotkań.
Red.

Głosowanie sms-owe
Kwiaciarnia „Sonia” z Niemodlina po raz drugi bierze udział w wielkim
plebiscycie Modnego Ślubu. Wyślij sms
o treści GALAFK11 na numer 72480. Koszt
jednego sms: 2,46 zł z VAT.

Smutna wiadomość
W dniu 22 czerwca br. zmarł Andrzej Pałosz – opolski poeta, publicysta, nauczyciel. Laureat wielu nagród
za twórczość poetycką, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Poetów Polskich.
Ostatnio przebywający w Zakładzie Opieki Leczniczej w Niemodlinie.
Znaleźć światło
Znaleźć je w całości
Nie żeby jasny cień od mroku szedł
Ani przeświecało od ciemności
Nie żeby białość od czerni rosła
I nie po stokroć tam
Gdzie nas nie ma
Ale w gotowości serca
W jego służebnym wyborze
Jeszcze przed zamknięciem życia
Na wieko przenikania
Przed ostatecznym świtaniem
Andrzej Pałosz

Trzymamy rękę na pulsie
–
2011.05.16,
godz. 7: 30, Rogi, podczas
prac ziemnych odnaleziono
pocisk moździerzowy o długości 35 cm, który został zabezpieczony na ogrodzonej posesji bez dostępu dzieci i osób
postronnych,
–
2011.05.17,
godz. 13: 00, Niemodlin, mężczyzna popychając, uderzając, wyzywając i ośmieszając
znęcał się psychicznie i fizycznie nad dwiema kobietami,
– 2011.05.18-19, Niemodlin, nieznany sprawca wybijając szyby włamał się do dwóch sklepów, z których skradł 10
pasków skórzanych, 8 portfeli skórzanych, 20 par okularów,
przedłużacz, kasę fiskalną oraz radio. Straty – 1,1 tys. zł,
– 2011.05.19, godz. 19: 00, Szydłowiec Śląski, podczas
wykonywania wykopów ujawniono 6 sztuk skorodowanych
przedmiotów o średnicy 15 cm, długości 80 cm, prawdopodobnie pociski artyleryjskie,
– 2011.05. 21, godz. 4: 45, Gracze, policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego (0,48 mg/l) lat 37,
zam. R. powiat Opole, który kierował samochodem HONDA
ACCORD,
– 2011.05.22, godz. 18: 40, Niemodlin, policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego (0,32 mg/l) lat 25,
zam. N. pow. Opole, który kierował motorowerem marki
PIAGGIO,
– 2011.03.25 – 2011.05.22, Niemodlin, nieznany
sprawca zdejmując drzwi z zawiasów włamał się do piwnicy, z której skradł kosiarkę marki MTD na szkodę Krystyny P.
Straty – 900 zł,
– 2011.05.25 – 26, Niemodlin, nieznany sprawca
uszkadzając drzwi usiłował włamać się do pomieszczenia go-

spodarczego na szkodę ZGK i M w Niemodlinie. Celu nie
osiągnął z uwagi na niepokonanie zabezpieczeń. Straty
– 50 zł,
– 2011.05.28-30, Niemodlin, nieznany sprawca
z otwartego samochodu marki FIAT DUCATO skradł elektronarzędzia marki MAKITA i BOSCH. Straty – 10,0 tys. zł,
– 2011.05.31, godz. 9: 46, Jaczowice, nieznany sprawca wyginając kratę i otwierając okno włamał się do sklepu,
z którego nic nie skradł z uwagi na spłoszenie przez włączony alarm,
– 2011.06.02, godz. 12: 05, Niemodlin, policjanci z KP
w Niemodlinie zatrzymali w pościgu siedemnastolatka (zam.
G. pow. Opole), który wyrywając z ręki skradł reklamówkę
z portfelem, dowodem osobistym, kartą bankomatową i pieniędzmi na szkodę Wiesławy O. Skradzione mienie odzyskano w całości. Straty – 70 zł,
– 2011.06.08-09, Niemodlin, nieznany sprawca przecinając kratę i rozbijając szybę w oknie włamał się do serwisu ogumienia, z którego skradł 12 felg aluminiowych, 40 litrów oleju silnikowego, komputer oraz gotówkę w bilonie.
Straty – 9,0 tys. zł,
– 2011.06.07, godz. 13: 00, Niemodlin, dwaj mężczyźni (lat 27 i 26), zamieszkali N. pow. Opole, skradli 20 słupków ogrodzeniowych i drut kolczasty na szkodę firmy MAIA
Polska w Niemodlinie. Sprawcy wskazani w zawiadomieniu.
Mienie odzyskano. Straty – 1,5 tys. zł,
– 2011.06.12, godz. 8: 10, Rzędziwojowice, policjanci
z WRD KMP Opole zatrzymali rowerzystę, który kierował rowerem pomimo zakazu sadowego,
– 2011.06.15, godz. 2: 15, Niemodlin, policjanci z KP
Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego 0,61 mg/l (zam. G. pow.
Opole), który pomimo sądowego zakazu kierował samochodem marki FIAT 126 P,
– 2011.06.12, godz. 19: 20, Niemodlin, nieznany
sprawca z MOP-u Rzedziwojowice skradł lawetę na szkodę
firmy WILSKO. Straty – 8,0 tys. zł.
Zebrała: kk

Śmieci – walka z wiatrakami?
Wszechobecne śmieci zalegające
na terenie gminy Niemodlin – w przydrożnych rowach, lasach, w miejscach
mniej uczęszczanych, oddalonych od budynków mieszkalnych, czy na ulicach
Niemodlina to prawdziwa zmora, która
może spędzać sen z powiek co bardziej
wrażliwym i dbającym o czystość członkom naszej lokalnej społeczności.
Trudno jest dotrzeć do świadomości mieszkańców,
którzy nagminnie wyrzucają stare sprzęty, zużyte rzeczy,
części samochodowe, pozostałości po remontach, tam
gdzie z całą pewnością być ich nie powinno. Czy apelowanie do ludzi o porządek musi być walką z wiatrakami?
Nie tylko nasze posesje, piękne podwórka powinny
być powodem do dumy. Dbanie o czystość w najbliższym
otoczeniu, niewyrzucanie śmieci do rowów przy lasach
i alejkach, leży przecież w naszym wspólnym, mieszkańców, interesie. Środowisko naturalne najbardziej zatruwa i zanieczyszcza ludzka ignorancja i wygoda. Nie
zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że zagrożone jest
także nasze zdrowie i zdrowie przyszłych pokoleń. Bez
czystej wody, powietrza, lasów, umierających pod naporem tego, co wyprodukował człowiek, marny jest los naszej cywilizacji. I to nie są tylko puste frazesy. Dlaczego
nie potrafimy myśleć perspektywicznie? Czy zawsze liczy
się tylko to co tu i teraz, i na naszym podwórku? A, że kilkaset metrów dalej, za naszą posesją, straszy nielegalne wysypisko śmieci, to już problem kogoś innego, władz,
straży miejskiej, policji, w każdym razie na pewno nie
nasz…? Spacer po lesie, w którym głównym punktem widokowym jest wysypisko śmieci na pewno do przyjemnych nie należy, a unoszący się wokół odór może przyprawić niejednego o zawrót głowy.
O tym „brudnym” problemie redakcja „Pulsu Niemodlina” rozmawiała z Komendantem Straży Miejskiej
w Niemodlinie Wiesławem Kozikiem. Pocieszającym mo-

że być fakt, że ludzie coraz częściej zgłaszają przypadki
„podrzutów” śmieci na wysypiska.
„Robią to, oczywiście, z zastrzeżeniem anonimowości, a konkretne informacje, które otrzymujemy mogą być
wykorzystane tylko do naszej wiadomości, bez podawania imion i nazwisk.” – przyznaje komendant – „Najczęściej proceder wyrzucania śmieci wygląda podobnie
– ludzie podjeżdżają samochodami, w godzinach popołudniowych lub po zmroku, pod wysypiska np. przy ulicy Podgórnej w Niemodlinie (które jest nielegalnym wysypiskiem śmieci), a także do innych tzw. gniazd śmieci,
wyrzucają zawartość bagażników i odjeżdżają. Często
przyjeżdżają z całymi przyczepkami. Mamy też sygnały
o składowiskach śmieci przy ulicy Korfantego w Niemodlinie, na trasie Niemodlin – Rzedziwojowice, Niemodlin
– Lipno (okolice basenu i stawów). Wiemy, że w miejscach nieuczęszczanych, na drogach polnych, są śmieci (droga Sady-Michałówek). Kolejnym takim ulubionym
miejscem składowania śmieci są przystanki autobusowe,
parkingi, alejki (ul. Parkowa w Niemodlinie). Trudno jest
złapać osoby, które wyrzucają śmieci, na gorącym uczynku. W celu zebrania danych na ich temat przeszukujemy
miejsca, gdzie zostawiono odpady, przeglądamy śmieci. Zbieramy informacje od osób anonimowych. Zdarza
się, że udaje nam się dotrzeć do ludzi, którzy dokonują
tych procederów. Kary za nielegalne wywożenie śmieci
wynoszą od 100 do 500 zł grzywny.”
Apelujemy do mieszkańców gminy Niemodlin
o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego wywożenia śmieci do Straży Miejskiej w Niemodlinie, pod numer telefonu: 604655296.

Katarzyna Knieja
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Park linowy w Lipnie
Z Ireneuszem Kiełbem, pomysłodawcą i twórcą parku linowego
powstającego na Basenie w Lipnie, rozmawia Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Od kiedy zacznie funkcjonować park linowy na Basenie w Lipnie?
Ireneusz Kiełb: Otwarcie parku linowego planujemy
na pierwszy tydzień lipca 2011 r. Całą inwestycję podzieliłem
na dwa etapy ze względu na krótki okres od momentu podpisania umowy do momentu rozpoczęcia sezonu. Najpierw skupiliśmy się na dwóch atrakcjach linowych, które są atrakcjami
dodatkowymi dla całego parku linowego oraz na trasie dziecięcej, czyli tzw. dolnej trasie parku linowego, która jest w ostatniej fazie budowy. Natomiast zakończenie całości inwestycji
przewidziane jest na kwiecień 2012 roku, ponieważ na przełomie 2011 i 2012 roku planujemy wybudować dwie górne trasy, które będą kompletnym uzupełnieniem tego, co powstaje teraz. Te trasy, które powstaną w zimie będą trasami głównie dla
dorosłych i młodzieży. A to, co teraz powstaje, jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 10, 12 lat.
Puls Niemodlina: Czyli w tym sezonie z parku linowego będą mogły skorzystać tylko dzieci?
Ireneusz Kiełb: Dolna trasa przewidziana jest głównie
dla dzieci, ponieważ starsi zbyt szybko mogą sobie poradzić
z pokonaniem przeszkód na trasie. Modyfikując projekty innych
tego typu parków, choćby jedynego istniejącego takiego parku w województwie opolskim, postanowiłem wprowadzić oryginalny pomysł – wykonać oryginalny projekt całości, który znajdzie zainteresowanie u każdego z odbiorców. Jeżeli ktoś nie
chce bardzo trudnej trasy, to pójdzie na tą łatwą. A jeżeli ktoś
chce ekstremalnych przeżyć, to będzie musiał poczekać do przyszłego sezonu, ale z pewnością trasy dla dorosłych powstaną.
Puls Niemodlina: Z jakich konkretnych elementów będzie się składał park?
Ireneusz Kiełb: Dolne i górne trasy parku linowego
składają się z platform osadzonych na doborowych drzewach,
czyli na drzewach specjalnie wybranych poprzez ekspertyzę
dendrologiczną całości drzewostanu do tego, żeby można je było użytkować. Pomiędzy tymi platformami rozciągnięte są przeszkody. W przypadku małej trasy osoba jest asekurowana
siatką, a w górnych trasach będzie stalowa lina, będzie obowiązywał całkiem odrębny system asekuracji zaczynający się szkoleniem. Kupujący bilet będzie zapoznawał się z regulaminem,
będzie przeprowadzane odpowiednie szkolenie. Będziemy informować o wszystkich konsekwencjach, które są związane
z niezastosowaniem odpowiedniego systemu asekuracji.
Po tym wszystkim uczestnik zabawy będzie przygotowany
do przejścia trasy parku.
Puls Niemodlina: Czy nad wodą też będzie rozciągnięta trasa parku?
Ireneusz Kiełb: Dwie trasy parku będą prowadziły
po krawędzi, skraju drzewostanu, czyli częściowo będą one
wchodziły w drzewostan, ale bardziej bazowały na drzewach
zewnętrznych. Nad basenem i nad wodą na razie mamy rozciągnięty jeden przejazd linowy, tzw. tyrolkę, których de facto
na całym obiekcie są dwie, jedna 130 – metrowa, druga 150
– metrowa. Są to jedne z dłuższych tyrolek na Opolszczyźnie.
Jeszcze jedną atrakcją będzie tzw. huśtawka – wahadło, potocznie nazywana „big swingiem”. Jest to duża huśtawka – za pomocą specjalnej wyciągarki klient jest wyciągany na wysokość 11 metrów, po czym następuje zwolnienie zaczepu
i wykonuje on duże 30 metrowe wahadło. Niesamowita atrakcja, która dostępna będzie już w tym roku. Na ten rok przewidziane jest otwarcie trzech atrakcji: „big swinga”, jednego
przejazdu nad wodą i drugiego przejazdu niedaleko niecki.
Ograniczenie będzie jeżeli chodzi o wzrost. Raczej nie przewidujemy, żeby osoby niższe niż 1,10 cm korzystały z tego, ze
względu na to, że na dolnej platformie należy się odpiąć. Oczywiście jest taka możliwość, że np. jeden instruktor puszcza dzieci z jednej platformy, drugi instruktor je odbiera. Ale im więcej
instruktorów zostanie zaangażowanych tym koszt skorzystania
z tej atrakcji jest większy.
Puls Niemodlina: Czy korzystanie z parku linowego jest bezpieczne?
Ireneusz Kiełb: Tak, przy budowie każdego urządzenia
zostały zastosowane odpowiednie normy, odpowiednie materiały, które posiadają specjalne atesty. To był warunek powstania parku. Najwięcej czasu zajęło mi znalezienie odpowiednie-

go materiału, przy pomocy którego będę mógł to wszystko wybudować. Dwie atrakcje, czyli przejazd linowy i „big swing” posiadają specjalne normy dotyczące zjazdów linowych, a dolna
trasa dla dzieci musi spełniać normy dotyczące sal zabaw, placów zabaw oraz parków rozrywki. Stawiamy na maksimum
bezpieczeństwa. Poza zapewnieniem ludziom rozrywki, my ze
swojej strony jesteśmy zobowiązani dostarczyć maksimum
bezpieczeństwa. Oprócz zabawy, głównym punktem programu
jest bezpieczeństwo użycie odpowiednich materiałów, technologii poprzez użycie specjalnego sprzętu alpinistycznego do asekuracji. Kadra, która będzie obsługiwała całość parku to instruktorzy posiadający odpowiednie przeszkolenie do obsługi
parków linowych. Poza tym ci instruktorzy posiadają, tutaj niewymagane, ale dodatkowe uprawnienia w pracach na wysokościach i w ratownictwie. Tak, by mogli poradzić sobie z osobą, która np. z nadmiaru emocji zasłabła na platformie i trzeba
ją stamtąd ściągnąć oraz udzielić pierwszej pomocy.
Puls Niemodlina: Skąd wziął się pomysł powstania parku linowego akurat w naszej gminie?
Ireneusz Kiełb: Pomysł powstania w Niemodlinie parku linowego zrodził się już dawno w mojej głowie, aż w końcu
nadarzył się odpowiedni moment, kiedy stwierdziłem, że to już
jest ta chwila. Zawsze interesowało mnie inwestowanie w gminie – zaczynając kilka lat temu od firmy, później myśląc nad dalszym rozwojem swojej osoby poprzez ten etap, w którym jestem
teraz. Mamy w gminie świetne miejsce, właśnie na basenie,
gdzie można zrobić park z prawdziwego zdarzenia. Niekoniecznie trzeba jechać w góry, czy inne miejsca wypoczynkowe np.
nad morzem. Ludziom ze środkowej Polski, czy z terenów nizinnych też tego typu atrakcje jak park linowy mogą się spodobać.
Uwielbiam realizować swoje marzenia, a park już od kilku lat
był takim marzeniem. Udało się w końcu to zrealizować.
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Puls Niemodlina: Ile trzeba będzie zapłacić,
by skorzystać z parku linowego?
Ireneusz Kiełb: Na razie nie chciałbym tego jeszcze
zdradzać. Jeżeli chodzi o przystępność, to na pewno nie będziemy chcieli zmiażdżyć cenami. Nie chciałbym, aby klienci przepłacali. Najważniejsze dla mnie jest to, aby mieszkańcy i osoby odwiedzające naszą gminę mieli zapewnioną atrakcję,
która jest świetną formą spędzania czasu. Warto zaznaczyć,
że klienci parku linowego będą mogli wykupić bilet za kaucją,
która będzie zwracana po wyjściu jeśli nie uda im się skorzystać
z wszystkich atrakcji, jakie park proponuje.
Puls Niemodlina: Jak długo będzie funkcjonował park linowy w Lipnie?
Ireneusz Kiełb: Chcemy funkcjonować od późnej wiosny do wczesnej jesieni. W sezonie zimowym będzie przerwa.
Momentem zamknięcia parku w sezonie będzie brak zainteresowania wśród klientów. Nie mówię tu tylko o klientach indywidualnych, ale także o grupach zorganizowanych. Wraz
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Niemodlinie mamy w planach
organizować różnego typu akcje lub inicjatywy wychodzące
właśnie do zorganizowanych grup.
Puls Niemodlina: Jak zachęcić wszystkich, by
zechcieli skorzystać z tej, nietypowej w mieście,
atrakcji?
Ireneusz Kiełb: Absolutnie nie chcę nikogo zmuszać,
nie otworzyłem tego biznesu po to, by się szybko dorobić. Zrealizowałem swoją pasję. To jest inwestycja długofalowa, czyli
na pewno przez najbliższych kilka lat ona będzie realizowana,
dodawane będą nowe atrakcje, pak będzie rozbudowywany.
Osób, które aktywnie wypoczywają jest coraz więcej. Jeżeli będą chciały, to one same nas znajdą. Oczywiście będziemy prowadzić akcje marketingowe w postaci ogłaszania się, reklamowania. Aczkolwiek bardziej chcemy bazować na pozytywnych
emocjach klientów, którzy już skorzystali z parku, by zachęcali do tego swoich znajomych. W parkach, w których pracowałem do tej pory właśnie tak to się odbywało. Będziemy też bazować na dotychczasowo znanych środkach przekazu. Nasz
park jest jedynym tego typu w centralnej części Opolszczyzny.
Planujemy zrobić tutaj duży kompleks rekreacyjny. To, co jest teraz to tylko preludium.

Basen w Lipnie zaprasza
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie informuje, że planowany okres działalności basenu odkrytego przy
ul. Daszyńskiego to 18.06.2011 do 21.08.2011.
• Godziny otwarcia basenu - 10:00 - 18:00
• Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będzie grupa ratowników pod kierunkiem Pawła Szatanika –
Opolska Szkoła Pływania – Ośmiorniczka.
• Działalność gastronomiczna w godzinach – 10:00 - 20:00
• Ceny biletów obowiązujące w sezonie letnim 2011:
1. Bilet ulgowy jednorazowy - 4,00 zł
2. Bilet normalny jednorazowy - 7,00 zł
3. Karnet ulgowy na cały okres letni / 66 dni/ - 200,00zł
4. Karnet normalny na cały okres letni/ 66 dni/ - 380,00zł
5. Karnet ulgowy na wszystkie dni weekendowe/ soboty, niedziele - 22 dni/ - 75,00zł
6. Karnet normalny na wszystkie dni weekendowe/ soboty, niedziele - dni/ - 145,00zł
7. Karnet ulgowy tygodniowy/ od poniedziałku do niedzieli - 7 dni/ - 25,00zł
8. Karnet normalny tygodniowy/ od poniedziałku do niedzieli - 7 dni/ - 45,00zł
Bilety będą sprzedawane bezpośrednio na basenie od godz. 10,00.
Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:
• Uczniowie szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
• Studenci studiów dziennych za okazaniem legitymacji studenckiej

WSTĘP BEZPŁATNY
• Seniorzy powyżej 70 lat za okazaniem dowodu osobistego
• Dzieci do lat 6
Bilety i karnety będą również dostępne w przedsprzedaży w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00

ATRAKCJE NA BASENIE:
• W tym sezonie rozpoczyna działalność Park Linowy uruchomiony przez Firmę Climbing System - Ireneusz
Kiełb z Niemodlina.
• Plac zabaw dla dzieci
• Boisko do piłki siatkowej plażowej
• Kosz do gry w koszykówkę
• Stoły tenisowe
Nowością będzie nauka pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej prowadzona przez instruktorów
pływania we wtorki i czwartki przez cały okres działalności basenu - odpłatność – wykupienie biletu ulgowego
na basen. Zapisy dzieci na naukę pływania w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 lub telefonicznie - 77 4600124. Ilość
miejsc ograniczona. Przewidujemy naukę pływania dwóch grup po 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Krzysztof Kubiak
Dyrektor OSiR
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Bazujemy na lokalnych zasobach
Rozmowa redakcji „Pulsu Niemodlina” z Prezes Lokalnej Grupy
Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Jadwigą Wójciak
prawa i obowiązki ma każdy członek. Składka członkowska wynosi 24 zł za rok kalendarzowy.
Puls Niemodlina: Co potrzeba zrobić, aby
zostać członkiem?
Jadwiga Wójciak: W pierwszej kolejności przemyśleć, czy chce się składać wniosek o dofinansowanie
i na jakie zadanie. Muszę jasno powiedzieć, że LGD nie
dofinansowuje wszystkiego wszystkim chętnym. Naszym
Puls Niemodlina: Partnerstwo Borów Niezadaniem jest wybór takich projektów, które opierają się
modlińskich zakończyło przyjmowanie wniona lokalnych zasobach. Takich, które mogą być realizowasków do wdrażania lokalnej strategii rozwoju.
ne tylko tutaj, które budują spójny wizerunek Borów NieJest Pani zadowolona z przebiegu naboru?
modlińskich. Jeśli ktoś chce otworzyć np. zakład samochoJadwiga Wójciak: Na nabór zakończony 15
dowy odsyłamy go do Agencji Restrukturyzacji
czerwca przeznaczyliśmy około 4 mln złotych. Są to środi Modernizacji Rolnictwa. Na takie działania nie mamy
ki na działania odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój
pieniędzy. Jeśli pomysł na projekt jest spójny z naszą wimikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalnozją, zachęcamy do złożenia deklaracji członkowskiej. Naści nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wnioskodawcy dostępnie zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu.
pisali. Złożone wnioski przekraczają dostępną pulę środPuls Niemodlina: Jeśli nie zakłady samoków, zatem będziemy musieli odrzucić te, które otrzymają
chodowe to co? Jakie pomysły popiera LGD?
najmniej punktów. Rada Decyzyjna LGD będzie miała duJadwiga Wójciak: Wszystkie, które mają związek
żo pracy.
z lokalnymi zasobami kulturowymi, przyrodniczymi i ich
Puls Niemodlina: Jakie kryteria decydują
wykorzystaniem. Z działalnością społeczną i kulturalną
o tym, czy projekt zostanie przez Państwa zana wsiach, z ochroną środowiska, pielęgnacją zieleni, usłuakceptowany?
gami dla leśnictwa. Cały zakres projektów jest dostępny
Jadwiga Wójciak: Kryterium niezbędnym
na naszej stronie internetowej i w broszurach informacyjdo oceny wniosku i przyznania mu punktów jest jego
nych.
zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju. Aby projekt był
Puls Niemodlina: Może Pani podać przyzgodny z LSR musi być realizowany na terenie naszego
kłady takich projektów?
LGD, musi być złożony przez członka stowarzyszenia
Jadwiga Wójciak: W gminie Niemodlin na wyoraz musi realizować przynajmniej jedno z siedmiu przyróżnienie zasługują projekty renowacji Św. Floriana
jętych w strategii przedsięwzięć.
na rynku, zrealizowany w ubiegłym roku przez Urząd
Puls Niemodlina: Dlaczego osoba chcąca
Miejski. Cieszy mnie to, że Urząd przykłada dużą wagę
złożyć projekt musi się wpisać do stowarzydo zabezpieczenia lokalnych zabytków. Do tej pory wykoszenia?
nał również prace związane z zabezpieczeniem pomnikoJadwiga Wójciak: Podstawowym zadaniem
wego dębu w Szydłowcu Śląskim i opublikował wirtualny
LGD jest promowanie idei programu LEADER, zachęcaspacer po gminie Niemodlin. Na realizację czeka renowanie do składania wniosków zgodnych z lokalną strategią.
cja lampy gazowej na rynku. Mam również nadzieję, że
W Partnerstwie Borów Niemodlińskich doszliśmy
pozytywną ocenę przejdzie złożony przez Ośrodek Kultudo wniosku, że najlepszym sposobem na włączenie mieszry wniosek na monografię Niemodlina. Z programu LEkańców obszaru w działanie jest właśnie przyjęcie ich
ADER jest finansowana także budowa placów zabaw.
w poczet członków. Ma to swoje pozytywne efekty: członUbolewam jedynie, że większość wniosków jest składana
kowie wiedzą o tym, co się dzieje, kiedy ogłaszane są naprzez administrację. Brakuje wniosków składanych przez
bory, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie. Pracownicy
stowarzyszenia.
biura spotykają się z nimi w terenie, pomagają wypełniać
Puls Niemodlina: A jak to wygląda w inwnioski, podpowiadają, jak napisać projekt, aby przeszedł
nych gminach?
pozytywnie ocenę. Członkowie mogą uczestniczyć w bezJadwiga Wójciak: Jest różnie. Na wyróżnienie
płatnych szkoleniach, otrzymują bezpłatne materiały inzasługuje Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wawelno, które
formacyjne. Każda wpisująca się osoba uzyskuje informazłożyło już 3 projekty, m.in. na uszycie strojów dla koła gocje na temat tego, jak działa LGD, czym się zajmuje, jakie
spodyń wiejskich i wydanie kalendarza ze zdjęciami
miejscowości
na rok 2011. Ten projekt
jest już szczęśliwie rozliczony. Odzyskane środki
pozwoliły im na wystartoNiemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
wanie z kolejnym: organi(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20
zacją Festynu Zimowego.
Pokażą nam na co jeszlek. dent. Monika Kozieł
cze ich stać. W zakończonym w czerwcu tego roUsługi w zakresie:
ku naborze złożyli trzeci
profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza • choroby
projekt, na całoroczny
błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna • protetyka (pełny zakres)
cykl imprez kultywująGodziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14:00-18:00
cych dawne tradycje
środa: 9:00-13:00
gminy Komprachcice.
Projekt na wydanie kalenRejestracja pod nr tel. 692-712-944
darza cieszy się powodzeniem, bo podobną

GABINET
STOMATOLOGICZNY

chcą zrealizować inne stowarzyszenia np. Miłośników
Chróściny z gminy Dąbrowa. To będzie ich drugi projekt.
W pierwszym założyli organizację rozpoczynających się
właśnie wakacyjnych warsztatów dla dzieci. Ciekawie
zapowiada się pomysł Urzędu Gminy w Strzeleczkach
na wydanie komiksu o przygodach „Janosika” z Borów
Niemodlińskich, czyli rozbójniku Pistulka ze Strzeleczek.
Pewnie niewielu o nim słyszało, a jest to postać godna
ekranizacji filmowej! Złożone zostały projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej: w Skarbiszowicach przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, w Sławicach przez miejscową parafię. Bazalt Gracze wnioskuje o organizację Biegu
Skalnika, a gminne ośrodki kultury o organizację imprez
o zasięgu wojewódzkim. Przyjmujemy projekty na wyposażenie świetlic, organizację imprez kulturalnych, wydawnictwa przewodników turystycznych i innych publikacji, na renowację zabytków. Brakuje projektów
realizujących przedsięwzięcie 5 LSR – Krajobrazy, dziedzictwo przyrodnicze. Wciąż mało przywiązujemy uwagi do zasobów przyrodniczych, a przecież te w Borach są
wyróżniające w skali województwa! Jak choćby kompleks
Stawów Niemodlińskich, wyrobiska powulkaniczne w Graczach i Ligocie Tułowickiej, największe torfowisko
na Opolszczyźnie, największy świerk, najstarsze drzewa
pomnikowe, unikatowe aleje, Lipno z najstarszym parkiem dendrologicznym w Polsce, Pomologia w Prószkowie,
rezerwaty przyrody. Te miejsca mogą przyciągnąć tu
wielu turystów. Należy je właściwie promować, budować
ścieżki edukacyjne, drukować publikacje, propagować
edukację regionalną i ekologiczną.
Puls Niemodlina: Dużo Pani mówi o projektach stowarzyszeń i urzędów gmin. A co
z biznesem?
Jadwiga Wójciak: Po raz pierwszy w tym roku
przyjmowaliśmy wnioski właśnie z tego sektora. Promujemy działalność agroturystyczną, gastronomiczną, noclegową i usługową związaną z aktywnym wypoczynkiem. Jeśli turyści przyjadą zapoznać się z lokalnymi
zasobami, wypromowanymi przez gminy i stowarzyszenia, to jest szansa, że zatrzymają się na nocleg i posiłek.
To takie wzajemnie napędzające się koło. Przyjmujemy też
wnioski z zakresu przetwórstwa drewna i usług dla leśnictwa oraz zbiórki odpadów i przetwarzania surowców
wtórnych. Zależy nam na utrzymaniu pozytywnego wizerunku Borów Niemodlińskich jako miejsca zrównoważonego wykorzystania zasobów. Projekty dochodowe czeka proces weryfikacji w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, ale mam nadzieję, że wnioskodawcy przejdą go pomyślnie.
Puls Niemodlina: Na koniec proszę o zdradzenie planów Lokalnej Grupy działania
na pozostałą część roku.
Jadwiga Wójciak: Obecnie pracujemy
nad wznowieniem wydawnictwa mapy Borów Niemodlińskich. Pierwsza edycja w nakładzie 1000 sztuk rozeszła
się błyskawicznie. Tegoroczną edycję chcemy poświęcić
promocji lokalnej przedsiębiorczości związanej z obsługą
potencjalnych turystów. Zapraszamy wszystkie osoby,
które już korzystały z mapy w terenie do zgłaszania nam
jakichkolwiek uwag do mapy. Z niecierpliwością czekamy
też na zakończenie prac nad publikacją albumową o przyrodzie Borów. Będzie to pierwszy tom z wydawnictwa o lokalnych zasobach. Wydanie drugiej części poświęconej
kulturze i historii zaplanowaliśmy na rok 2012. Tradycyjnie w IV kwartale tego roku będziemy organizować szkolenie dla organizacji pozarządowych z naszego terenu.
O tym i o innych naszych działaniach możecie się Państwo dowiedzieć ze strony www.boryniemodlinskie.pl.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z Burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.

Puls Niemodlina: Panie Burmistrzu, gmina rozpoczęła sprzedaż mieszkań komunalnych ze znaczącymi zniżkami. Mieszkańcy
otrzymali indywidualne zawiadomienia o takich możliwościach. Dlaczego tak Panu zależy na prywatyzacji mieszkań?
Mirosław Stankiewicz: Po pierwsze, jak pokazują wieloletnie doświadczenia, tam, gdzie nastąpiła prywatyzacja mieszkań, gmina zdecydowanie mniej
wydaje pieniędzy na utrzymanie substancji mieszkaniowej, zaś powstające wspólnoty mieszkaniowe zdecydowanie lepiej zarządzają swoimi budynkami niż urzędnicy. Po drugie, trwają w rządzie i parlamencie
intensywne prace nad zmianą przepisów dotyczących
ustawy „mieszkaniowej”. Z informacji, które otrzymujemy wynika, że umowy najmu mieszkań socjalnych
i komunalnych będą zawierane na czas określony.
Przypomnę, że dotychczas mieszkania komunalne są
wynajmowane na czas nieoznaczony. Ponadto gminy
będą zobowiązane do okresowego sprawdzania dochodów lokatorów mieszkań komunalnych, a także, co
bardziej istotne, do wypowiadania umów najmu
w przypadku przekroczenia ustalonych progów dochodowych. Nie wchodząc w większe niuanse proponowanych zmian oznacza to, że może nie być kontynuacji dotychczasowego modelu wynajmowania
mieszkań komunalnych bezterminowo, a także możliwości „dziedziczenia” umów najmu przez najbliższych.
Jeżeli zapowiadane zmiany w przepisach wejdą w życie to wątpliwa stanie się też dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych. Stąd też szeroka akcja informacyjna o możliwości nabywania mieszkań z bonifikatami.
Tak, aby nikt nie zarzucił, że nie był poinformowany
o możliwości zakupu mieszkania na preferencyjnych
warunkach.
PN: Ale, czy na pewno zmiany te wejdą
w życie?
Mirosław Stankiewicz: Nie wiem. Ja tylko
informuję o pracach legislacyjnych i ewentualnych konsekwencjach dla mieszkańców. Ostateczną wersję ustawy przyjmie parlament i Prezydent RP.
PN: Wielu mieszkańców naszej gminy narzeka na właścicieli psów, którzy często zapominają o obowiązkach wynikających z posiadania czworonoga. Jakie są działania
gminy w tym zakresie?
Mirosław Stankiewicz: Tak, to duży problem.
Bardzo często nasi mieszkańcy zapominają, że nie są
sami w mieście i na wsiach. Wypuszczają psy bez kontroli. Często psy stwarzają zagrożenie dla innych mieszkańców. Właściciele psów prawie nigdy nie sprzątają

po nich odchodów. Widać to szczególnie wczesną wiosną. Jeszcze większym problemem są bezpańskie psy.
Ostatnio odnotowujemy bardzo częste przypadki porzucania psów przez ich właścicieli. Psy są głodne i często agresywne. Stąd też straż miejska ma wiele obowiązków związanych z tym problemem. Mamy
podpisaną umowę ze schroniskiem Małych Braci
w Opolu na wyłapywanie i schronienie dla bezdomnych
psów. Jednak jest ono przepełnione i nie zawsze udaje
się nam szybko przetransportować bezdomnego psa
do schroniska. Ale to nie jest jedyny aspekt tej sprawy.
Jest jeszcze aspekt ekonomiczny. Wyłapanie jednego
bezdomnego psa i umieszczenie go w schronisku kosztuje gminę każdorazowo od tysiąca do dwóch tysięcy
złotych. O skali problemu świadczy fakt, że plan wydatków na ten cel został zrealizowany w ciągu pierwszych
pięciu miesięcy. I nie chodzi tu o złe planowanie wydatków budżetowych, bo te zostały ustalone na poziomie
wykonania ubiegłorocznego. Jednak skala problemu
bezdomności zwierząt w tym roku przekroczyła nasze
możliwości. Nieodpowiedzialność właścicieli czworonogów jest zatrważająca. Apeluję do mieszkańców o pomoc w ustalaniu takich nieodpowiedzialnych właścicieli. Apeluję o przeciwdziałanie znęcaniu się nad psami,
a także o zwracanie uwagi na sprawy higieny i czystości. Usuwanie nieczystości oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt kosztuje. Przecież te pieniądze mogą być przeznaczone na inne cele.
PN: Ma Pan psa?
Mirosław Stankiewicz: Miałem. Przez piętnaście lat był członkiem rodziny. Kiedy odszedł, cała rodzina bardzo ten fakt przeżyła. Od tej pory nie chcemy
przeżywać tego po raz kolejny. Teraz nie mamy żadnego zwierzęcia.
PN: Od dłuższego czasu nie mamy informacji na temat obwodnicy Niemodlina. Czy
w świetle zatrzymania inwestycji rządowych
w drogownictwie również zatrzymane są
prace związane z naszą obwodnicą?
Mirosław Stankiewicz: W żadnym wypadku. Trwają prace związane z projektowaniem obwodnicy Niemodlina. Ukończona została pierwsza faza
projektowania polegająca na opracowaniu koncepcji
technicznej przebiegu obwodnicy. Projektanci
uwzględnili uwagi mieszkańców Brzęczkowic oraz
Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w zakresie możliwości zmiany przebiegu obwodnicy oraz
oczekiwań tych podmiotów. Oczywiście, tak jak
w przypadku innych procesów inwestycyjnych, wypracowana koncepcja przebiegu obwodnicy jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców
oraz możliwościami inwestora. Po zaakceptowaniu
koncepcji, która odbędzie się latem na tak zwanym
ZOPI (Zespole Oceny Przebiegu Inwestycji), nastąpi
następna faza, czyli powstanie projekt techniczny
oraz kosztorys obwodnicy. Latem przyszłego roku obwodnica Niemodlina powinna uzyskać pozwolenie
na budowę. Patrząc na plan prac i aktualną realizację prac projektowych, wydaje się, że wszystko odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
PN: Nie można przyspieszyć tego procesu?
Mirosław Stankiewicz: Ta inwestycja przebiega poza naszą gminą. Nie jesteśmy bezpośrednim inwestorem. Z mojego doświadczenia wynika, że pomiędzy podjęciem decyzji o inwestycji a powstaniem
projektu mija dwa do trzech lat. Około roku trwa przygotowanie montażu finansowego. Później faza postę-

powań przetargowych i faza realizacji. Łącznie trwa ten
proces od trzech do pięciu lat. Sądzę, że tyle będziemy
musieli czekać na realizację obwodnicy.
PN: Czyli obwodnica powstanie w 2016
roku?
Mirosław Stankiewicz: Oby nie. W 2012 roku będzie gotowy projekt techniczny oraz specyfikacja
zamówienia publicznego. We wrześniu 2012 roku
będzie również pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji, pod warunkiem przyznania środków budżetowych, powinna rozpocząć się na początku 2013
roku. Takie mamy zapewnienia z GDDKiA w Opolu. Jej
zakończenie planowane jest jesienią 2014 roku. Trzymajmy kciuki za projektantów i inwestorów, aby dotrzymali terminów. W moim przekonaniu najważniejsze będą decyzje dotyczące środków budżetu
państwa na lata 2013-14. Bez pieniędzy nikt nie wybuduje obwodnicy.
PN: Panie Burmistrzu, jeżeli mówimy o inwestycjach, to w opinii mieszkańców gminne inwestycje prowadzone są przez firmy
spoza Niemodlina. Dlaczego nasze firmy nie
otrzymują zleceń?
Mirosław Stankiewicz: To obiegowa opinia,
która nie polega na prawdzie. Rozpowszechniają je
osoby nieprzychylne mojej osobie. Po pierwsze z reguły współpracujemy z miejscowymi firmami w zakresie
zamówień do 65.000 złotych. To jest granica, powyżej której zobowiązani jesteśmy stosować prawo zamówień publicznych. Po drugie w wyborze oferentów
kierujemy się zasadą oszczędności i gospodarności
w wydatkowaniu środków publicznych. Mając dla
przykładu dwie oferty pracy koparki przy pogłębianiu
rowów za dwa tysiące lub za tysiąc złotych, oczywistym jest, że wybierzemy ofertę tańszego wykonawcy.
Bywa tak, że jest to wykonawca miejscowy, ale bywa
i tak, że jest to wykonawca spoza naszej gminy.
Przy większych zamówieniach publicznych obowiązują przepisy preferujące wykonawców o najniższych
cenach. Jak widać z ostatnich, przykrych przykładów
budowy autostrady Łódź-Warszawa, problem stosowania polskich przepisów prawa zamówień publicznych dotknął również agencję państwową jaką jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Mam nadzieję, że przykład kontraktu z chińską firmą
zmusi do myślenia polityków i podejmą skuteczne
działania zmieniające polskie prawo tak, aby inwestycje były realizowane przez dobrych, a nie najtańszych
wykonawców. I wreszcie po trzecie, o ile dobrze pamiętam, to w ciągu ostatnich trzech lat tylko jedna
miejscowa firma startowała w przetargu i przetarg
przegrała. W tegorocznych przetargach na: kanalizację Niemodlina – etap VI, przebudowę ulic śródmieścia, budowę placów zabaw, nie wystartowała żadna
nasza firma. Skoro ktoś nie zgłasza się do przetargu,
to nie może mieć pretensji, że nie dostaje zleceń. Mówienie zatem, że nasze firmy są dyskryminowane, nie
polega na prawdzie. Na koniec chcę powiedzieć, że
postępowania przetargowe są wnikliwie kontrolowane przez Komisję Rewizyjną RM, NIK, Urząd Marszałkowski, UKS, RIO, a w niektórych przypadkach przez
inne organy kontroli państwa. Skończmy wreszcie
z mówieniem nieprawdy i powtarzaniem plotek o dyskryminowaniu miejscowych przedsiębiorców lub
„ustawionych” przetargach pod firmy, na przykład
z powiatu brzeskiego. Przecież to nie jest poważne.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
obejmujące okres sprawozdawczy (29.04.2011r. – 26.05.2011r.):
• W dniu 29 kwietnia Burmistrz spotkał się z mieszkańcami partnerskiej gminy Vechelde (Niemcy),
którzy przebywali w Polsce z trzydniową wycieczką krajoznawczą.
• W dniu 30 kwietnia odbył się kolejny międzynarodowy turniej dziecięcy o puchar Burmistrza Niemodlina.
• W dniu 5 maja Burmistrz spotkał się z użytkownikami ogrodów działkowych położonych przy ulicy Dąbrowszczaków w celu uzgodnienia terminu i przebiegu inwestycji polegającej na wymianie
sieci wodnej.
• Od dnia 10 maja Burmistrz spotykał się z dyrektorami niemodlińskich szkół w celu uzgodnienia
organizacji nowego roku szkolnego 2011/2012.
• W dniu 11 maja Burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy TAURON w celu omówienia przygotowania inwestycji polegającej na wymianie sieci wysokiego napięcia na terenie gminy.
• W dniu 12 maja Burmistrz spotkał się z przedstawicielem firmy KONCEPT w celu omówienia zamierzeń inwestora na działce kupionej od PKS Opole. W tym samym dniu Burmistrz spotkał się
z zespołem do spraw oświaty, podczas spotkania omówiono bieżące problemy placówek oświatowych.
• W dniu 13 maja Burmistrz spotkał się ze Starostą Opolskim w sprawie bieżących problemów funkcjonowania obu samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.
• W dniu 18 maja Burmistrz rozpatrzył wraz z zespołem uwagi do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
• W dniu 19 maja gościem Burmistrza był Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Tomasz
Kostuś. Podczas spotkania omówiono między innymi problemy związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej w Niemodlinie.
• W dniu 20 maja Burmistrz spotkał się z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w celu uzgodnienia stanowisk w sprawie przejęcia od agencji nieruchomości gruntowych.
• W dniu 22 maja Burmistrz uroczyście otworzył szlak ścieżek rowerowych wokół Niemodlina.
• W dniu 25 maja gościem Burmistrza był Prezes PZW w Niemodlinie Pan Zygmunt Bojarski. Podczas spotkania omówiono sfinansowanie nagród dla uczestników zawodów wędkarskich organizowanych przez to stowarzyszenie w 2011 roku.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108) ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi własność
Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 56.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 lipca 2011r.- do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel. 77 4606295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 12.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

IX Sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
– 26 maja 2011r.
W dniu 26 maja 2011r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła
się IX Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie. W porządku obrad znalazło się
m.in. rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych za 2010r. oraz w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Niemodlina za 2010r. Absolutorium
zostało udzielone Burmistrzowi jednogłośnie.
Poniżej uchwały podjęte w czasie
obrad sesji:
• uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Ośrodka Kultury w Niemodlinie za 2010 rok.
• uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie za 2010 rok.
• uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za 2010 rok.
• uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie
za 2010r.
• uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Niemodlin za 2010 rok.
• uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium za 2010 rok.
• uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie”.
• uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r. – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
na realizację inwestycji.
• uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 maja 2011r.
– w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego w Białej
przy ul. Moniuszki 8.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać
się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie.
Insp. GCR UM
w Niemodlinie
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r,
poz. 2108) ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00096325/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach
zabudowy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z przeznaczeniem nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 lipca 2011r.do godz. 14.00.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel. 77 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r,
poz. 2108) ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00096325/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach
zabudowy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008 r. – z przeznaczeniem nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać

w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 lipca 2011 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 – pok. nr 35
(tel. 77 4606295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 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 nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r,
poz. 2108) ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00096325/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach
zabudowy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008 r. – z przeznaczeniem nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 lipca 2011 r.do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel. 77 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina ogłasza
I nieograniczony
przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, oznaczonej nr
działki 1023/5 k. m. 12 o powierzchni 0,6043 ha; KW
nr OP1O/00076415/0.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie nieużytkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych
przy ul. Opolskiej działka nr 1023/5 znajduje się na terenie przeznaczonym pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe. Plan zakazuje lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.
Położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej
– drogi krajowej Opole-Nysa, w odległości ok. 4 km
od węzła autostrady A-4 w Prądach.
Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową
i elektryczną. Dostęp do mediów od strony ul. Opolskiej.
Sieć kanalizacyjna w trakcie budowy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości
znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok.
nr 36). Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606-295do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysię-

Bezpieczne kąpiele latem
Utrzymujące się wysokie temperatury zachęcają do rozpoczęcia radosnej kąpieli w jeziorze lub nad morzem. Kąpmy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i strzeżonych
przez ratowników, unikajmy tzw. „dzikich kąpielisk” zwłaszcza oznakowanych „zakazem
kąpieli”.
Na wakacje wyjeżdżamy chętnie nad wodę, ale zdarza
się, że zapominamy o zasadach bezpieczeństwa w wodzie.
Dlatego corocznie setki osób toną lub zostają kalekami.
Przed wodą trzeba czuć respekt. Nierzadko ofiarami stają
się doskonali pływacy, którzy pozwalają sobie na brawurę.
Pamiętajmy jednak o kilku podstawowych zasadach,
które zapewnią Tobie i Twoim dzieciom nie tylko wesołą, ale
i bezpieczną, zdrową kąpiel:
1. kąpmy się zawsze w miejscach oznakowanych jako
dozwolone do kąpieli. Tzw. „dzikie” kąpieliska mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona;
2. zwróć szczególną uwagę na dzieci, które nie umieją pływać i nie puszczaj ich do wody razem z grupką, która pływa doskonale;
3. pełną satysfakcję z kąpieli możemy mieć wtedy, gdy
czuwa nad nami ratownik WOPR – świadczy o tym biała
flaga nad kąpieliskiem. Gdy flaga jest czerwona lub jej nie
ma – kąpiel jest zabroniona.
4. nie wolno pływać zaraz po jedzeniu. Należy odczekać około dwóch godzin, aby móc bezpiecznie się kąpać;
5. nie można wchodzić do wody, gdy jest się mocno
rozgrzanym słońcem np. opalaniem – grozi to szokiem
termicznym i omdleniem. Przed wejściem do wody trzeba
schłodzić okolicę serca, karku. barków i twarzy;
6. jeśli przed kąpielą dziecko przebywało dłuższy czas
na słońcu najpierw ochładzamy jego ciało np. pryskając wodą przed zanurzeniem całego ciała;
7. pierwsza kąpiel nie powinna trwać dłużej jak 15 minut (rozgrzewka, przyzwyczajenie się do niższej niż otoczenie temperatury wody);

cy złotych). Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie
do 5 września 2011r. Za termin wniesienia wadium
uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby
rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika
jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może
nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra
Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2011r.
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, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto
koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NIEMODLINA
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin”
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 20.06.2011r. – 02.08.2011 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, w godzinach: 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 28.07.2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49100 Niemodlin, o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) osoby prawne, fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi
należy składać na piśmie do Burmistrza Niemodlina
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 02.09.2011 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46
ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania
się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej do dnia 02.09.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Niemodlina.

8. absolutnie nie wolno kąpać się po spożyciu alkoholu. Najczęściej toną osoby pijane;
9. nadmierna brawura w wodzie spowodowała niejedno nieszczęście. Lepiej nie próbować przepływać rzekę
wpław czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
10. skoki do wody, nawet znanej, z dużej wysokości są
niebezpieczne – grożą urazem głowy lub kręgosłupa. Gdy
dno i głębokość są nieznane jest to czyste samobójstwo.
Również niebezpieczne są skoki z niedużej wysokości, ale
do wody płytkiej;
11. uprzedzamy dzieci, żeby nie bawiły się „w topienie”, „atak rekina”, „podtapianie” itp. Z dala od oczu ratownika – takie zabawy mogą się skończyć tragicznie;
12. rodzice dzieci nie mogą spokojnie leżeć na kocu,
gdy ich pociechy kąpią się w wodzie. Wystarczy moment,
aby dziecko stało się ofiarą wody. Dlatego zawsze jedno
z rodziców musi czuwać bezpośrednio nad kąpiącym się
maluchem;
13. gdy korzystamy ze sprzętu pływającego (rowery wodne. kajaki, łódki) zakładajmy zawsze kapok, nawet
gdy mamy kartę pływacką. Dzieci na sprzęcie pływającym muszą zawsze obowiązkowo być ubrane w kapok.
Kapok daje nam gwarancję, że gdy wypadniemy do wody utrzymamy się na jej powierzchni;
14. gdy w wodzie złapie nas bolesny skurcz mięśni nie
wolno wpaść w panikę. Wzywajmy pomocy, gdy jest ktoś
kto może jej udzielić. W przeciwnym razie trzeba położyć
się na plecach, spokojnie oddychać i spróbować zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie
wyprostować nogę w kolanie.

Burmistrz Niemodlina

Bezpieczna zabawa w wodzie nie musi oznaczać otoczenia grupki dzieci całą rzeszą ratowników z lornetkami
– ale musi być tak zorganizowana, żeby nikomu nie stała
się krzywda.
Pamiętając o tych zasadach z pewnością bezpiecznie
spędzimy urlop nad wodą.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na okres 3 lat, stanowiącej część
działki nr 656 o pow. 512 m² położonej
w Niemodlinie (jako teren zieleni).

Inspektor GCR
UM w Niemodlinie

Informacji udziela się w pokoju nr 35
tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.

BURMISTRZ NIEMODLINA
Mirosław Stankiewicz

Wydarzenia
Katarzyna i Rafał Dolakowie

Zawody wędkarskie
Dziewięćdziesięciu jeden uczestników
(dzieci w wieku od 3 do 15 lat) wzięło
udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Polski Związek Wędkarski Koło Niemodlin. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami biorą udział w zawodach i wciąż zdobywa nowych sympatyków – mówi Prezes
PZW Koło Niemodlin Zygmunt Bojarski, organizator konkursu od pierwszej edycji,
czyli 1975 roku.
W niedzielę 5 czerwca br. od godz. 8.00 trwały zapisy na listę, po którym nastąpiło losowanie
stanowisk. Łowienie ryb na Ścinawie Niemodlińskiej rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało
do godz. 11.00 Około południa nastąpiło podsumowanie konkursu – ważenie i mierzenie ryb,
a następnie uroczyste wręczenie pucharów
w dwóch konkurencjach: największa ilość złowionych ryb i największa ryba. Bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Mucha, który w pierwszej kategorii konkursowej zdobył 1500 punktów (1 gram – 1
punkt) i oprócz pucharu zdobył nagrodę główną
(rower górski) ufundowaną przez Seweryna Krajewskiego. Równorzędną nagrodę – puchar za zajęcie I miejsca i nagrody rzeczowe otrzymali także: Bar tosz Grządziel (1315 punktów) i Oliwier
Pałasz (1260 punktów). W pierwszej dziesiątce
znaleźli się: Kamil Jarząbkowski (980 punktów),
Mieszko Paluch (615 punktów), Justyna Staniak
(525 punktów), Szymon Brzeczek (500 punktów),
Paweł Walas (410 punktów), Maja Szproch (330
punktów) i Wiktoria Gajewska (195 punktów). Największą rybę złowił Mieszko Paluch (leszcz o wadze 490 g) zdobywając puchar w tej kategorii
i nagrodę rzeczową.
Wśród nagród ufundowanych przez Urząd Miejski w Niemodlinie, Okręg PZW Opole, Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, KOSD Niemodlin, PSS Społem Niemodlin, Seweryna Krajewskigo, Ryszarda Błaszczuka, Romana Polańskiego, Barbarę Ziembowską, Henryka Lipczak i Janusza
Stawińskiego, Mariana Oleksę, Pawła i Ryszarda Kuśmirskich, Elżbietę i Grzegorza Krawczuków, Teresę
i Ryszarda Pietroń, Krzysztofa Zwolińskiego i Rafała
Czubek znalazły się: puchary, wędki, pokrowce, podbieraki, siatki. Dodatkowo każde dziecko za udział
w konkursie otrzymało paczkę ze słodyczami oraz gorący poczęstunek.
Red.

Dzień Dziecka z Klubem 2000
W dniu 28 maja 2011 r. na boisku Orlika w Niemodlinie odbył się Dzień Dziecka z Klubem 2000,
w którym rozegrano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Klubu Ryszarda Żaka.

Udział w nim wzięły drużyny dziewcząt i chłopców szkół podstawowych z terenu gminy Niemodlin. Prezes Ryszard Żak po uroczystym otwarciu
turnieju, przywitaniu wszystkich uczestników i gości,
wśród nich m.in. Burmistrza Niemodlina Mirosława
Stankiewicza, zaprosił do wspólnej rywalizacji z zachowaniem zasad fair-play.
To już kolejny Dzień Dziecka organizowany przez
działaczy i członków Klubu 2000, w który angażują
się również zaprzyjaźnione z Klubem instytucje i firmy naszej gminy. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie, Ośrodek Kultury w Niemodlinie, PSS Społem Niemodlin, Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski Gruszka M. Witkowski T. oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
Po rozegraniu dziesięciu meczów wyniki
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabinie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Graczach
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
(drugi zespół).
W rywalizacji dziewcząt Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie wygrała ze Szkołą Podstawową
nr 2 w Niemodlinie.
kk

Z Ryszardem Żakiem, prezesem
Klubu 2000, rozmawia
Katarzyna Knieja
Puls Niemodlina: Proszę opowiedzieć
o działalności Klubu 2000.
Ryszard Żak: Klub powstał jesienią 1999 roku, byliśmy w przededniu nowego millenium – roku 2000, stąd taka nazwa – „Klub 2000”. Klub powstał bardzo spontanicznie, w rozmowach pomiędzy
znajomymi doszliśmy do wniosku, że warto zrobić
coś w Niemodlinie bez zbytnich formalności, rejestracji, jesteśmy klubem nie stowarzyszeniem, które musi być zarejestrowane.
Członkostwo w naszym Klubie jest dobrowolne,
może należeć do niego każdy, kto wyrazi taką chęć,
kto ma dobrą opinię i zasługuje na powszechny szacunek. Przede wszystkim są to niemodlińscy przedsiębiorcy, ale nie jest to warunek. Warunek jest taki,
że powinien być to mieszkaniec gminy Niemodlin.
W naszych szeregach są, jak już wspomniałem,
przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, dyrektor banku,
przekrój i struktura jest bardzo różnorodna. Ja jeszcze kilka lat temu pracowałem, teraz jestem na emeryturze, oprócz mnie jest jeszcze kilku emerytów
w Klubie.
Puls Niemodlina: Ilu członków liczy
Klub 2000?
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Ryszard Żak: Oficjalnie jest ponad siedemdziesięciu członków, z tego czynnych jest ponad trzydziestu. To się zmienia w różnych konfiguracjach,
z tego względu, że część kolegów pracuje zawodowo,
wyjeżdża za granicę, a mamy taką zasadę, że kto raz
został przyjęty do klubu, to nie zostaje z niego wykreślony. Chyba, że sam przyjdzie i zrezygnuje z członkostwa. Takiego przypadku do tej pory nie mieliśmy.
Są okresy w życiu każdego, związane z pracą, z obowiązkami rodzinnymi, które sprawiają, że ktoś jest
mniej aktywny, ale generalnie jest ponad trzydziestu
ludzi uczestniczących w Klubie.
Puls Niemodlina: Czy mają Panowie
swoją stałą siedzibę?
Ryszard Żak: Nie, spotykamy się w różnych
miejscach. W zależności od okoliczności, spotkania
nasze są formalne i mniej formalne. W Klubie są sami panowie, nie przewidujemy zmiany pod tym
względem. Natomiast przynajmniej dwa razy do roku organizujemy spotkania, w których uczestniczą
również panie.
Puls Niemodlina: Na czym polegają
Wasze spotkania, czym Panowie się zajmują?
Ryszard Żak: Najważniejszym naszym zadaniem jest pomagać sobie wzajemnie w bardzo wielu sprawach, taki był nasz cel. W Niemodlinie mieszkamy, tutaj żyjemy, tu pracujemy, powinniśmy się
integrować.
Wspieramy też różne inicjatywy społeczne, monitorujemy to, co się dzieje w gminie. Członkowie naszego Klubu często uczestniczą w obradach Rady
Miejskiej w Niemodlinie, chcemy wiedzieć na bieżąco co się dzieje. Do niedawna mieliśmy jeszcze w Klubie radnych miejskich, po ostatnich wyborach trochę
się to zmieniło, akurat ci koledzy nie weszli w skład
nowej Rady. Także troszeczkę nasz dostęp do informacji się ograniczył. Ale chodzimy na sesje Rady i jesteśmy na bieżąco z problemami gminy Niemodlin.
Mamy dobry kontakt z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem, który często pyta
naszych członków o zdanie w różnych istotnych sprawach. Współpracujemy z różnymi instytucjami, jednostkami gminnymi, szkołami. Już od wielu lat organizujmy turnieje z okazji Dnia Dziecka. Robimy to
zawsze w sobotę, ponieważ wielu z nas pracuje i możemy rezer wować zawsze ten jeden czerwcowy
weekend tuż przed lub po Dniu Dziecka, w zależności od tego jak to się układa w kalendarzu.
Puls Niemodlina: Czyli nadal zamierzacie kontynuować tradycję organizowania
Dnia Dziecka z Klubem 2000?
Ryszard Żak: Myślę, że tak. Oprócz tego organizujemy także turnieje mikołajkowe, gdyż uważam, że należy pomagać szkołom przy tego typu imprezach. My się finansujemy ze składek, finanse
nasze są na tyle wystarczające, że możemy sobie pozwolić na organizację takich imprez, na zapewnienie
pucharów, jakichś drobnych upominków.
Jeżeli jest taka potrzeba, to od czasu do czasu wspieramy również jakieś inne akcje charytatywne. Ale to jest bardzo indywidualna sprawa, każdorazowo dokładnie analizowana na naszych
zebraniach.
Mamy dobry kontakt z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie Janem Janikiem,
dzięki temu udaje nam się sprawnie przeprowadzać organizację turniejów, m.in. właśnie z okazji
Dnia Dziecka. Ta współpraca dobrze nam się układa. Od strony spor towej organizacją tegorocznego Dnia Dziecka zajął się dyrektor Janik i Szkoła
Podstawowa nr 1, my wsparliśmy finansowo ten
turniej.
Puls Niemodlina: Dziękuję za rozmowę.
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Rodzinny festyn
w Przedszkolu „Bajka”
Tradycją Przedszkola nr 1 „Bajka”
w Niemodlinie jest coroczne organizowanie w miesiącu maju – Festynu Rodzinnego
z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka.
W bieżącym roku szkolnym Festyn miał miejsce
w dniu 28.05.2011r. Celem takich imprez jest przede
wszystkim integrowanie środowisk: rodzinnego, lokalnego i przedszkolnego. Jest to zawsze uroczystość
otwarta i promująca naszą placówkę na zewnątrz.
Dokładamy wszelkich starań, aby była to impreza
pełna radości oraz aktywnie spędzonego czasu przez
dzieci i ich rodziców.
Festyn rozpoczął się miłym akcentem – częścią
artystyczną, podczas której wszystkie grupy prezentowały swoje umiejętności wokalno-muzyczno-taneczne. Były to bardzo ciekawe i barwne przedstawienia, wzbogacone o piękne stroje i rekwizyty.
Występy były niezwykle emocjonujące, wzbudzały radość i wzruszenie rodziców. Część artystyczna została zakończona pięknymi życzeniami i wręczeniem
upominków.
Rodzice wspólnie z ukochanymi pociechami mogli skorzystać z bogatej oferty imprezy. Można było
przyjemnie posiedzieć w kawiarence, która serwowała pyszne ciasta, gofry, popcorn, napoje, pierogi,
pieczoną kiełbasę, kaszankę oraz chleb ze smalcem
i ogórkiem. Dla chcących spędzić czas kreatywnie zostały zorganizowane zawody sportowe oraz konkurs
plastyczny pod hasłem: „Czyste powietrze wokół
nas”. Umiejętności wokalne można było zaprezentować w konkursie piosenki. Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie.
Jako organizatorzy staraliśmy się, by panował
radosny klimat, nie brakowało atrakcji. Cieszymy
się, że mogliśmy umożliwić bliski kontakt dzieci ze
swoimi rodzicami w miejscu przyjaźnie nastawionym i otwartym dla każdego dziecka i każdego rodzica – jakim jest nasze przedszkole.
Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania wychowanków i rodziców, sądząc po uśmiechniętych
buziach dzieci i pięknych słowach uznania przekazywanych nam przez rodziców. My ze swojej strony
dziękujemy Państwu za Waszą obecność i serdecznie
zapraszamy za rok.
mgr Anna Nawrat, mgr Ewa Tomków

Święto rodziny w Przedszkolu
nr 2 w Niemodlinie
W dniu 27 maja obchodziliśmy Święto
Rodziny, lecz deszczowa pogoda nie pozwoliła na zaprezentowanie wszystkich
atrakcji, przygotowanych na placu zabaw.
Rodzice podziwiali swoje pociechy w czasie występów przygotowanych specjalnie dla mamy i taty

w salach zabaw. Zostali również obdarowani prezentami samodzielnie przygotowanymi przez dzieci. Celem takiego spotkania całej rodziny w przedszkolu,
oprócz integracji wszystkich uczestników, było
wzmacniania więzi rodzinnych poprzez wspólne
przeżywanie przyjemności oraz uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek
z okazji święta mamy i taty.
Czerwiec rozpoczyna się świętem wszystkich
dzieci. Tak też było w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie.
Dzieci dostały słodkie upominki, była wesoła zabawa na placu zabaw - Dzień Sportu, były też nagrody
w postaci medali za wspólną rywalizację. Cele, które
przyświecały nauczycielkom zostały osiągnięte, a mianowicie: integrowanie grup przedszkolnych, propagowanie bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu,
zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenie
sprawności działania i komunikowania się w grupie,
wzbogacanie przeżyć poprzez współzawodnictwo.
W następnym tygodniu, 7 czerwca, była wspaniała, słoneczna pogoda, zorganizowaliśmy zabawę
dzieci z udziałem klaunów. Była to zabawa pełna humoru, konkursów, muzyki oraz tańca.
Dziękujemy wszystkim rodzicom oraz sponsorom za współpracę.
Teresa Radziszewska

Bo najważniejsza
jest Rodzina

piękny, pełen kolorów, wzruszających wierszy, piosenek występ dzieci.
Przy dźwiękach piosenki „Cudownych rodziców
mam” dzieciaki wręczyły wspaniałe upominki wykonane przez pierwszaków oraz ufundowane przez firmę Euromat, a zorganizowane przez państwa Stawińskich.
Po występach przyszedł czas na poczęstunek
i sportowe konkurencje rodzinne, gdzie we wspólnych rozgrywkach wzięły udział grupy składające
się z rodzica ze swym dzieckiem. Zaczęła się zabawa
pełna uśmiechu i radości. Było przeciąganie liny,
przewróć – postaw butelkę, przejście przez szarfy,
przekładanie piłki, rzut do celu, kręcenie na małym
i dużym hula – hop., itp. W niektórych konkurencjach
brały udział również babcie i rodzeństwo. Do przeciągania liny zaproszony został pan dyrektor.
Na zakończenie każda rodzina otrzymała pamiątkowy medal przygotowany przez jednego z tatusiów Jarosława Kownackiego. Kochane mamy zapewniły wszystkim uczestnikom poczęstunek pełen
rozmaitych łakoci, a cudowni tatusiowie serwowali
smaczną kiełbaskę z grilla.
Czas dzieciństwa jest najpiękniejszym i najbardziej beztroskim okresem w całym życiu człowieka.
Pamiętajmy o tym i niech wszystkie dzieci cieszą się
nim jak najpełniej i jak najdłużej.
Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie tej imprezy serdecznie dziękuję.
Wychowawczyni: Barbara Kołodyńska

„Zdrowo – jarzynowo – sportowo” – Dzień Dziecka w Jedynce

Pod takim hasłem 2 VI 2011r. odbył
się Pierwszy Piknik Rodzinny uczniów i rodziców klasy Ib ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie, nad którym czuwała
wychowawczyni Barbara Kołodyńska,
a nad oprawą techniczną pan Roman
Oszywa.
Okazja była wyjątkowa: 26 maja wszystkie mamy obchodziły swoje święto, 23 czerwca, swój dzień
świętowali tatusiowie, a 1 czerwca swoje święto
miały dzieci. Pierwszym Piknikiem Rodzinnym uczczono więc wszystkie uroczystości, „bo najważniejsza
jest Rodzina”. Zaproszonym gościem był Pan dyrektor Jan Janik.
Celem tego wyjątkowego spotkania była integracja społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej
z rodzicami, wzmocnienie aktywności uczniów, zachęcanie rodziców do częstego i konstruktywnego
udziału w życiu szkoły i do udziału w procesie wychowawczym oraz ukazywanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego. Szczególnie w czasach, kiedy rodzice są tak bardzo zapracowani, a dzieci
większość czasu spędzają przed komputerem, znalezienie czasu na wspólne świętowanie i zabawę
w gronie rodzinnym jest bardzo ważne.
Całej imprezie towarzyszyła dobra zabawa
i piękna pogoda, choć wcześniej obawiano się, ze
spadnie deszcz. Tłumnie zgromadzeni na boisku
szkolnym rodzice, dziadkowie, rodzeństwo obejrzeli

W kalendarzowym Dniu Dziecka wszystkie dzieci oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. To ich dzień.
Najmłodsze dzieciaki ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie obchodziły swoje święto pod hasłem „Zdrowo – jarzynowo – sportowo”. Nad całością czuwały wszystkie wychowawczynie klas 0 – III.
Celem tej imprezy była integracja środowiska
uczniowskiego, popularyzacja sportu i zdrowego odżywiania, rywalizacja w duchu „fair play”. Cała uroczystość szkolna rozpoczęła się apelem. Z ciekawym
programem wystąpili uczniowie klasy II b.
Potem zaczęły się sportowo – jarzynowe zmagania między uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich. Swoje konkursy miały też zerówkowicze. Do każdej konkurencji wykorzystane zostały warzywa lub
owoce. Wszyscy zawodnicy dzielnie się spisali a koledzy i koleżanki z klasy mocno im kibicowali. Na zakończenie odbył się mecz piłki nożnej klas drugich.
Po zaciętej walce wygrali uczniowie klasy II a.
Każdy uczestnik konkursu dostał słodki upominek
zasponsorowany przez Radę Rodziców, a klasy pamiątkowe dyplomy. Mimo deszczu, był to dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych dni w roku.
Barbara Kołodyńska

Edukacja

Pożegnanie gimnazjalistów
Zespołu Szkół w Niemodlinie

Statuetki rozdane
W dniu 20 czerwca 2011 r. w Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych
i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011
oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Niemodlinie – Mariuszem Nieckarzem, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz rodzice uczniów
wyróżnionych.
Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem
„Najlepsi z najlepszych”:
1. Paulina Żmuda uczennica Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
2. Tomasz Zwarycz uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
3. Joanna Jabłońska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach,
4. Paulina Dec uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie,
5. Jakub Kaliciński uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach,
6. Joanna Kociołek uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach.
Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę
z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych.
Uczniowie naszych szkół przystąpili do 14 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 126 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Współzawodnictwo uczniów dało szansę przede
wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań,
a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy.
Z ogólnej liczby 948 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 99 uczniów
szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pana Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania
i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Podczas uroczystego spotkania Pan Burmistrz
gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym
oraz życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku
w czasie wakacji.
Małgorzata Kochanek
Zastępca Dyrektora ZEFO

Na zakończenie edukacji w Publicznym
Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie,
jak co roku, najlepszym absolwentom Szkoły wręczono Medale Chrobrego. Uroczystość odbyła się w dniu 21 czerwca 2011 r.
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Uczniowie nagrodzeni zostali w ośmiu kategoriach: humanista – Wiktoria Pacholik z klasy III a, poliglota – Patrycja Gorczowska z klasy III b, artystka
– Dorota Zysiak z klasy III a, aktywista i społecznik
– Anna Zielińska z klasy IIIa, sportowiec – Mateusz
Mierzwiak z klasy III d, naukowiec – Wojciech Nachtigall z klasy III a, osoba pozytywnie zakręcona – Urszula Mazur z klasy III b.
W drugiej części uroczystości Wicestarosta Powiatu Opolskiego – Leonarda Płoszaj wręczyła statuetkę Najlepszej Absolwentce Gimnazjum, którą
została Urszula Mazur z klasy III b. Na scenie uczennicy towarzyszyli rodzice. Gratulacje złożyła im także Dyrektor Szkoły Barbara Panecka.
W kolejnym punkcie programu nagrodzeni zostali uczniowie, którzy otrzymali średnią ocen
na świadectwie powyżej 4,75.
Pozostałym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły wręczyli wychowawcy.
Wieczór upłynął w radosnej atmosferze, nie brakowało również wzruszających pożegnań nauczycieli z uczniami, serdecznych życzeń i wzajemnych
podziękowań.
kk

Pożegnanie absolwentów
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Chrobrym
W piątek 10 czerwca w Zespole Szkół
w Niemodlinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy pierwszej ZSZ pod kierunkiem wychowawcy p. Waldemara Juzwy. W tym
roku mury naszej szkoły zawodowej opuściło 43 absolwentów o różnych specjalnościach. Na uznanie zasługuje fakt, że aż 10 osób otrzymało nagrody za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przystępuje do zewnętrznych egzaminów zawodowych,
które składają się z pisemnego testu i części praktycznej, sprawdzającej stopień opanowania umiejętności zawodowych. W zależności od wybranego zawodu egzaminy pisemne można zdawać w szkole
macierzystej lub w miejscu wskazanym przez cech.
Tegoroczny egzamin pisemny dla 4 kucharzy małej
gastronomii i 12 sprzedawców odbył się już 13
czerwca br.
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie. Od wielu lat kształci młodzież w klasach wielozawodowych z dowolnie wybranym językiem obcym. Nasi uczniowie są zatrudnieni u swoich
pracodawców, gdzie poznają tajniki danego zawodu,
a w szkole pogłębiają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Dodatkowo są kierowani przez szkołę
na specjalistyczne kursy zewnętrzne.
Warunkiem przyjęcia do ZSZ jest złożenie podania wraz z pisemnym zaświadczeniem od praco-
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dawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
od 1 września 2011r. Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej są dostępne na szkolnej stronie internetowej www.zs.niemodlin.org. Zapraszamy!
Elżbieta Woźniak

Na zakończenie
edukacji przedszkolnej
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły 6latki z Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie swoim rodzicom. W dniu 8 czerwca
br. na deskach Ośrodka Kultury w Niemodlinie zaprezentowały opowieść: „Dawno temu na Dzikim Zachodzie”, przygotowaną
przez wychowawczynię Barbarę Miler.
W muzykę, zaczerpniętą z klasyki westernu, został wpleciony wątek przyjaźni pomiędzy kowbojami
a czerwonoskórymi mieszkańcami prerii. Dzieci wykazały się umiejętnościami aktorskimi, tanecznymi
i wokalnymi.
„Nasze miejsce jest tu w Niemodlinie, ale gdzie
poprowadzi nas przyszłość jeszcze nie wiemy…” – te
słowa wypowiedziane przez 6- letnią Julię zamknęły
pewien etap edukacji dzieci. Przedstawienie uwieńczyło czteroletni pobyt dzieci w przedszkolu. Dyrektor placówki – Teresa Radziszewska wręczyła absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Były
brawa, uściski, łzy wzruszenia.
Wychowawcy grupy Barbara Miler i Aleksandra
Grabowska pragną podziękować rodzicom przedszkolaków za wiele miłych słów skierowanych pod adresem
nauczycieli, jak również za zaangażowanie rodziców
w przygotowanie uroczystości. Wspólnie spędzony
dzień na długo pozostanie wszystkim w pamięci.
Podziękowania składamy również panu Piotrowi
Sopel za pomoc w przygotowaniu oprawy muzycznej
do przedstawienia.
Barbara Miler

Spotkania z nauką i techniką
W ostatnim tygodniu maja gimnazjaliści – członkowie koła technicznego, działającego w Zespole Szkół w Niemodlinie,
uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego.
W poniedziałek 23 maja wzięli udział w warsztatach naukowych zorganizowanych przez pracowników
opolskich uczelni w ramach 9 Opolskiego Festiwalu
Nauki. Na dobry początek wszyscy przypomnieli sobie podstawowe prawa fizyki, wykonując samodzielnie proste doświadczenia na przygotowanych do tego celu stanowiskach. Tutaj uczniowie mogli dowoli
łączyć, naciskać, wykręcać, skręcać czyli wszystko to,
czego normalnie w szkole robić nie wolno.
Po tej intelektualnej rozgrzewce nastąpiły pokazy „wiedzy tajemnej” w wykonaniu zawodowych fizyków. Z ciekawszych i raczej rzadko stosowanych
w szkole doświadczeń można wymienić: wbijanie
gwoździ bananem, „kopanie prądem” i wysadzanie
plastikowej butelki.
Po tych emocjach wizyta w laboratorium wysokich napięć Politechniki Opolskiej była jak bułka
z masłem, nawet napięcie rzędu kilkudziesięciu kV nikogo już nie wystraszyło.
(ciąg dalszy na str. 16)
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(dokończenie ze str. 15)
Kolejna edukacyjna wycieczka odbyła się
w czwartek 26 maja w ramach Dni Otwartych PGE
Elektrowni Opole. Dzięki temu można było zwiedzić
najważniejsze obiekty i na własne oczy zobaczyć, jak
wytwarza się prąd elektryczny na skalę przemysłową.
Tym razem największym hitem były kaski, które
przez cały czas należało nosić. To chyba dlatego nie
wolno robić zdjęć na terenie elektrowni. Nam szczęście dopisało, bo naszej grupie towarzyszyli dziennikarze z portalu 24opole. pl, którzy legalnie wykonali parę fotek.
Elżbieta Woźniak

Pierwsze prawo jazdy
W dniu 7 czerwca w Zespole Szkół
w Niemodlinie odbył się egzamin na karty
rowerowe i motorowerowe. Przystąpiło
do niego 37 uczniów, głównie z klas gimnazjalnych.

Para może więcej
W Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbył się międzygimnazjalny konkurs matematyczny pn. „Para
może więcej”, zorganizowany pod patronatem Starosty Powiatu Opolskiego.
Wystar towało w nim 16 par gimnazjalistów
z Niemodlina, Graczy, Tułowic i Dąbrowy Niemodlińskiej. Każda z drużyn musiała zmierzyć się z zadaniami logicznymi, szyframi, rebusami, krzyżówkami
i układankami. Na rozwiązanie 31 zadań uczniowie
mieli 60 minut. Rezultaty pracy oceniała komisja,
w skład której wchodzili nauczyciele ze wszystkich
startujących szkół.
Wyniki konkursu prezentują się następująco:
I miejsce: Tomasz Gruca i Bartłomiej Jóźków
z PG ZS w Dąbrowie Niemodlińskiej
II miejsce: Wojciech Kamiński i Bartosz Wach
z PG ZS w Niemodlinie
III miejsce: Zuzanna Banaś i Przemysław Rusnak z PG ZS w Niemodlinie
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Opolskiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy
za rok.
Relacja z konkursu w formie prezentacji multimedialnej znajduje się na szkolnej stronie internetowej www.zs.niemodlin.org w zakładce KONKURSY
MATEMATYCZNE.
Elżbieta Piętka

Cała Polska czyta dzieciom
Egzamin składał się z trzech etapów: pisemnego testu z przepisów ruchu drogowego, jazdy
po placu i testu z zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdą część poprzedzało odpowiednie szkolenie. Zmagania rozpoczęły się pisemnym testem,
w którym można było zrobić tylko 5 błędów na 25
pytań. Niektórzy uczniowie musieli skorzystać z ustnej poprawki, ale ostatecznie uzyskali akceptację
egzaminatora i mogli przystąpić do części praktycznej – jazdy po placu manewrowym. Tutaj emocje były największe. Należało opanować skuter, ale
przede wszystkim stres, spowodowany komentarzami kibiców.
Pierwsze dwie części egzaminu przeprowadził
egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu p. Leon Czarnecki, z którym nasza
szkoła współpracuje już od wielu lat. Wsparcie medyczne zapewniała p. Magdalena Lewicka – pielęgniarka dyplomowana, która również prowadziła
szkolenie i egzamin z zasad udzielania pierwszej
pomocy. Nad bezpieczeństwem uczestników i sprawnym przebiegiem całej imprezy czuwał nasz szkolny
pedagog Tomasz Wajda, któremu pomagali Marta
Myśliwiec i Sebastian Dziwak.
Ostatecznie uprawnienia do kierowania rowerem lub motorowerem uzyskało 30 uczniów. Ci, którym się nie powiodło mogą skorzystać z ofer ty
WORD w Opolu i samodzielnie umówić się na egzamin w innym terminie, szczegółowe informacje dostępne są na www.word.opole.pl
To już ostatni tego typu egzamin przeprowadzony w szkole. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już kart
motorowerowych tylko prawo jazdy kat. AM,
a uprawnienia do egzaminowania będą miały tylko
placówki WORD.
Elżbieta Woźniak

W dniu 2 czerwca w Miejsko Gminnej
Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbył
się już X Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom, na który przybyła grupa przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 2
w Niemodlinie.

czu”, a na zakończenie nasi milusińscy otrzymali
słodkości.
Spotkanie wprawiło wszystkich w dobry humor,
a także przypomniało, jak ważne i pożyteczne jest
czytanie książek.
Dorota Olszewska

Spotkanie autorskie
z Barbarą Kosmowską
W środę, 8 czerwca, w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Niemodlinie oraz
w filii bibliotecznej w Graczach odbyły się
spotkania autorskie z Barbarą Kosmowską
– autorką książek dla młodzieży i dorosłych.

W środę 8 czerwca w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie oraz Filii bibliotecznej
w Graczach odbyły się spotkania autorskie z panią
Barbarą Kosmowską – autorką książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci, laureatką licznych nagród
i wyróżnień w konkursach poetyckich.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół: SP Nr 2 w Niemodlinie oraz SP
w Graczach. Pisarka miała świetny kontakt z przybyłymi, odpowiadała na zadawane pytania dotyczące
zarówno swojej twórczości, jak i życia prywatnego.
Na zakończenie uczniowie otrzymali dedykacje
wraz z autografami, a wszyscy chętni mogli pozować
do pamiątkowego zdjęcia z zaproszonym gościem.
Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki
wszystkich, którzy pragną zapoznać się z książkami
pani Barbary Kosmowskiej.
Dorota Olszewska

„Parasol nie chroni od łez” –
Taka myśl przyświecała ostatniemu
(już piętnastemu!) wieczorowi poezji w graczewskiej szkole. Tym razem spotkanie ze
sztuką poświęcone zostało w zupełności
twórczości Jonasza Kofty.
Spotkanie rozpoczęło się piosenką „Cała Polska
czyta dzieciom” oraz popularnym wierszem Juliana Tuwima pt.: „Lokomotywa”. Następnie dzieci wysłuchały wesołych i zabawnych wierszy naszych polskich pisarzy tworzących dla najmłodszych, które
przeczytali zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu gminy: pani sekretarz Zdzisława Bartków,
pani Zofia Osijewska, pani Małgorzta Kochanek i pani Barbara Wydra.
Ponadto przedszkolaki odgadywały tytuły bajek
z zaprezentownych ilustracji, wykonały puzzlowe lokomotywy (prace zostały wyeksponowane na wystawce w Bibliotece) oraz wzięły udział w zabawach
i konkursach na tę okazję przygotowanych, m.in.
„wesołe samoloty”, „tańczące dłonie”, „krople desz-

Któż z nas nie zna takich utworów jak: „Jej portret”, „Do łezki łezka”, „Samba przed rozstaniem”.
Podczas wieczoru można je było usłyszeć nie tylko
w wersji recytowanej. Kilka pięknych tekstów Kofty
wyśpiewały zebranym dwie utalentowane gimnazjalistki: Marlena Borowicz (przygotowana przez panią Bogumiłę Sanojcę – Tułę) i Magdalena Skaza (przygotowana przez pana Zenona Kulczyńskiego,
który również towarzyszył jej podczas występu grając na gitarze).
Jak każde wiosenne spotkanie z poezją, również to, połączone zostało z konkursem recytatorskim. Uczestników konkursowych zmagań oceniało
profesjonalne jury w składzie: poeci – pani Ewa Maj
– Szczygielska, pan Edmund Borzemski oraz polonist-

Edukacja
Wolontariusze wraz z opiekunem zawsze z ciężkim sercem wracają z tych eskapad, bo chciałoby się
dzieciakom nieba przychylić. Pociesza nas myśl, że
już wkrótce znowu się spotkamy…
Opiekun wolontariatu:
Aleksandra Korzeniowska

Z wizytą
u Burmistrza Niemodlina
ki – pani Beata Homontowska i pani Aleksandra
Korzeniowska. Najlepsze okazały się dziewczyny:
Paulina Judasz (miejsce I), Paulina Juzwa (II) i Ela
Dżaluk (III). Recytatorem publiczności została Ania
Krajewska.
Piętnaste graczewskie spotkanie z poezją zorganizowały panie: Joanna Teodorowicz, Beata Sądel
i Katarzyna Kristman. Trzeba jednak zaznaczyć, że
nie byłoby ono tak udane, gdyby nie pomoc i życzliwość wielu innych osób: pana Wiesława Nicponia,
który z wyjątkową sprawnością (przysługującą tylko
wuefistom) wykonał wszystkie prace wysokościowe;
pana dyrektora Eugeniusza Świątka, który wspiera
organizatorów duchowo i fizycznie; państwa Oleksów wspierających poezję finansowo; pana Karola
Biskupa oświetlającego młodych artystów; pani Ewy
Rehlis, która przykryła słońce i ofiarowała nam trochę mroku (bez którego wieczór nie byłby wieczorem); pana Jarosława Kopija i Urzędu Miasta i Gminy sponsorujących upominki dla zwycięzców oraz
pana radnego Edwarda Jedry, który nie pierwszy raz
pojawił się na spotkaniu ze słodką niespodzianką dla
recytujących.
Szczególne podziękowania należą się również
wiernej publiczności, która jak zwykle nie zawiodła
(panu burmistrzowi Mirosławowi Stankiewiczowi,
przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Mariuszowi Nieckarzowi, dyrektorom obu graczewskich
szkół – pani Iwonie Trawce i panu Eugeniuszowi
Świątkowi; państwu Oleksom, pani sołtys Zofii
Osijewskiej, obecnym i emerytowanym nauczycielom, rodzicom, absolwentom szkoły i pani Irenie
Bieleckiej).
Publiczność dowiodła, że w dzisiejszych, mało
poetyckich czasach, poezja jest dla niektórych jeszcze ważna. Prócz strawy duchowej słuchaczom dostarczono też prawdziwej poezji smaku. W poetyckiej
kawiarence można było bowiem zjeść kawałek pysznego, domowego sernika i napić się kawy.
Organizatorki:
Joanna Teodorowicz i Beata Sądel

Z wizytą w Domu Dziecka
w Strze
gowie
Już 10 lat wolontariusze graczewskiego gimnazjum z Klubu Czystych Serc odwiedzają podopiecznych Domu Dziecka
w Strzegowie.
Dwukrotnie w ciągu roku zbierają słodycze
wśród uczniów, by móc się podzielić słodkościami
z tymi, których życie nie rozpieszcza. Młodzież uwielbia te wizyty, nawiązały się stałe przyjaźnie, kwitnie
korespondencja internetowa i sms-owa.
Na przekazaniu prezentów oczywiście się nie
kończy. Młodzież bierze udział w różnych konkursach, rozgrywkach spor towych i zajęciach plastycznych.

Dnia 1 czerwca 2011 r. z okazji Dnia Dziecka
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie
złożyli wizytę Panu Burmistrzowi. Po krótkiej chwili
oczekiwania Pan Burmistrz przyjął nas bardzo serdecznie. Po przywitaniu i przedstawieniu się zostaliśmy zaproszeni do gabinetu Burmistrza. Zadaliśmy
kilka pytań, na które Pan Burmistrz odpowiadał
z chęcią, raz z łatwością, a raz z lekkim zakłopotaniem. Po zakończeniu wizyty zostaliśmy poczęstowani słodkościami i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Jako upominek od dzieciaków z Dwójki Pan Burmistrz
otrzymał własnoręcznie wykonany słonecznik oraz
zaproszenie na uroczysty apel z okazji zakończenia
roku szkolnego.
Agnieszka Karbownik kl. V a

Wywiad z Panem Burmistrzem
Mirosławem Stankiewiczem,
który został przeprowadzony 1
czerwca 2011 r. przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2
w Niemodlinie:
Na czym polega praca Pana Burmistrza?
Ciekawe pytanie. Na wielu czynnościach. Przede
wszystkim na przewracaniu papierów, podpisywaniu
dokumentów, podejmowaniu decyzji. Spraw, które
burmistrz jako organ ma do załatwienia, jest bardzo
dużo. Od zajęcia pasa drogowego poprzez sprawy
związane z zasiłkami.
Ponadto bur mistrz jest organem podatkowym. Ludzie piszą, proszą o umorzenie podatków,
bo jest im ciężko. Oprócz tego są sprawy interwencyjne. Mieszkańcy zwracają się do bur mistrza w różnych sprawach. A to psy bezpańskie
biegają i trzeba je wyłapać, a to dach przecieka,
sąsiad sąsiadowi zagrodził wejście do mieszkania, ktoś wyrzucił śmieci w niedozwolonym miejscu, np. w lesie.
Tych spraw interwencyjnych jest bardzo dużo.
Najmniej pochłaniająca czasu, chociaż ważna, to
funkcja reprezentacyjna. Burmistrz reprezentuje
gminę na zewnątrz. Na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach: w Ośrodku Kultury, w szkole
w Graczach, na boisku spor towym, w hali wszyscy
oczekują, że będzie burmistrz, bywa tak, że brakuje czasu.
Jakie jest hobby Pana Burmistrza?
Interesuję się ornitologią. Lubię chodzić po lesie,
po łące z lornetką i aparatem fotograficznym. Obserwuję i fotografuję ptaki.
W jaki sposób spędza Pan wolny czas?
Ale ja nie mam wolnego czasu (śmiech). Jak mi
się uda mieć wolną chwilę, to spędzam ją w ogrodzie. Zajmuję się wówczas koszeniem trawnika, pielęgnacją ogrodu, bo wiadomo chwasty i trawa rosną
najszybciej. Czasami biorę wędkę i jadę na ryby.
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Jakie jest ulubione danie Pana Burmistrza?
O! to trudne pytanie. Jak widać po mojej posturze, lubię zjeść. Tych dań mógłbym wymienić kilka,
ale najbardziej uwielbiam szparagi. Szparagi przygotowywane na różne sposoby: w panierce, gotowane,
zupa krem. Szparagi mogę jeść bez końca.
Jaką lubi Pan muzykę?
Różną. Szczególnie z lat 70. i 80., a więc rock
and roll, ale też muzykę poważną oraz liryczną.
Ostatnio dostałem płytę chorwackiego wykonawcy
Mirka Skoro. Bardzo ładnie śpiewa, szczególnie o miłości, ale i o wojnie, ponieważ kraj, z którego pochodzi, był dotknięty wojną, więc te elementy także się
w jego utworach pojawiają.
Czy jest przewidywana modernizacja
boiska przy naszej szkole?
To zależy co chcecie tam mieć. Oczywiście marzeniem byłoby, żeby boisko posiadało sztuczną nawierzchnię jak na Orliku, jednak są to ogromne koszty. Myślałem o tym, żeby przy Szkole Podstawowej
nr 2 stworzyć plac zabaw. Od przyszłego roku szkolnego do szkoły przyjdą sześciolatki, to są bardzo małe istoty i oprócz tego, że mogą biegać po boisku powinny mieć jeszcze możliwość zabawy.
Jakie są przewidywane zmiany, co
do funkcjonowania naszej szkoły?
Nic nie wiem o jakichś zmianach. Umówiłem się
z rodzicami, uczniami i nauczycielami, że dopóki nie
będzie obwodnicy Niemodlina ze względów bezpieczeństwa dzieci żadnych zmian na razie nie przewidywałem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły.
W celu poprawienia bezpieczeństwa przy przechodzeniu waszym do sali gimnastycznej rozpoczynamy
remont ul. Kilińskiego z budową chodników i oświetleniem.
Słyszeliśmy, że koło hali sportowej ma
powstać basen. Czy to prawda?
Tak. Koło hali spor towej jest zarezerwowane
miejsce na krytą pływalnię. Myślę, że w tej kadencji
samorządu uda się ją zaprojektować. Budowa takiego obiektu to olbrzymie koszty, być może rozpoczniemy ją za 4 – 6 lat.
Co Pan jako Burmistrz może zrobić,
aby dzieci były szczęśliwe?
Uśmiechać się do was (śmiech). Myślę, żebyście
były szczęśliwe, to należy stwarzać wam optymalne
warunki do zabawy i nauki. Jest to kwestia doboru
odpowiedniej kadry nauczycieli, jest to kwestia wyposażenia gabinetów szkolnych, boisk, placów zabaw.
Myślę, że jak to jest dobrze zorganizowane, dobrze
wyposażone, to wam jest łatwiej się uczyć, jesteście
weselsze i szczęśliwsze.
Jakie są przewidziane atrakcje w okresie wakacyjnym w gminie Niemodlin?
Jak co roku Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, OSiR przygotowały program zajęć spor towych
i wypoczynkowych dla dzieci włącznie z nauką pływania na basenie w Lipnie. Szkoły przygotowały
wyjazdy turystyczne, ogłosiliśmy konkurs na organizację wyjazdów dzieci i młodzieży poza Niemodlin (prawdopodobnie nad morze). W tej chwili
trwa postępowanie konkursowe, zobaczymy jakie
ofer ty wpłynęły i kto będzie organizatorem tego
wypoczynku. Takie atrakcje są przewidziane dla
was podczas wakacji.
Aczkolwiek wiem, że jak tylko ten ostatni dzwonek zadzwoni, to wy już w ogóle nie chcecie widzieć
szkoły na oczy i takie próby organizowania wam
atrakcji na terenach szkół nie są chętnie przez
uczniów widziane. Prawda to? (śmiech). Prawda.
Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.
red. Magdalena Gibas

PULS
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Turniej sprawnościowy
„Zwyciężaj siebie”
W ostatnim dniu maja br., już po raz jedenasty, rozegrano Gminny Turniej Sprawnościowy Szkół Podstawowych „Zwyciężaj
siebie”. Organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.
Zawody otworzyła Dyrektor Szkoły Violetta
Szczepkowska witając wszystkich gości – m.in. przedstawicieli samorządu Gminy Niemodlin z Burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariuszem Nieckarzem, dyrektorów i nauczycieli szkół
podstawowych gminy Niemodlin, biorących udział
w rozgrywkach uczniów oraz pozostałych gości.
Jak na prawdziwą Olimpiadę przystało na inaugurację zapalono znicz, przygotowano również krótki program artystyczny, po którym reprezentanci
pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy,
przystąpili do rywalizacji. Rozegrano konkursy sprawnościowe w dwóch grupach – uczniów młodszych
i starszych, m.in. do pokonania był tor przeszkód
i sztafeta.
Komisja sędziowska w składzie: przewodniczący
– ks. Tomasz Malicki, Krystyna Haładus i Piotr Orliński, miała ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ młodzi sportowcy wykazywali się ogromną wolą walki.
W końcu jednak po rozegraniu dziesięciu konkurencji jury podliczyło punkty i ogłosiło wynik.
Wyniki zawodów:
I miejsce – drużyna SP Grabin – 42 punkty
II miejsce – drużyna SP Rogi – 38 punktów
III miejsce – drużyna SP 1 Niemodlin – 31 punktów
IV miejsce – drużyna SP Gracze – 23 punkty
V miejsce – drużyna SP 2 Niemodlin – 20 punktów
Warto pochwalić wszystkich zawodników również za wytrwałość i grę do końca, co było szczególnie trudne ze względu na upalną tego dnia pogodę.
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wręczyli Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.
Turniej był możliwy do rozegrania również dzięki
sponsorom, którymi byli: Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina, Bronisław Haładus – prezes „Rapex Grabin”, Jan Oleksa – PSS Społem, Edward Jędra
– radny Powiatu Opolskiego, Mirosław Dec – radny
Rady Miejskiej w Niemodlinie, Krystyna Haładus, Maria i Krzysztof Krzemińscy oraz Jarosław Kopij.
Katarzyna Knieja

SzaZnow
ni Państwo
przyjemnością informuję i zapraszam
Państwa do udziału w rozgrywkach trzeciej edycji Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej
(NLP).
W 2011 roku organizatorem „naszej ligi” będzie Ośrodek Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie,

który został powołany Uchwałą nr V/41/11 Rady
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia br.
Rozgrywki trzeciej edycji NLP zaplanowano
w okresie od lipca do końca sierpnia, a mecze rozgrywane będą w godzinach od 18 do zakończenia
bieżącej kolejki.
Zapisy przyjmowane będą tylko zgodnie z regulaminem NLP wyłącznie, na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1), do dnia 4 lipca br.. Zgłoszenia składać
można osobiście w siedzibie OSiR w Niemodlinie
przy ul. Reymonta 11, lub drogą elektroniczną na adres osirniemodlin@wp.pl.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.osir-niemodlin.pl, a w przypadku pytań proszę dzwonić pod numer telefonu 77 4600-124, lub pisać na adres:
osirniemodlin@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie
Krzysztof Kubiak

Olimpiada Przedszkolaków
Spor towa Olimpiada Przedszkolaka
rozpoczęła się 10 czerwca, o godz. 9: 30,
w hali sportowej w Niemodlinie.

Wzięło w niej udział sześć drużyn dzieci 6-letnich,
tzn. Przedszkole w Graczach, oddział „0” ze Szkoły
Podstawowej w Rogach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinie, oddział „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, Przedszkole nr 1 w Niemodlinie oraz gospodarze – Przedszkole nr 2
w Niemodlinie.
Otwarcie Olimpiady, którego dokonał Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, poprzedziły występy dzieci z Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie. Rywalizacja między drużynami toczyła się
w wielu dyscyplinach sportowych, tzn.”dwa ognie”,
przeciąganie liny (po 3 uczestników „każdy z każdym”), wyścigi w workach (1 uczestnik), tor przeszkód (4 uczestników), bieg z piłeczką-sztafeta. Było wiele emocji w czasie rywalizacji między
drużynami, każdy zawodnik dążył do osiągnięcia
jak najlepszych wyników.
Ta impreza rekreacyjno – sportowa stworzyła
okazję do szlachetnego współzawodnictwa, integrowania grup przedszkolnych z gminy Niemodlin oraz
propagowania bezpiecznych zabaw. Wszystkie dzieci zostały docenione za sportowe zachowanie i nagrodzone, a drużyny otrzymały sprzęt sportowy oraz
dyplomy. Był też słodki poczęstunek.
Bardzo ciekawy i atrakcyjny okazał się mecz piłki nożnej goście-gospodarze. Nie wynik okazał się
najważniejszy lecz rywalizacja i wesoła zabawa.
Teresa Radziszewska

Kultura

Koncert kameralny - eksplozja
talentu, młodości, muzyki

W piątkowy wieczór, 3 czerwca br., niemodlińscy melomani mogli wysłuchać koncertu kameralnego zespołu Arkadia Piano Trio, który odbył w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie.
Na for tepianie zagrała Paulina Maślanka,
na skrzypcach – Izabela Kozak, natomiast na wiolonczeli, mieszkanka Niemodlina, Hanna Łozowicka. Gościnnie z zespołem wystąpiła Marta Świderska – mezzosopran. Artystki są studentkami Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W programie koncertu znalazł się m.in. bardzo
wymagający, jak przyznała Hanna Łozowicka, utwór
Johanna Brahmsa, składający się z trzech części,
z którym jednak młode instrumentalistki poradziły sobie znakomicie, o czym świadczyły gromkie brawa
publiczności. Usłyszeliśmy także pieśni Hugo Wolfa
czy Mieczysława Karłowicza, brawurowo wykonane
przez Martę Świderską, która zachwycała siłą swojego głosu i prawdziwym profesjonalizmem.
Na zakończenie zespół Arkadia Piano Trio zaprezentował nieco lżejszy repertuar –tanga Astora Piazzolli, m.in. „Oblivion” i na finał najbardziej znane „Libertango”.
Koncert był eksplozją talentu artystek, który poparty ciężką pracą przyniósł wspaniałe efekty na scenie i aplauz nielicznej, niestety, widowni.
kk

Zakończenie zajęć tanecznych
w roku szkolnym 2010/2011
W dniu 15 czerwca br. odbył się pokaz grup tanecznych Ośrodka Kultury w Niemodlinie, podsumowujący zajęcia w roku szkolnym 2010/2011, prowadzone przez
instruktor tańca Agnieszkę Kardas.
Zespół Rytmix tworzą dzieci występujące w czterech grupach wiekowych. Zarówno te najmłodsze
jak i starsze przez cały rok przygotowywały się do wielkiego występu, który podziwiali widzowie zgromadzeni w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Brawa należą się wszystkim artystom. Warto podkreślić, że dla najmłodszej przedszkolnej grupy
był to debiut sceniczny. Mimo tremy, przy wielkim aplauzie widzów, dzieci spisały się na medal i z pewnością zasłużyły na dyplomy, które na zakończenie wręczyły dyrektor Ośrodka Kultury – Katarzyna Paszula-Gryf oraz instruktor tańca – Agnieszka Kardas.
kk
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Karolina Budnik

Podsumowanie nauki gry
na instrumentach w roku
szkolnym 2010/2011
W dniu 14 czerwca br. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbył się koncert
uczniów Prywatnego Ogniska Artystycznego „Preludium”, które współpracuje
z niemodlińską placówką.
Sala kameralna, w której miał miejsce koncert,
po brzegi wypełniła się rodzinami młodych instrumentalistów. Na scenie, pod kierunkiem nauczycieli: Pawła Ostrowskiego – klasa fortepianu i keyboardu oraz Pawła Kalicińskiego – klasa gitary, wystąpili:
Paweł Siuśta (keyboard), Karolina Budnik (fortepian),
Zofia Rogala (gitara), Michał Krawczyk (fortepian),
Wojciech Ratuszny (keyboard), Mateusz Żuk (gitara),
Filip Hajtałowicz (keyboard), Małgorzata Matuszek
(gitara), Szymon Paszkowski (gitara), Aleksandra Rogala (fortepian), Mateusz Paszkowski (fortepian).
Koncert był podsumowaniem zajęć gry na instrumentach w roku szkolnym 2010/2011. Całoroczna praca pod czujnym okiem i uchem nauczycieli zaowocowała. Dzieci zaprezentowały klasyczny
repertuar m. in. „Traviatę” G. Verdiego, „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta, melodie ludowe – „Dookoła
step”, „Góralko Halko”, muzykę filmową „Kołysanka
Belli, szanty – „Hej, na bałtyckie morze oraz ostrzejsze brzmienia – „Smoke on the water” (Deep Purple)
i „W życiu piękne są tylko chwile” (Dżem).
Długie brawa i owacje publiczności świadczą
o tym, że wtorkowe popołudnie należy zaliczyć do jak
najbardziej udanych. Teraz młodych artystów czekają zasłużone wakacje i przerwa w nauce gry na instrumentach.
kk
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